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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл. лист општине 

Трстеник“ бр. 1/2019), на предлог 

Општинског већа Општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 10.11.2022 године, донела 

је  

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извештаја о извршењу 

буџета Општине Трстеник  

за период од 01.01.-30.09.2022. године 

 

I – Усваја се Извештај о извршењу буџета 

Општине Трстеник за период од 01.01.-

30.09.2022. године. 

 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 400-19/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/10,101/2010,101/11, 

93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17,95/18, 31/19,72/19,149/20,118/20), и члана. 

40. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ бр.01/19),на предлог Општинског Већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној 10.11.2022.године, усваја: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ 

1.Приходи и примања буџета општине у периоду од 01.01.2022.-30.09.2022. године реализовани су по врстама, 

економским класификацијама и изворима финансирања у следећим износима: 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2022.ГОДИНЕ 

 

 
Економ. 

класиф. 

 

 

 

Приходи и примања из извора финансирања 01 

План прихода из 

извора 01 за 2022. 

годину 

Извршење прихода 

из извора 01 за 

период 01.01- 

30.09.2022. године 

% 

извршења 

за период 

% 

укупног 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 23,686,634.00 23,686,685.00 133.33 100.00 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 23,686,634.00 23,686,685.00 133.33 100.00 

711111 Порез на зараде 396,740,853.00 322,841,930.32 108.50 81.37 

 

 
711121 

 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

 

 
1,500,000.00 

 

 
1,400.75 

 

 
 

0.12 

 

 
 

0.09 

 

 
711122 

 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

 

 
33,000,000.00 

 

 
19,803,020.02 

 

 
 

80.01 

 

 
 

60.01 

 
711123 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
 

32,000,000.00 

 
31,235,113.33 

 
130.15 

 
97.61 

 
711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 
 

3,000,000.00 

 
1,534,976.86 

 
68.22 

 
51.17 

 
711146 

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 

Пореске управе 
 

50,000.00 

 
156.13 

 
0.42 

 
0.31 

711147 Порез на земљиште 100,000.00 -14,686.81 -19.58 -14.69 

711181 Самодопринос према зарадама запослених 0.00 49,126.81   

711191 Порез на остале приходе 30,000,000.00 25,002,421.91 111.12 83.34 

 
711192 

 
Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 

 
1,500,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 300,000.00 232,249.05 103.22 77.42 

 
711000 

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
 

498,190,853.00 

 
400,685,708.37 

 
107.24 

 
80.43 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 0.00 -0.03  0.00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0.00 -0.03  0.00 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 66,500,000.00 53,691,248.37 107.65 80.74 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 60,000,000.00 34,069,162.08 75.71 56.78 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 15,000,000.00 5,955,678.59 52.94 39.70 

 
713421 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 
 

15,000,000.00 

 
13,323,514.13 

 
118.43 

 
88.82 

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 
 

4,000,000.00 

 
784,786.21 

 
26.16 

 
19.62 

 
713427 

Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним 

моторним возилима 
 

4,000,000.00 

 
4,675,565.08 

 
155.85 

 
116.89 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 164,500,000.00 112,499,954.46 91.19 68.39 
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714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина 
 

25,000,000.00 

 
17,793,450.00 

 
94.90 

 
71.17 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 500,000.00 224,179.40 59.78 44.84 

714552 Боравишна такса 300,000.00 177,090.00 78.71 59.03 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 10,000,000.00 10,802,852.22 144.04 108.03 

 

 

 
714565 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности 

 

 

 
2,000,000.00 

 

 

 
2,236,401.38 

 

 

 

 
149.09 

 

 

 

 
111.82 

 
714566 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица 
 

200,000.00 

 
360,436.40 

 
240.29 

 
180.22 

 

 
714567 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и 

изградњу 

 

 
2,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 
714591 

Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог 

дела или путног објекта (путарина) која припада управљачима тих 

путева и улица 

 

 
250,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 
714592 

 

Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, 

ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 

 

 
250,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 
714593 

 

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних 

водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском 

путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица 

 

 

 
250,000.00 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 
714594 

Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је 

омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач 

пута надлежни орган локалне самоуправе 

 

 
250,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 
714595 

Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, 

уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и 

улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих 

путева и улица 

 

 

 
200,000.00 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 
714596 

Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, 

његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни 

орган локалне 

 

 
200,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 
714597 

Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган 

локалне самоуправе 

 

 
200,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 
714598 

Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која 

припада управљачима тих путева и улица 
 

200,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 
714599 

Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута 

и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева 

и улица 

 

 
200,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 40,002,000.00 31,594,409.40 105.31 78.98 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 21,500,000.00 16,775,992.08 104.04 78.03 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 21,500,000.00 16,775,992.08 104.04 78.03 

 
733151 

 

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 
 

465,658,366.00 

 
349,243,776.00 

 
100.00 

 
75.00 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 465,658,366.00 349,243,776.00 100.00 75.00 

 
741151 

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 
 

3,000,000.00 

 
1,724,585.71 

 
76.65 

 
57.49 

741251 Дивиденде буџета општине 0.00 2,250,000.00   

 
741511 

 

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 
 

2,000,000.00 

 
668,334.40 

 
44.56 

 
33.42 

 

 
741522 

 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 

односно пољопривредног објекта у државној својини 

 

 
100,000.00 

 

 
54,308.50 

 

 

72.41 

 

 

54.31 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 500,000.00  0.00 0.00 
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741531 

 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

 

 

 

 
300,000.00 

 

 

 

 
89,270.00 

 

 

 

 

 
39.68 

 

 

 

 

 
29.76 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200,000.00 35,010.00 23.34 17.51 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 15,000,000.00 7,997,632.64 71.09 53.32 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1,000,000.00 477,817.51 63.71 47.78 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 22,100,000.00 13,296,958.76 80.22 60.17 

 

 
742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 

у државној својини које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

 

 
3,000,000.00 

 

 
2,071,836.66 

 

 

92.08 

 

 

69.06 

 
742153 

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општина 
 

190,000.00 

 
245,417.83 

 
172.22 

 
129.17 

 

 
742155 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 

у општинској својини које користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета 

 

 
3,000,000.00 

 

 
217,208.23 

 

 

9.65 

 

 

7.24 

 
742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установама у корист нивоа општина 
 

21,000,000.00 

 
16,328,997.43 

 
103.68 

 
77.76 

742253 Накнада за уређивање грађ.земљишта 0.00 747,115.02   

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 10,000,000.00 1,442,040.00 19.23 14.42 

 
742351 

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 

општина 
 

2,500,000.00 

 
926,585.03 

 
49.42 

 
37.06 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 39,690,000.00 21,979,200.20 73.84 55.38 

 

 
743324 

 

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 

 

 
11,200,000.00 

 

 
9,284,315.81 

 

 

110.53 

 

 

82.90 

 

 
743351 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета 

имовинска корист у том поступку 

 

 
2,000,000.00 

 

 
334,000.00 

 

 

22.27 

 

 

16.70 

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прек.нал. 0.00 27,000.00   

 

 
743924 

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је 

правна последица принудне наплате изворних прихода јединица 

локалне самоуправе 

 

 
100,000.00 

 

 
134,934.51 

 

 

179.91 

 

 

134.93 

 
743000 

 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
 

13,300,000.00 

 
9,780,250.32 

 
98.05 

 
73.54 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 8,000,000.00 6,114,065.82 101.90 76.43 

 
745153 

Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у 

корист нивоа општина 
 

1,000,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 9,000,000.00 6,114,065.82 90.58 67.93 

 
772114 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из 

претходне године 
 

1,000,000.00 

 
308,535.13 

 
41.14 

 
30.85 

 
772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
 

1,000,000.00 

 
308,535.13 

 
41.14 

 
30.85 

811153 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 1,500,000.00 981,316.90 87.23 65.42 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 1,500,000.00 981,316.90 87.23 65.42 

 
812151 

 

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 
 

1,000,000.00 

 
543,218.50 

 
72.43 

 
54.32 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 1,000,000.00 543,218.50 72.43 54.32 

 
823151 

 

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 
 

300,000.00 

 
259,120.00 

 
115.16 

 
86.37 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 300,000.00 259,120.00 115.16 86.37 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 12,000,000.00 240,992.00 2.68 2.01 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 12,000,000.00 240,992.00 2.68 2.01 

 
921951 

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 

нивоа општина 
 

0.00 

 
46.34 

  

 
921000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
 

0.00 

 
46.34 
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Укупно из извора 01 1,313,427,853.00 987,990,229.25 
 

100.30 

 
75.22 

 
Извршење прихода из извор 01, са укљученим нераспоређеним вишком прихода и примања, је у збирном износу у потпуности усаглашено са планом.  

Посматрано по категоријама прихода, постоји простор да се одређене, мање наплаћене категорије умање у корист оних група прихода где је боља наплата, 

уколико би се приступило ребалансу буџета, односно, да се буџет за наредну годину базира на извршењу. 

 

 

 

Економ. 

класиф. 

 

 

 
 

Приходи и примања из извора финансирања 15,07,08 и 10 

План прихода из 

извора 15,07,08 и 10 

за 2022. годину 

Извршење 

прихода за период 

01.01-30.09.2022. 

године 

% 

извршења 

за период 

% 

укупног 

извршења 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 83,965,601.00 83,965,601.00 133.33 100.00 

311000 КАПИТАЛ 83,965,601.00 83,965,601.00 133.33 100.00 

 
733154 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
 

41,871,503.00 

 
34,422,466.00 

 
109.61 

 
82.21 

 
733251 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
 

74,145,028.00 

 
8,212,918.58 

 
14.77 

 
11.08 

733121 Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике 0.00 170.14 
  

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 116,016,531.00 42,635,554.72 49.00 36.75 

 
744151 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 
 

1,927,951.00 

 
2,025,950.08 

 
140.11 

 
105.08 

 
744000 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 
 

1,927,951.00 

 
2,025,950.08 

 
140.11 

 
105.08 

 
911451 

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 

нивоа општина 
 

71,500,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 71,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно из извора 15,07,08 и 10 273,410,083.00 128,627,105.80 62.73 47.05 

 
Текући наменски трансфери су планирани на основу Уговора са Министарствима која су одобрила наменска средства Општини Трстеник за реализацију 

различитих пројеката по конкурсима Министарстава, тако да се очекује потпуна реализација ових прихода. У делу капиталних наменских трансфера је 

приликом израде ребаланса буџета планиран приход за реализацију пројекта Унапређење и развој руралне инфраструктуре, како је Министарство које је 

одобрило овај пројекат преузело на себе спровођење поступка набавке и плаћање већег дела трошкова, овде неће бити реализације ових прихода већ ће се 

реализовати само расходи који се односе на учећше општине Трстеник у овом пројекту, док ће Министарство платити директно свој део извођачу радова. 

 

 

 

 

Економ. 

класиф. 

 

 

 

 
 

Приходи и примања из извора финансирања 04 

План прихода из 

извора 04 за 2022. 

годину 

Извршење 

прихода из извора 

04 за период 01.01- 

30.09.2022. године 

% 

извршења 

за период 

% 

укупног 

извршења 

 
742370 

Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се 

остварују додатним активностима 
 

24,619,182.00 

 
11,860,337.30 

 
64.23 

 
48.18 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 24,619,182.00 11,860,337.30 64.23 48.18 

Укупно из извора 04 24,619,182.00 11,860,337.30 64.23 48.18 

 УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 1,611,457,118.00 1,128,477,672.35 93.37 70.03 

 
Индиректни корисници буџета који још увек имају сопствене приходе, а то су Установе кулутре, Установа за спорт и неколико Месних заједница, треба да 

пропрате реализацију ових прихода и евентуално предложе њихову корекцију имајући у виду тренутни проценат остварења. 
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2.Укупни расходи и издаци, распоређени по корисницима, реализовани су на начин приказан по изворима финансирања у 

следећим табелама: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА 

План и реализација расхода из извора 01 - приходи из буџета 
 

 

 

 
а функц. к 

Раздео 

Функц. к 

 
 

Број 

позиције 

1 

111 

 

 

Економ. класиф. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Извршни и законодавни органи 

 

 

 
Опис 

Планирано из извора 

01 

Извршено из 

извора 01 

% 

извршења за 

план 

% 

извршења 

за период 

 

 
111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 3,465,130.00 2,428,674.07 70.09 93.45 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 559,619.00 392,230.91 70.09 93.45 

111 3/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 4/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 140,000.00 89,730.03 64.09 85.46 

111 5/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 6/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100,000.00 16,883.88 16.88 22.51 

111 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16,660,000.00 11,483,220.99 68.93 91.90 

111 8/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800,000.00 560,124.61 70.02 93.35 

Укупно за активно 0001 Функционисање скупштине 21,786,749.00 14,970,864.49 68.72 91.62 

Укупно за функц. к 

Укупно за раздео 

111 Извршни и законодавни органи 21,786,749.00 14,970,864.49 68.72 91.62 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 21,786,749.00 14,970,864.49 68.72 91.62 

Расходи функционисања раздела Скупштина општине обухватају средства за плате и накнаде председника и секретара Скупштине општине, накнаде одборницима, 

техничким секретарима политичких странака које имају своје представнике у СО Трстеник, накнаде члановима комисија које формира Скупштина општине 

Трстеник, трошкови репрезентације и угоститељских услуге, трошкови обележавања Дана општине и осталих пригодних празника, преноси седница Скупштине 

општине и остале медијске услуге као и исплате политичким странкама у складу са Законом о финансирању политичких активности. Реализација расхода је  

уједначена и у складу са годишњим планом. 

Раздео 

Функц. к 

Програм 

 

 

 
2 

111 

2101 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Извршни и законодавни органи 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

 

 
Планирано из извора 01 

 

 

 

 
Извршено из извора 01 

 

 

 

 
% извршења за 

план 

 

 

 

 
% извршења за 

период 

Активнос 0002 
Функционисање извршних органа 

111 9/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 3,601,018.00 2,570,660.39 71.39 95.18 

111 10/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 581,564.00 415,161.67 71.39 95.18 

111 11/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 12/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 75,000.00 53,647.56 71.53 95.37 

111 13/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 14/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 90,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 15/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7,500,000.00 5,539,026.17 73.85 98.47 

Укупно за активно 0002  Функционисање извршних органа 11,909,582.00 8,578,495.79 72.03 96.04 

Укупно за функц. к 111 Извршни и законодавни органи 11,909,582.00 8,578,495.79 72.03 96.04 

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11,909,582.00 8,578,495.79 72.03 96.04 

У разделу Председник општине, обухватају се расходи за плате и накнаде председника и заменика председника општине, накнаде за лица ангажована у кабинету 

председника општине, медијске услуге радија, штампање и набавка промотивног материјала, планирани су и расходи за консултантске услуге неопходне за будућу 

реализацију Јавно-приватног партнерства из области саобраћаја и Јавно-приватног пратнерества из области јавне расвете, који нису реализовани у претходној 

години. Реализација расхода је уједначена и у складу са годишњим планом. 

 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

 

 
111 16/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 2,161,586.00 1,492,451.35 69.04 92.06 

111 17/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 349,097.00 241,030.90 69.04 92.06 

111 18/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200,000.00 113,527.14 56.76 75.68 

111 19/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 80,500.00 63,487.22 78.87 105.15 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0001 Функционисање скупштине 

 

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Функц. к 111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0002 Функционисање извршних органа 
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111 20/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 21/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,550,000.00 2,714,320.30 76.46 101.95 

Укупно за активно 0002 Функционисање извршних органа 6,391,183.00 4,624,816.91 72.36 96.48 

Укупно за функц. к 111 Извршни и законодавни органи 6,391,183.00 4,624,816.91 72.36 96.48 

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6,391,183.00 4,624,816.91 72.36 96.48 

У разделу Општинско веће, обухватају се расходи за плате,накнаде и остале расходе чланова Општинског већа на сталном раду, као и накнаде за остале чланове 

Општинског већа. Због повећања цена услуга неопходно је пропратити позиције на којима је извршење нешто веће у односу на план и предложити мере уштеде 

уколико је могуће, а уколико уштеде нису могуће извршити проширење позиција у складу са Законом. 

 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Функц. к 040 Породица и деца 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи     

040 22/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 500,000.00 181,920.00 36.38 48.51 

Укупно за активно 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 500,000.00 181,920.00 36.38 48.51 

Активнос 0019 Подршка деци и породици са децом     

040 23/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 11,200,000.00 6,758,568.00 60.34 80.46 

Укупно за активно 0019 Подршка деци и породици са децом 11,200,000.00 6,758,568.00 60.34 80.46 

Активнос 0020 Подршка рађању и родитељству     

040 24/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,800,000.00 1,500,000.00 53.57 71.43 

040 25/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 21,000,000.00 14,160,000.00 67.43 89.90 

Укупно за активно 0020 Подршка рађању и родитељству 23,800,000.00 15,660,000.00 65.80 87.73 

Укупно за функц. к 040 Породица и деца 35,500,000.00 22,600,488.00 63.66 84.88 

У делу програмских активности Једнократне помоћи и други облици помоћи обухваћени су расходи за ужину деце из соц.угрожених породица који се реализују кроз 

програм рада Центра за социјални рад; Подршка деци и породици са децом кроз коју се финансирају помоћ талентованим ученицима и студентима, превоз ученика 

специјалних школа и предшколске деце, накнада за прваке и остале накнаде за образовање,Подршка рађању и родитељству - расходи за накнаде за новорођену децу 

и незапослене породиље и за вантелесну оплодњу. Средства су у посматраном периоду измиривана у складу са пристиглом документацијом. Динамика досадашњих 

исплата указује да су средства за ове намене планирана у већем износу од потребног. 

 

Функц. к 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА     

Активнос 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста     

070 26/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4,797,552.00 3,167,920.72 66.03 88.04 

Укупно за активно 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 4,797,552.00 3,167,920.72 66.03 88.04 

Активнос 0021 Подршка особама са инвалидитетом     

070 27/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4,700,000.00 3,209,340.00 68.28 91.05 

070 28/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3,000,000.00 2,524,190.00 84.14 112.19 

Укупно за активно 0021 Подршка особама са инвалидитетом 7,700,000.00 5,733,530.00 74.46 99.28 

Укупно за функц. к 070 Социјална помоћ угроженом становништву, не 12,497,552.00 8,901,450.72 71.23 94.97 

У оквиру програмске активности Подршка реализацији програма Црвеног крста реализују се расходи у складу са Планом рада Црвеног крста који усваја 

Општинско веће, у складу са законским обавезама ЈЛС; Подршка особама са инвалидитетом је програмска активност у оквиру које се обезбеђују средства за 

субвенционисани превоз за лица са инвалидитетом и њихове пратиоце по Одлуци Општинског већа,као и расходи за суфинансирање програма/пројеката удружења 

социјалне заштите према конкурсу који се расписује сваке године. 

 

Функц. к 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА     

Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи     

090 29/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 12,300,000.00 7,182,177.22 58.39 77.86 

090 30/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 722,250.00 117,553.12 16.28 21.70 

Укупно за активно 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 13,022,250.00 7,299,730.34 56.06 74.74 

    

Активнос 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите     

090 31/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4,943,634.00 3,197,262.58 64.67 86.23 

Укупно за активно 0005 Обнављање делатности установа социјалне заш 4,943,634.00 3,197,262.58 64.67 86.23 
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Активнос 0016 Дневне услуге у заједници     

090 32/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 11,000,000.00 8,950,832.00 81.37 108.49 

Укупно за активно 0016 Дневне услуге у заједници 11,000,000.00 8,950,832.00 81.37 108.49 

Укупно за функц. к 090 Социјална заштита некласификована на друго 28,965,884.00 19,447,824.92 67.14 89.52 

У оквиру програмских активности:1. Једнократне помоћи и други облици помоћи обухватају се расходи који се реализују кроз програм рада Центра за социјални 

рад као и средства која се заједнички финансирају са Комесаријатом за избеглице и миграције;2.Функционисање установа социјалне заштите - програм рада Центра 

за социјални рад; 3. Дневне услуге у заједници кроз коју се реализују услуге социјалне заштите и то: Дневни боравак, Помоћ у кући које општина обезбеђује из 

својих прихода. 

 

Функц. к 133 
Остале опште услуге 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

133 33/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 97,315,219.00 67,446,897.38 69.31 92.41 

133 34/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 15,716,408.00 10,897,937.13 69.34 92.45 

133 35/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3,300,000.00 1,427,151.85 43.25 57.66 

133 36/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3,000,000.00 2,178,693.27 72.62 96.83 

133 37/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 2,300,000.00 1,337,796.89 58.17 77.55 

133 38/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 27,900,000.00 16,198,307.09 58.06 77.41 

133 39/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300,000.00 187,081.10 62.36 83.15 

133 40/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11,650,000.00 7,454,470.24 63.99 85.32 

133 41/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3,742,000.00 2,157,026.73 57.64 76.86 

133 42/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6,622,000.00 2,379,904.56 35.94 47.92 

133 43/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 7,790,000.00 3,308,510.76 42.47 56.63 

133 44/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,450,000.00 1,193,921.78 82.34 109.79 

133 45/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 1,000,000.00 712,085.32 71.21 94.94 

133 46/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 10,000,000.00 5,285,823.58 52.86 70.48 

133 47/0 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ Н 2,000,000.00 1,367,645.56 68.38 91.18 

133 48/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ Н 3,700,000.00 2,688,158.18 72.65 96.87 

133 49/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4,500,000.00 1,423,017.02 31.62 42.16 

133 50/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 7,500,000.00 4,435,680.00 59.14 78.86 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалне самоуправе и градски 209,785,627.00 132,080,108.44 62.96 83.95 

У разделу Општинска управа се у оквиру активности 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина обезбеђују, осим средстава за финансирање 

свих расхода запослених и ангажованих лица у Општинској управи општине Трстеник (плате, доприноси, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у случају 

болести, накнаде за превоз, јубиларне награде, трошкови службених путовања и котизација за стручно усавршавање запослених), и трошкови струје, грејања  

осигурања, комуникација за објекте јавне својине, услуге одржавања софтвера, трошкови ревизије, трошкови који се односе на обезбеђивање бесплатне правне 

помоћи за грађане, расходи за чланове комисија у случајевима када је образовање комисија за поједине случајеве предвиђено законом, геодетске услуге, услуге 

физичког и противпожарног обезбеђења, накнаде из области урбанизма. Осим свих услуга, у оквиру ове програмске активности се финансирају и текуће одржавање 

објеката јавне својине, одржавање опреме (аутомобила, рачунара и сл.) у власништву општине, набавка канцеларијског материјала и образаца за матичну службу, 

набавка горива за службена возила општине, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка тонера и осталог потрошног материјала. Расходи који припадају овој 

програмској активности су и чланарине које Општина плаћа у складу са одлукама Скупштине општине и то:Агенцији за регионални развој, Наледу, Скго-у и 

Регионалном центру за управљање комуналним отпадом. Са позиција које се финансирају кроз ову програмску активност се финансирају порези и таксе, накнаде 

штете за уједе паса и сл., новчане казне по судским споровима, као и накнаде за одузето земљиште, али и набавка машина и опреме и куповина земљишта у складу 

са одговарајућим одлукама надлежних органа. Расходи су у овом периоду равномерно реализовани, сем оних који по природи доспевају на крају године. 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0005 Спровођење омладинске политике 

133 51/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 80,310.00 18,903.88 23.54 31.38 

133 51/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 385,000.00 385,000.00 100.00 133.33 

133 52/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,904,130.00 2,120,526.30 73.02 97.36 

133 53/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 550,000.00 550,000.00 100.00 133.33 

133 54/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100,000.00 24,380.86 24.38 32.51 

Укупно за активно 0005 Спровођење омладинске политике 4,019,440.00 3,098,811.04 77.10 102.79 

Укупно за функц. к 133 Остале опште услуге 213,805,067.00 135,178,919.48 63.23 84.30 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 1301- Развој спорта и омладине, програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике, финансирају се 

активости Канцеларије за младе у складу са њеним усвојеним планом рада за текућу буџетску годину, и извршење ових расхода у овом периоду нешто веће јер је 

већи део манифестација из надлежности Канцеларије за младе спроведен у току летњих месеци. 
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Функц. к 160 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Активнос 0007 Функционисање националних савета националних мањина 

160 55/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000.00 340,000.00 68.00 90.67 

Укупно за активно 0007 Функционисање националних савета национал 500,000.00 340,000.00 68.00 90.67 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 0602- Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0007 - функционисање националних савета 

националних мањина, суфинансирају се програми/пројекти удружења националних мањина у складу са спроведеним јавним конкурсом. Конкурс је до краја 

посматраног периода у потпуности реализован. 

 

Активнос 0009 Текућа буџетска резерва 

160 56/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,804,066.00    

Укупно за активно 0009 Текућа буџетска резерва 1,804,066.00    

  

Активнос 0010 Стална буџетска резерва 

160 57/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2,000,000.00    

Укупно за активно 0010 Стална буџетска резерва 2,000,000.00    

Укупно за функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на друго 4,304,066.00 340,000.00 7.90 15.80 

У оквиру програмске активности 0009 и 0010 -планирају се и распоређују текућа и стална буџетска резерва, у складу са Законом о буџетском систему. Извештај о 

коришћењу резерве је дат у наставку овог Извештаја као посебна целина. 

 

Функц. к 170 
Трансакције јавног дуга 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Активнос 0003 Сервисирање јавног дуга 

170 58/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 8,000,000.00 5,744,592.48 71.81 95.74 

170 59/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1,600,000.00 11,928.40 0.75 0.99 

170 60/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОР 88,000,000.00 65,204,673.72 74.10 98.79 

Укупно за активно 0003 Сервисирање јавног дуга 97,600,000.00 70,961,194.60 72.71 96.94 

Укупно за функц. к 170 Трансакције јавног дуга 97,600,000.00 70,961,194.60 72.71 96.94 

Програмска активност сервисирање јавног дуга,обухвата расходе за финасирање доспелих обавеза по плановима отплате које Општина има по важећим уговорима 

за кредите уговорене у ранијим годинама. 

 

Функц. к 220 Цивилна одбрана 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

220 61/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,120,000.00 2,321,206.25 74.40 99.20 

220 62/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500,000.00 147,177.00 29.44 39.25 

220 63/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,000,000.00 2,093,000.00 41.86 55.81 

220 64/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

220 65/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 470,000.00 468,000.00 99.57 132.77 

Укупно за активно 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 9,150,000.00 5,029,383.25 54.97 73.29 

Укупно за функц. к 220 Цивилна одбрана 9,150,000.00 5,029,383.25 54.97 73.29 

У делу програмска активност 0014 -Управљање у ванредним ситуацијама,планирана су средства за расходе о којима одлучује Штаб за ванредне ситуације, а то су 

расходи за стрелце,расходи за чишћење водотокова другог реда , План заштите и спасавања, набавка акустичне студије. У прва три квартала су измирене су обавезе 

за План заштите и спасавања и део осталих обавеза у складу са доспећем. Очекује се извршење ових расхода у потпуности до краја године. 

 

Функц. к 421 
Пољопривреда 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Активнос 0002 Мере подршке руралном развоју 

421 66/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5,000,000.00 2,758,903.56 55.18 73.57 

421 67/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 12,000,000.00 5,142,000.00 42.85 57.13 

421 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500,000.00 21,960.01 4.39 5.86 
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Страна 10      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

421 69/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 16,500,000.00 10,899,350.01 66.06 88.08 

Укупно за активно 0002 Мере подршке руралном развоју 34,000,000.00 18,822,213.58 55.36 73.81 

Укупно за функц. к 421 Пољопривреда 34,000,000.00 18,822,213.58 55.36 73.81 

У оквиру програма 0101 Пољопривреда и рурални развој, планирани су расходи за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рураног 

развоја за општину Трстеник за 2022 годину усвојеног од стране СО Трстеник. Активности се спроводе у складу са усвојеним планом. 

 

Функц. к 451 
Друмски саобраћај 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Пројекат 0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

451 69/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 13,837,401.00 2,642,302.00 19.10 25.46 

Укупно за пројекат0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉ 13,837,401.00 2,642,302.00 19.10 25.46 

  

Активнос 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

451 70/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5,800,000.00 2,929,985.53 50.52 67.36 

451 71/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 57,000,000.00 53,293,658.81 93.50 124.66 

451 72/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,500,000.00 730,294.66 48.69 64.92 

Укупно за активно 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфрастр 64,300,000.00 56,953,939.00 88.58 118.10 

  

Активнос 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 

451 73/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

451 74/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,700,000.00 1,931,076.17 71.52 95.36 

451 75/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

451 76/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,200,000.00 699,714.00 58.31 77.75 

451 77/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,190,000.00 2,297,600.00 72.03 96.03 

451 78/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,300,000.00 2,773,586.63 84.05 112.06 

Укупно за активно 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 11,090,000.00 7,701,976.80 69.45 92.60 

Укупно за функц. к 451 Друмски саобраћај 89,227,401.00 67,298,217.80 75.42 100.56 

У оквиру програмске активности- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре се финансирају расходи текућег одржавања путне инфраструктуре, услуге 

надзора за ово одржавање и расходи за пројекте из области саобраћаја . Програмска активност- Унапређење безбедности саобраћаја обухвата расходе за реализацију 

Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Трстеник за 2022. годину.Ови расходи су у значајној мери 

реализовани у првој половини године, у складу са природом ових расхода. Кроз овај програм се у овој години планира реализација пројекта Реконструкциј путне 

мреже у циљу развоја туризма и других привредних делатности у општини Трстеник, и у оквиру овог дела планирано је учешће општине чија се потпуна 

реализација очекује до краја године. 

 

Функц. к 473 Туризам 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројекат 1502-7001  НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 

473 79/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 486,279.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-7001 НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 486,279.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 473 Туризам 486,279.00 0.00 0.00 0.00 

У оквиру програма Туризам реализоваће се пројекат Наталијина рамонда, за чију реализацију је општина добила наменска средства од Министарства трговине 

туризма и телекомуникација, на овој позицији је планирано учешће општине. Након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора очекује се да се овај 

пројекат заврши у уговореном року, односно до краја ове године. 

 

Функц. к 490 
Економски послови некласификовани на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Активнос 0002 Мере активне политике запошљавања 

490 81/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 6,000,000.00 4,348,213.66 72.47 96.63 

Укупно за активно 0002 Мере активне политике запошљавања 6,000,000.00 4,348,213.66 72.47 96.63 

  

Активнос 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 

490 82/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000.00 500,000.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0003 Подршка економском развоју и промоцији пред 500,000.00 500,000.00 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 490 Економски послови некласификовани на друго 6,500,000.00 4,848,213.66 74.59 99.45 
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Страна 11      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

У оквиру програма Локални економски развој по динамици утврђеној уговорима финансира се Локални план запошљавања. Конкурс за удружења привреде је 

спроведен, уговор закључен и завршена исплата. 

 

Функц. к 510 
Управљање отпадом 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Активнос 0005 Управљање комуналним отпадом 

510 83/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 7,600,000.00 482,652.88 6.35 8.47 

510 84/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 800,000.00 198,000.00 24.75 33.00 

Укупно за активно 0005 Управљање комуналним отпадом 8,400,000.00 680,652.88 8.10 10.80 

  

Пројекат 0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ У ТРСТЕНИКУ 

510 85/3 426000 МАТЕРИЈАЛ 714,000.00 531,000.00 74.37 99.16 

Укупно за пројекат0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕК 714,000.00 531,000.00 74.37 99.16 

Укупно за функц. к 510 Управљање отпадом 9,114,000.00 1,211,652.88 13.29 17.73 

У овиру активности Управљање комуналним отпадом измирене су обавезе за набавку смећара по уговору из ранијег периода, и планирана је набавка половног 

смећара па је по том основу спроведен одговарајући поступак јавне набавке и закључен уговор, тако да се реализација ових расхода очекује у потпуности до краја 

године. Део трошкова за План управљања отпадом за период 2022-2032 је измирен у првој половини године, а измирење остатка се очекује до краја године. Обавезе 

за делове за постројење за третман депонијског гаса су у потпуности измирене. 

 

Функц. к 520 
Управљање отпадним водама 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Пројекат 0401-5001  РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВОЈИСЛАВА ТАНКОСИЋА 

520 85/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 970,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0401-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МР 970,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 520 Управљање отпадним водама 970,000.00 0.00 0.00 0.00 

Средства из извора 01 за радове у улици Војислава Танкосића . Исплата се очекује у четвртом кварталу. 

 

Функц. к 530 
Смањење загадености 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Активнос 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 

530 86/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

530 87/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,000,000.00 541,346.00 54.13 72.18 

Укупно за активно 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 1,500,000.00 541,346.00 36.09 48.12 

Укупно за функц. к 530 Смањење загадености 1,500,000.00 541,346.00 36.09 48.12 

Расходи за еколошке кампање и праћење квалитета животне средине реализују се у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине. 

 

Функц. к 560 
Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Активнос 0001 Управљање заштитом животне средине 

560 88/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000.00 367,800.00 52.54 70.06 

560 89/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000.00 395,500.00 79.10 105.47 

Укупно за активно 0001 Управљање заштитом животне средине 1,200,000.00 763,300.00 63.61 84.81 

  

Пројекат  0401-7003  ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА 

560 89/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 176,064.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0401-7003 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИ 176,064.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 560 Заштита животне средине некласификована на 1,376,064.00 763,300.00 55.47 73.96 
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Страна 12      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

Расходи за суфинансирање приоритетног пројекта из програма заштите ж.средине и суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине по 

конкурсу реализују се у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине. У оквуру ове функционалне класификације планирано је учешће за пројекат који 

се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине. 

 

Функц. к 610 
Стамбени развој 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
 

Активнос 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

610 90/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0005  Остваривање јавног интереса у одржавању згра 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 610 Стамбени развој 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање у оквиру ПА 0005 Остваривање јавног интереса у 

одржавању зграда планирају средства у складу са законским обавезама ЈЛС. 

 

Функц. к 620 Развој заједнице 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Активнос 0001 Енергетски менаџмент 

620 91/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 5,762,046.00 439,545.00 7.63 10.17 

Укупно за активно 0001 Енергетски менаџмент 5,762,046.00 439,545.00 7.63 10.17 

 

Пројекат  0501-7001  ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 

620 92/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,300,000.00 

Укупно за пројекат0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 3,300,000.00 

 

2,552,099.32 77.34 103.12 

2,552,099.32 77.34 103.12 

 

Пројекат 0501-7002  ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА 

620 91/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Пројекат 0602-4001  ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 

620 93/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2,000,000.00 

Укупно за пројекат0602-4001 ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2,000,000.00 

 

 

 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Активнос 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

620 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4,500,000.00 3,210,790.75 71.35 95.13 

620 95/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15,300,000.00 6,477,750.86 42.34 56.45 

Укупно за активно 0001 Просторно и урбанистичко планирање 19,800,000.00 9,688,541.61 48.93 65.24 

 

Активнос 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

620 96/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,000,000.00 1,379,490.09 68.97 91.97 

620 97/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2,000,000.00 1,204,350.00 60.22 80.29 

Укупно за активно 0003  Управљање грађевинским земљиштем 4,000,000.00 2,583,840.09 64.60 86.13 

Укупно за функц. к 620 Развој заједнице 40,662,046.00 15,264,026.02 37.54 50.05 

У оквиру функционалне класификације 620, планирано је учешће општине за реализацију програма Мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова на територији општине, који се реализује у сарадњи са Министарством енергетике. Активности на овом пројекту су у току, тако да се реализација средстава 

очекује у последњем кварталу ове године. Реализација се односи и на обавезу из претходне године. Пројектом Здравље за Трстеник који се реализује у сарадњи са 

Канцеларијом Уједнињених нација обезбеђена су средства за санацију зграде Дома здравља. С обзиром да ће се пројекат реализовати са посебног наменског рачуна, 

по посебном захтеву УНОПСа, у буџету су планирана средства за учешће општине, а средства која ће обезбедити инвеститор у износу 171.487.50 долара биће 

уплаћена за ове намене на наменски рачун. Овде су планирана средства и за реализацију активности Да се ради и гради по твом, и реализација ових трошкова се 

очекује тек у четвртом кварталу. У оквиру активности Просторно и урбанистичко планирање, сем расхода за пројекте и надзор из области урбанизма, планирана су 

средства за израду Плана генералне регулације Трстеник, за шта ће део средстава обезбедити Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У току 

трећег квартала су општини Трстеник одобрена средства за реализацију пројекта енергетска санација објекта основне школе Миодраг Чајетинац Чајка, тако да је за 

учешће општине у овом пројекту Општинско веће отворило одговарајућу апропријацију. 
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Страна 13      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

Функц. к 630 
Водоснабдевање 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

Активнос 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

630 98/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

  

Пројекат  1102-5002  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 

630 100/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 2,300,000.00 2,299,999.10 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 2,300,000.00 2,299,999.10 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 630 Водоснабдевање 8,300,000.00 2,299,999.10 27.71 36.95 

У оквиру функционалне класификације 630 Водоснабдевање планиране су субвенције за ЈКСП Комстан за допуну средстава за резервоар у Почековини за који су 

пренета у ову годину и наменска средства из ранијих година, као и обавезе за изградњу водовода у Оџацима које су измирене у првој половини. 

 

Функц. к 640 
Улична расвета 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Активнос 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

640 101/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 73,000,000.00 48,156,249.05 65.97 131.93 

640 102/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 8,200,000.00 1,270,438.50 15.49 30.99 

640 103/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4,000,000.00 2,186,804.40 54.67 109.34 

640 104/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

640 105/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 86,000,000.00 51,613,491.95 60.02 80.02 

Укупно за функц. к 640 Улична расвета 86,000,000.00 51,613,491.95 60.02 80.02 

У оквиру функционалне класификације 640 Улична расвета су извршени трошкови за струју за јавну расвету, надзор над извршењем уговора везано за струју и 

текуће поправке и одржавање јавног осветљења. У овој години се очекује закључење уговора о јавно приватном партнерству у складу са Одлукама СО Трстеник. 

 

Функц. к 660 
Послови становања и заједнице некласификовани на другом мест 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Активнос 0002 Одржавање јавних зелених површина 

660 106/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16,200,000.00 15,877,522.07 98.01 130.68 

660 107/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 540,000.00 442,443.46 81.93 109.25 

Укупно за активно 0002 Одржавање јавних зелених површина 16,740,000.00 16,319,965.53 97.49 129.99 

  

Активнос 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

660 108/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15,000,000.00 11,818,886.97 78.79 105.06 

660 109/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 950,000.00 505,014.68 53.16 70.88 

Укупно за активно 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне наме 15,950,000.00 12,323,901.65 77.27 103.02 

Активнос 0004 Зоохигијена 

660 110/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,950,000.00 572,700.00 29.37 39.16 

Укупно за активно 0004 Зоохигијена 1,950,000.00 572,700.00 29.37 39.16 

  

Активнос 0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије 

660 111/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 250,000.00 189,649.39 75.86 101.15 

660 112/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,500,000.00 918,690.00 61.25 81.66 

660 113/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије 16,750,000.00 16,108,339.39 96.17 128.23 

Укупно за функц. к 660 Послови становања и заједнице некласификова 51,390,000.00 45,324,906.57 88.20 117.60 

У оквиру функционалне класификације 660 планирају се и реализују расходи за одржавање зеленила и хигијене (радови и надзор), хумано хватање паса, 

запрашивање против комараца као и расходи производње и дистрибуције топлотне енергије (ангажовање ЈКП Енергетика на одржавању система и субвенције овом 

предузећу и осигурање система). Сви расходи су реализовани у складу са планираним активностима за прву половину године. 
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Функц. к 740 
Услуге јавног здравства 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Активнос 0002 Мртвозорство  

740 114/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,000,000.00 1,057,500.00 52.88 70.50 

Укупно за активно 0002 Мртвозорство 2,000,000.00 1,057,500.00 52.88 70.50 

Укупно за функц. к 740 Услуге јавног здравства 2,000,000.00 1,057,500.00 52.88 70.50 

Кроз програмску активност 1801-0002 Мртвозорство финансирају обавезе које локална самоуправа има на својој територији. Све обавезе које су доспеле по овом 

основу су у првој половини године и измирене. 

 

Функц. к 760 
Здравство некласификовано на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Активнос 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

760 115/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 21,500,000.00 9,975,829.68 46.40 61.87 

Укупно за активно 0001 Функционисање установа примарне здравствен 21,500,000.00 9,975,829.68 46.40 61.87 

Укупно за функц. к 760 Здравство некласификовано на другом месту 21,500,000.00 9,975,829.68 46.40 61.87 

Кроз активост 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите обухваћени су расходи Дома здравља који се финансирају из буџета општине 

Трстеник. Све обавезе које су доспеле по овом основу у посматраном периоду су и измирене. 

 

Функц. к 810 
Услуге рекреације и спорта 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Активнос 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

810 116/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 21,100,000.00 19,428,013.03 92.08 122.77 

Укупно за активно 0001 Подршка локалним спортским организацијама 21,100,000.00 19,428,013.03 92.08 122.77 

Активнос 0002 Подршка предшколском и школском спорту 

810 117/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 900,000.00 500,000.00 55.56 74.07 

Укупно за активно 0002 Подршка предшколском и школском спорту 900,000.00 500,000.00 55.56 74.07 

  

Пројекат 1301-7001  САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА 

810 118/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 306,439.00 306,430.20 100.00 133.33 

810 118/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0.00 0.00   

810 118/4 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 61,251.00 61,250.92 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1301-7001 САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ 367,690.00 367,681.12 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 22,367,690.00 20,295,694.15 90.74 120.98 

У оквиру програма Развој спорта и омладине, кроз активности 0001 и 0002 финансирају се спортска удружења, клубови и школски спорт, као и преостале обавезе из 

претходне године за пројекат Санација и опремање омладинског клуба (у сарадњи са Министарством омладине и спорта). Расходи се реализују у складу са планом. 

 

Функц. к 820 
Услуге културе 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

820 119/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4,330,000.00 3,020,005.04 69.75 92.99 

820 120/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5,200,000.00 4,700,000.00 90.38 120.51 

Укупно за активно 0003 Унапређење система очувања и представљања 9,530,000.00 7,720,005.04 81.01 108.01 

  

Пројек 1201-7003  МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 

820 120/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50,000.00 50,000.00 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1201-7003 МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 50,000.00 50,000.00 100.00 133.33 

  

Пројекат  1201-7001  ОДА МОРАВИ 

820 121/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 101,000.00 100,765.48 99.77 133.02 

Укупно за пројекат1201-7001 ОДА МОРАВИ 101,000.00 100,765.48 99.77 133.02 

Укупно за функц. к 820 Услуге културе 9,681,000.00 7,870,770.52 81.30 108.40 
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У оквиру програма Развој културе и информисања финансира функционисање Историјског архива Крушевац - одељење Трстеник, као и расходи за суфинансирање 

пројеката/програма удружења из области културе и верских заједница према спроведеним конкурсима у току буџетске године, планиране су и реализоване обавезе 

за пројекат Ода Морави из претходне године, као и пројекат Михољски сусрети села. Расходи се реализују у складу са планираном динамиком. 

 

 

Функц. к 830 
Услуге емитовања и штампања 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

830 121/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 13,000,000.00 10,000,000.00 76.92 102.56 

Укупно за активно 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса 13,000,000.00 10,000,000.00 76.92 102.56 

Укупно за функц. к 830 Услуге емитовања и штампања 13,000,000.00 10,000,000.00 76.92 102.56 

Кроз програмску активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања се суфинансирају медијски пројекти, такође на основу 

конкурса који су претходно спроведени, ова средства су у потпуности реализована у првој половини године, због чега је ова позиција накнадно проширена и остатак 

средстава ће бити реализован до краја године. 

 

 
Функц. к 911 

Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Пројекат 2002-7002  ПАРТНЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

911 121/4 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

 

 

 
Планирано из извора 01 

 

 

 

 

 

 

976,840.00 

 

 

 
Извршено из извора 01 

 

 

 

 

 

 

976,837.97 

 

 

 
% извршења за 

план 

 

 

 

 
 

100.00 

 

 

 
% извршења за 

период 

 

 

 

 
 

133.33 
 

Укупно за пројекат2002-7002 ПАРТНЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 976,840.00 976,837.97 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 911 Предшколско образовање 976,840.00 976,837.97 100.00 133.33 

По основу пројекта Партнерство за локални развој који се реализује у сарадњи са Министа рством ДУЛСа, измирен 

 

 
 

Планирано из извора 01 

е су обавезе општине 

 

 
 

Извршено из извора 01 

Трстеник. 

 

 
 

% извршења за 

 

 

 

 

 
% извршења за 

Функц. к 912 
Основно образовање 

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Пројекат  2003-4001  САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У СТОПАЊИ 

план период 

912 122/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,500,000.00 2,703,730.00 77.25 103.00 

Укупно за пројекат2003-4001 САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ 3,500,000.00 2,703,730.00 

Активнос 0001 Реализација делатности основног образовања 

912 122/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 98,594,456.00 67,200,710.38 

Укупно за активно 0001 Реализација делатности основног образовања 98,594,456.00 67,200,710.38 

77.25 

 
 

68.16 

68.16 

103.00 

 

 
90.88 

90.88 

 

Пројекат 2003-4002  РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА У ОШ Ж.АПОСТОЛОВИЋ 

912 122/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,530,000.00 

Укупно за пројекат2003-4002 РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА 2,530,000.00 

 
 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 912 Основно образовање 104,624,456.00 69,904,440.38 66.81 89.09 

У оквиру програма Основно образовање и васпитање је поред редовне активности 2002 -0001 Функционисање основних школа кроз коју се финансирају обавезе 

које општина има према основном образовању кроз трансфер средстава школама, планирана и реализација пројеката Санација крова ОШ ЈЈ Змај у Стопањи и 

Рекострукција санитарног чвора у Стопањи, чија се реализација очекује до краја године. 

 

Функц. 
920

 
клас. Средње образовање 

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Активнос 0001 Реализација делатности средњег образовања 

920 123/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

Укупно за активно 0001 Реализација делатности средњег образовања 

Планирано из извора 01 

 

 

 

 

 

 
32,995,000.00 

32,995,000.00 

Извршено из извора 01 

 

 

 

 

 

 
22,463,899.19 

22,463,899.19 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

68.08 

68.08 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 
90.78 

90.78 

Укупно за функц. к 920 Средње образовање 32,995,000.00 22,463,899.19 68.08 90.78 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 2003 Средње образовање реализује активност 2003 -0001 Функционисање средњих школа, у скаду са плановима 

школа и планираном динамиком. 

 

Глава 4.01 ПУ БИСЕРИ 

Функц. к 911 Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 
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911 124/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 116,771,142.00 88,088,950.18 75.44 100.58 

911 125/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 18,858,539.00 14,226,366.78 75.44 100.58 

911 126/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 300,000.00 74,551.68 24.85 33.13 

911 127/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 7,100,000.00 3,052,925.71 43.00 57.33 

911 128/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4,000,000.00 2,750,957.58 68.77 91.70 

911 129/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 3,700,000.00 1,130,522.23 30.55 40.74 

911 130/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 23,500,000.00 11,006,992.31 46.84 62.45 

911 131/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400,000.00 99,375.00 24.84 33.13 

911 132/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,000,000.00 1,229,875.26 41.00 54.66 

911 133/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,400,000.00 1,461,041.77 60.88 81.17 

911 134/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,000,000.00 2,809,479.48 56.19 74.92 

911 135/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 17,600,000.00 12,275,953.81 69.75 93.00 

911 136/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 200,000.00 64,640.00 32.32 43.09 

911 137/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 1,500,000.00 339,689.85 22.65 30.19 

911 138/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2,200,000.00 1,443,676.62 65.62 87.50 

Укупно за активно 0002 Функционисање и остваривање предшколскогв 206,529,681.00 140,054,998.26 67.81 90.42 

Укупно за функц. к 911 Предшколско образовање 206,529,681.00 140,054,998.26 67.81 90.42 

Укупно за главу 4.01 ПУ БИСЕРИ 206,529,681.00 140,054,998.26 67.81 90.42 

У оквиру главе 4.01. ПУ Бисери, кроз програм 2001 Предшколско образовање и васпитање,програмске активности 2001 -0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, финансирају се обавезе према Предшколској установи у складу са Законом и потребама ове установе. Извршење је у складу 

са планираном динамиком. 

 

Глава 4.02 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Функц. к 820 Услуге културе  

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 139/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 29,157,500.00 21,373,951.80 73.31 97.74 

820 140/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 4,708,936.00 3,451,816.08 73.30 97.74 

820 141/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60,000.00 36,691.28 61.15 81.54 

820 142/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 640,000.00 410,319.25 64.11 85.48 

820 143/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 270,000.00 171,073.63 63.36 84.48 

820 144/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 915,000.00 557,548.22 60.93 81.25 

820 145/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 12,405,000.00 7,915,038.33 63.81 85.07 

820 146/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 630,000.00 328,714.22 52.18 69.57 

820 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4,575,000.00 2,853,366.41 62.37 83.16 

820 148/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,835,000.00 672,874.19 23.73 31.65 

820 149/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450,000.00 193,251.40 42.94 57.26 

820 150/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,285,000.00 553,369.40 43.06 57.42 

820 152/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

820 153/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2,170,000.00 1,085,556.29 50.03 66.70 

820 154/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600,000.00 201,347.78 33.56 44.74 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалних установа културе 60,751,436.00 39,804,918.28 65.52 87.36 

Активнос 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

820 155/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

820 156/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 650,000.00 227,143.00 34.95 46.59 

820 157/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 920,000.00 78,800.00 8.57 11.42 

820 158/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 110,000.00 100,000.00 90.91 121.21 

820 160/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 275,000.00 42,964.00 15.62 20.83 

820 161/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 115,000.00 50,000.00 43.48 57.97 

820 162/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0002 Јачање културне продукције и уметничког ства 2,160,000.00 498,907.00 23.10 30.80 

Пројекат  1201-4003  КУЛТУРНО ЛЕТО 2022 

820 163/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 150,000.00 115,000.00 76.67 102.22 

820 165/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 590,000.00 587,060.01 99.50 132.67 

820 166/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15,000.00 15,000.00 100.00 133.33 
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Укупно за пројекат1201-4003 КУЛТУРНО ЛЕТО 2022 755,000.00 717,060.01 

Пројекат  1201-4004  ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 2022 

94.97 126.63 

 

820 168/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 90,000.00 79,000.00 87.78 117.04 

820 169/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150,000.00 122,060.00 81.37 108.50 

820 170/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 60,000.00 100.00 133.33 

820 171/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 165,000.00 130,856.01 79.31 105.74 

 

 

 

У оквиру главе 4.03. Установе културе,планирани су и реализовани расходи установа Народни универзитет и Народна бибилиотека, и исти су релизовани у складу 

са захтевима и плановима ове две установе. 

 

 

 

 

 
 

160 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,300,200.00 1,530,670.62 46.38 61.84 

160 175/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 111,080.00 61,630.00 55.48 73.98 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150,300.00 150,300.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0002 
 

Функционисање месних заједница 3,561,580.00 1,742,600.62 48.93 65.24 

Укупно за функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на друго 3,561,580.00 1,742,600.62 48.93 65.24 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3,561,580.00 1,742,600.62 48.93 65.24 

У оквиру главе 4.04. Месне заједнице,планирају се расходи за комуналне услуге код Месних заједница, накнадно су одобрена средства по осталим наменама, што је 

дато у прегледу коришћења текуће буџетске резерве. 

 

Глава 4.05 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

Функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Активнос 0004 Функционисање локалних спортских установа 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

810 179/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 14,843,762.00 10,742,367.72 72.37 96.49 

810 180/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 2,397,268.00 1,734,211.24 72.34 96.45 

810 181/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300,000.00 30,000.00 10.00 13.33 

810 183/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

810 184/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,220,000.00 6,313,321.85 61.77 82.37 

810 186/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,800,000.00 3,177,963.00 83.63 111.51 

810 188/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6,500,000.00 5,791,288.39 89.10 118.80 

810 189/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,100,000.00 861,740.13 78.34 104.45 

810 192/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 500,000.00 102,848.00 20.57 27.43 

810 193/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,851,874.00 3,745,444.52 97.24 129.65 

810 194/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000.00 887,732.87 88.77 118.36 

Укупно за активно 0004 
 

Функционисање локалних спортских установа 44,592,904.00 33,386,917.72 74.87 99.83 

Укупно за функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 44,592,904.00 33,386,917.72 74.87 99.83 

Укупно за главу 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 44,592,904.00 33,386,917.72 74.87 99.83 

У оквиру главе 4.05 Установа за спорт, финансирају се расходи планирани кроз Програм рада Установе за спорт. Извршење расхода је у складу са планом. 

 

 

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

Функц. к 473 Туризам 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Активнос 0001 Управљање развојем туризма 

473 195/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 4,150,272.00 3,066,216.88 73.88 98.51 

473 196/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 691,022.00 495,194.89 71.66 95.55 

473 197/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

473 198/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 410,000.00 252,513.46 61.59 82.12 

473 199/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1201-4004 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 2022 465,000.00 391,916.01 84.28 112.38 

Укупно за функц. к 820 Услуге културе 64,131,436.00 41,412,801.30 64.57 86.10 

Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 64,131,436.00 41,412,801.30 64.57 86.10 

 

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0002 Функционисање месних заједница 
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473 200/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 379,000.00 251,483.33 66.35 88.47 

473 201/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 137,000.00 48,000.00 35.04 46.72 

473 202/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 40,000.00 2,400.00 6.00 8.00 

473 203/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 130,000.00 87,233.00 67.10 89.47 

473 204/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 30,000.00 2,000.00 6.67 8.89 

473 205/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 36,104.00 72.21 96.28 

473 206/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 200,000.00 158,450.00 79.23 105.63 

Укупно за активно 0001 Управљање развојем туризма 6,337,294.00 4,399,595.56 69.42 92.57 

Активнос 0002 Промоција туристичке понуде 

473 207/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 250,000.00 216,780.00 86.71 115.62 

473 208/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600,000.00 420,393.63 70.07 93.42 

473 209/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,480,000.00 1,028,901.80 69.52 92.69 

473 210/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 210,000.00 51,104.40 24.34 32.45 

473 211/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 155,000.00 97,841.20 63.12 84.16 

Укупно за активно 0002 Промоција туристичке понуде 2,695,000.00 1,815,021.03 67.35 89.80 

Пројекат  1502-4001  ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 

473 212/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

473 214/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 160,000.00 122,080.04 76.30 101.73 

473 215/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600,000.00 486,352.99 81.06 108.08 

473 216/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 140,000.00 95,828.98 68.45 91.27 

Укупно за пројекат1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 1,100,000.00 904,262.01 82.21 109.61 

Пројекат 1502-4002  ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 

473 217/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 510,000.00 510,000.00 100.00 133.33 

473 219/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 350,000.00 239,196.00 68.34 91.12 

473 220/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 730,000.00 704,000.00 96.44 128.58 

473 221/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 1,600,000.00 1,453,196.00 90.82 121.10 

Пројекат  1502-4003  МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 

473 222/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100,000.00 100,000.00 100.00 133.33 

473 223/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100,000.00 100,000.00 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

Пројекат  1502-4006  ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 

473 226/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50,000.00 47,640.00 95.28 127.04 

Укупно за пројекат1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 50,000.00 47,640.00 95.28 127.04 

Пројекат  1502-4007  САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА 

473 228/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000.00  0.00 0.00 

473 229/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 90,000.00  0.00 0.00 

473 230/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00  0.00 0.00 

473 231/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 40,000.00  0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАН 240,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 473 Туризам 12,222,294.00 8,819,714.60 72.16 96.21 

Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 12,222,294.00 8,819,714.60 72.16 96.21 

У оквиру главе 4.06 Туристичка организација, финансира се рад Туристичке организације и манифестације које су из надлежности Туристичке организације. Све 

манифестације су реализоване у складу са планом осим Сајма лова и риболова и старих заната чије одржавање је планирано за октобар. 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1,269,831,240.00 838,408,632.92 66.03 88.03 

 

Раздео 5 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Функц. к 330 Судови  

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

330 232/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 3,505,897.00 2,516,072.64 71.77 95.69 

330 233/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 566,202.00 406,345.73 71.77 95.69 

330 234/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 50,000.00 100.00 133.33 

330 235/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 60,000.00 42,762.16 71.27 95.03 
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330 236/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 237/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30,000.00 18,442.05 61.47 81.96 

330 238/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 239/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 240/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,000.00 4,944.00 98.88 131.84 

330 241/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 150,000.00 52,000.41 34.67 46.22 

330 242/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 243/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0004  Општинско/градско правобранилаштво 4,409,099.00 3,090,566.99 70.10 93.46 

Укупно за функц. к 330 Судови 4,409,099.00 3,090,566.99 70.10 93.46 

Укупно за раздео 5 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 4,409,099.00 3,090,566.99 70.10 93.46 

У разделу Јавно правобранилаштво, у оквиру програма 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, кроз програмску активност 0602- 0004 Општинско/градско 

правобранилаштво се финансирају расходи функционисања општинског јавног правобранилаштва. 

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК -извор 01 1,314,327,853.00 869,673,377.10 66.17 132.34 

 

План и реализација расхода из извора 07, 08,10 и 15 

 
Реализована 

 

 
% 

извршења за 

 

 
% 

извршења 

Шифра 

функц. 

класиф. 

 

Раздео 

Број 

позиције 

4 

 
Економ. класиф. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 
Опис 

Планирана средства 

из осталих извора 

средства из осталих 

извора 

план за период 

Функц. к 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

090 30/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 13,965,000.00 2,233,509.18 15.99 21.32 

Укупно за активно 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 13,965,000.00 2,233,509.18 15.99 21.32 

Активнос 0016 Дневне услуге у заједници 

090 32/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 4,672,791.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0016 
 

Дневне услуге у заједници 4,672,791.00 0.00 0.00 0.00 

   
Извори финансирања за функцију 090: 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 9,517,791.00 0.00 0.00 0.00 

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 9,120,000.00 2,233,509.18 24.49 32.65 

Укупно за функц. к 090 Социјална заштита некласификована на друго 18,637,791.00 2,233,509.18 11.98 15.98 

Наменска средства које финансира Комесаријат за избеглице су делом реализована у овом периоду, али се њихова реализација као и реализација услуга које су 

утврђене Одлуком општинског већа у циљу реализације наменских средстава које је општина добила од надлежног Министарства социјалне заштите, очекује у 

наредном периоду; 

 

Функц. к 133 Остале опште услуге 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 
Активнос 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

133 42/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалне самоуправе и градски 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

  Извори финансирања за функцију 133:     

 08 Добровољне трансфере од физичких и правних 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 133 Остале опште услуге 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

Општина је од Дечијег села- Центра за породични смештај деце без родитељског старања добила наменска средства за реновирање просторије у Омладинском 

клубу, и ова средства су наменски утрошена у посматраном периоду. 

 

Функц. к 451 Друмски саобраћај 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

   

Пројекат 0701-5002 АСФАЛТИРАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГ.ПУТЕВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

451 69/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0701-5002 АСФАЛТИРАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКА 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
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Пројекат 0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ДРУГИХ ПРИВ. ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

451 69/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 52,582,123.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉ 52,582,123.00 0.00 0.00 0.00 

  

Пројекат  0701-7002  УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

451 79/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 187,249.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0701-7002 УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ПУТНЕ 187,249.00 0.00 0.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 451: 

07 Трансфере од других нивоа власти 52,582,123.00 0.00 0.00 0.00 

10 Примања од домаћих задуживања 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 187,249.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 451 Друмски саобраћај 112,769,372.00 0.00 0.00 0.00 

У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирано је да се пројекат Асфалтирање категорисаних и некатегорисаних путева 

финансира из кредита и потпуна реализација ових расхода се очекује до краја године. Пројекат Реконструкција путне мреже у циљу развоја туризма ће финансирати 

Министарство привреде у назначеном износу, тако да ови расходи и неће бити директно реализовани преко буџета општине Трстеник. Овде су планирана и 

преостала средства након реализације пројекта 0701-7002 у претходној години, за које још увек није добијена инструкција за повраћај. 

 

Функц. к 473 Туризам 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројекат 1502-7001  НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 

473 79/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-7001 НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 473: 

07 Трансфере од других нивоа власти 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 473 Туризам 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

За реализацију пројекта Наталијина рамондаје општини су одобрена наменска средства од Министарства трговине туризма и телекомуникација. Уговор за 

реализацију овог пројекта је закључен и очекује се поптуна реализација до краја године. 

 

Функц. к 510 Управљање отпадом 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат 0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ У ТРСТЕНИКУ 

510 85/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Укупно за пројекат0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕК 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Извори финансирања за функцију 510: 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Укупно за функц. к 510 Управљање отпадом 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Пројекат је завршен и финансиран средствима Министарства животне средине. 

 

Функц. к 520 Управљање отпадним водама 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат 0401-5001  РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВОЈИСЛАВА ТАНКОСИЋА 

520 85/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Укупно за пројекат0401-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МР 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Извори финансирања за функцију 520: 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 520 Управљање отпадним водама 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Пројекат је финасиран средствима кредита и у потпуности измирен. 

 

Функц. к 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат  0401-7003  ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА 

560 89/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 704,256.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0401-7003 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИ 704,256.00 0.00 0.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 560: 

07 Трансфере од других нивоа власти 704,256.00 0.00 0.00 0.00 
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Укупно за функц. к 560 Заштита животне средине некласификована на 704,256.00 0.00 0.00 0.00 

Пројекат ће у наведеном износу бити финансиран из средстава Министарства заштите животне средине, очекује се потпуна реализација до краја године. 

 

 

Функц. к 620 Развој заједнице 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Активнос 0001 Енергетски менаџмент 

620 91/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 5,762,046.00 439,545.00 7.63 10.17 

620 92/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 8,212,919.00 8,212,918.58 100.00 133.33 

Укупно за активно 0001 Енергетски менаџмент 13,974,965.00 8,652,463.58 61.91 82.55 

програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Пројекат 7002 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА 

620 91/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 13,349,986.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат7002 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВ 13,349,986.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Активнос 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

620 95/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,000,000.00 0.00 

Укупно за активно 0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,000,000.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 620: 

07 Трансфере од других нивоа власти 28,562,905.00 8,212,918.58 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 762,046.00 439,545.00 

 

 

 

 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

 
 

28.75 38.34 

57.68 76.91 

Укупно за функц. к 620 Развој заједнице 29,324,951.00 8,652,463.58 29.51 39.34 

Образложено под функцијом 620, код извора 01 јер се ради о истим пројектима, овде је приказан до расхода који се финасира средствима Министарства. 

 

 

Функц. к 630 Водоснабдевање 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Активнос 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

630 98/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

11,680,515.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 
 

7,264,564.76 

% извршења за 

план 

 

 

 
 

62.19 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

82.93 
 

Укупно за активно 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 11,680,515.00 7,264,564.76 62.19 82.93 

      

Пројекат  1102-5001  ИЗГРАДЊА РЕГ 

630 99/0 511000 

Укупно за пројекат1102-5001 

 
 
Пројекат  1102-5002  ИЗГРАДЊА ВОДО 

ИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА 

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ 

 
 

ВОДА У ОЏАЦИМА 

ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕН 

3,393,792.00 

3,393,792.00 

ОВА 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

630 100/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 12,000,000.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 630: 

07 Трансфере од других нивоа власти 7,000,000.00 

10 Примања од домаћих задуживања 5,000,000.00 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 15,074,307.00 7,264,564.76 

0.00 

 
 

0.00 

0.00 

48.19 

0.00 

 

 
0.00 

0.00 

64.26 

Укупно за функц. к 630 Водоснабдевање 27,074,307.00 7,264,564.76 26.83 35.78 

Планом субвенција ЈКСП Комстан су планирана средства за завршетак радова на висећем мосту и реконструкцију водоводног резервоара у водоводу Почековина, а 

реч је о средствима кредита који је општина уговорила 2020. године. Значајан део обавеза је измирен и очекује се да се и остатак средстава реализује уколико се 

буду добиле адекватне понуде за извођење радова. Наменска средства за пројекат изградње водовода Бела Вода - Велика Дренова, су такође пренета из ранијег 

периода због административних тешкоћа у реализацији овог пројекта, ипак су очекивања да се ова средства реализују у потпуности до краја године. Средства за  

изградњу водовода у Оџацима која су приказана у овом делу се односе на наменска средства од Министарства државне управе и локалне самоураве за изградњу 

резервоара, као и средства која је општина планирана из средстава кредита. Процедуре око реализације овог пројекта су у току. 

 
 

Функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Пројекат 1301-7001  САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 
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810 118/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 65,000.00 65,000.00 100.00 133.33 

810 118/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 463,698.00 463,698.00 100.00 133.33 

810 118/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 323,000.00 300,320.00 92.98 123.97 

Укупно за пројекат1301-7001 САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ 851,698.00 829,018.00 97.34 129.78 

 Извори финансирања за функцију 810:     

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 851,698.00 829,018.00 97.34 129.78 

Укупно за функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 851,698.00 829,018.00 97.34 129.78 

Пројекат Санација и опремање Омладинског клуба је делом реализован средствима Минис 

обавезе које су одобрене пројектом. 

 

 

Функц. к 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

Пројекат 1201-7003  МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 

тарства спорта која су од 

 

 

 
Планирано из осталих извора 

обрена у прошлој год 

 

 

 
Извршено из осталих 

извора 

ини и до сада с 

 

 

 
% извршења за 

план 

у измирене 

 

 

 
% извршења за 

период 

810 118/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 239,000.00 239,000.00 100.00 133.33 

810 118/2 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 64,500.00 64,500.00 100.00 133.33 

810 118/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 195,430.00 195,430.00 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1201-7003 МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 498,930.00 498,930.00 

Извори финансирања за функцију 810: 

07 Трансфере од других нивоа власти 498,930.00 498,930.00 

100.00 

 
 

100.00 

133.33 

 

 
133.33 

Укупно за функц. к 820 Услуге културе 498,930.00 498,930.00 100.00 133.33 

Пројекат је завршен и у потпуностису реализована средства Министарства за бригу о селу. 

 

 

Функц. к 911 Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Пројекат 2002-7001  СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ТРСТЕНИКА 

911 121/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,130,287.00 1,129,800.00 99.96 133.28 

Укупно за пројекат2002-7001 СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ 1,130,287.00 1,129,800.00 99.96 133.28 

 
 

Пројекат  2002-4002  ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 

911 121/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6,500,000.00 0.00 

Укупно за пројекат2002-4002 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 6,500,000.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 911: 

10 Примања од домаћих задуживања 6,500,000.00 0.00 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 1,130,287.00 1,129,800.00 

 

 

 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

 
 

0.00 0.00 

99.96 133.28 

Укупно за функц. к 911 Предшколско образовање 7,630,287.00 1,129,800.00 14.81 19.74 

У првој половини године су у потпуности реализована пренета средства за пројекат Суфинансирање мера популационе политике , док ће се активности око 

изградње вртића у Великој Дренови измирити из средстава кредита до краја године. 

 
 

Глава 4.01 ПУ БИСЕРИ 

Функц. к 911 Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 

911 124/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 11,399,066.00 7,948,485.00 69.73 92.97 

911 125/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 1,943,540.00 1,283,679.00 66.05 88.06 

911 133/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 499,200.00 499,200.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0002  Функционисање и остваривање предшколскогв 13,841,806.00 9,731,364.00 70.30 93.74 

   Извори финансирања за функцију 911:     

  07 Трансфере од других нивоа власти 13,342,606.00 9,731,364.00 72.93 97.25 

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 499,200.00 499,200.00 100.00 133.33 

Укупно за главу 4.01 ПУ БИСЕРИ 13,841,806.00 9,731,364.00 70.30 93.74 

Као и сваке године Предшколској установи се одобравају наменска средства за реализацију предшколског програма, осим тога у трећем кварталу, ова установа је 

добила наменска средства од Дунав осигурањау циљу финансирања интерактивне представе за обуку деце и васпитача за безбедно учешће у саобраћају у циљу 

смањења штетних последица на осигураним ризицима. 



23 

Страна 23      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

План и реализација расхода из извора 04 

Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

Функц. к 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалних установа културе 

Извори финансирања за функцију 820: 

07 Трансфере од других нивоа власти 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

 

 

150,000.00 

150,000.00 

 

 
150,000.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 

 

 

150,000.00 

150,000.00 

 

 
150,000.00 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

100.00 

100.00 

 
 

100.00 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 
 

133.33 

133.33 

 

 
133.33 

Укупно за функц. к 

Укупно за главу 

820 Услуге културе 150,000.00 150,000.00 

4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 150,000.00 150,000.00 

100.00 

100.00 

133.33 

133.33 

Народном универзитету су одобрена наменска средства за реализацију пројекта „Културно-духовна манифестација Јефимијини дани-Округли сто Косовско 

опредељење данас“, која су потпуно реализована у посматраном периоду. 

 

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0002 Функционисање месних заједница 

160 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

160 175/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

160 176/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 

160 177/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 

Укупно за активно 0002 Функционисање месних заједница 

Извори финансирања за функцију 160: 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

 

 

90,501.00 

1,802,751.00 

195,647.00 

147,000.00 

50,000.00 

2,285,899.00 

 

 
2,285,899.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 

 

 

 
30,075.50 

50,354.80 

79,398.00 

0.00 

0.00 

159,828.30 

 

 
159,828.30 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

 
33.23 

2.79 

40.58 

0.00 

0.00 

6.99 

 
 

6.99 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 

 
44.31 

3.72 

54.11 

0.00 

0.00 

9.32 

 

 
9.32 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2,285,899.00 159,828.30 6.99 9.32 

Поједнине Месне заједнице још увек имају неутрошена срества самодоприноса, и на основу њихових предлога и захтева се иста и реализују. 
 

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Функц. к 473 Туризам 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројек 1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 

820 214/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

 

 

200,000.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 

 

 

200,000.00 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

100.00 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 
 

133.33 

 

 

 

 
 

Укупно за ПРОЈЕК1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 1,058,000.00 1,058,000.00 100.00 133.33 

  Извори финансирања за функцију 473:     

 07 Трансфере од других нивоа власти 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

 08 Добровољне трансфере од физичких и правних 1,058,000.00 1,058,000.00   

Укупно за функц. к 473 Туризам 1,258,000.00 1,258,000.00 100.00 133.33 

Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 1,258,000.00 1,258,000.00 100.00 133.33 

Туристичкој организацији су одобрена наменска средства за реализацију пројекта „Трстеник на Морави“, која су потпуно реализована у посматраном периоду, а за 

реализацију пројекта Печенијада у Стопањи су остварени приходи од донација који су такође и реализовани. 

  Извори финансирања :     

 07 Трансфере од других нивоа власти 116,016,531.00 18,793,212.58 16.20 21.60 

 08 Добровољне трансфере од физичких и правних 1,927,951.00 1,927,950.08 100.00 133.33 

 10 Примања од домаћих задуживања 71,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

 15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 83,965,601.00 66,591,585.14 79.31 105.74 

 
Укупно за БК 

 
0 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК-извори 

07,08,10 и 15 
 

273,410,083.00 

 
87,312,747.80 

 
31.93 

 
42.58 

 

Укупно за ПРОЈЕК1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

Пројек 1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ     

820 219/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 118,000.00 118,000.00 100.00 133.33 

820 220/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 940,000.00 940,000.00 100.00 133.33 
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Шифра Реализована % % 

функц. Планирана средства средства из осталих  извршења за извршења 
класиф. рој позициј Економ. класиф. Опис из осталих извора извора план за период 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

Функц. к 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 142/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

820 145/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

820 146/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

820 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

820 148/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

820 149/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

820 150/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 

Планирано из извора 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000.00 

695,000.00 

330,000.00 

970,000.00 

1,825,000.00 

105,000.00 

245,000.00 

Извршено из извора 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

345,749.00 

165,369.00 

375,809.00 

842,049.00 

11,970.00 

37,454.00 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.00 

49.75 

50.11 

38.74 

46.14 

11.40 

15.29 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

66.33 

66.82 

51.66 

61.52 

15.20 

20.38 

820 151/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

820 

 

820 

 

820 

152/0 

153/0 

154/0 

482000 

512000 

515000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

25,000.00 

100,000.00 

5,000.00 

9,168.00 

88,108.00 

0.00 

36.67 

88.11 

0.00 

48.90 

117.48 

0.00 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалних установа културе 4,365,000.00 1,875,676.00 42.97 57.29 

Укупно за функц. к 

 

 

 
Укупно за главу 

820 Услуге културе 4,365,000.00 1,875,676.00 

Извори финансирања за главу 4.02: 

04 Сопствене приходе буџетских корисника 4,365,000.00 1,875,676.00 

4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 4,365,000.00 1,875,676.00 

42.97 

 

 
42.97 

42.97 

57.29 

 

 
57.29 

57.29 

 

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активнос 0002 Функционисање месних заједница 

160 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4,274,701.00 

160 173/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 334,000.00 

160 174/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 188,200.00 

160 175/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2,752,703.00 

160 176/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 335,400.00 

160 177/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 969,178.00 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100,000.00 

Укупно за активно 0002 Функционисање месних заједница 8,954,182.00 

Извори финансирања за функцију 160: 

04 Сопствене приходе буџетских корисника 8,954,182.00 

 

2,524,079.70 59.05 78.73 

189,432.00 56.72 75.62 

78,800.00 41.87 55.83 

377,965.08 13.73 18.31 

131,026.10 39.07 52.09 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

3,301,302.88 36.87 49.16 

 

 
3,301,302.88 36.87 49.16 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 8,954,182.00 3,301,302.88 36.87 49.16 

 

Глава 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

Функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 
 

Активнос 0004 Функционисање локалних спортских установа 

810 181/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100,000.00 30,000.00 30.00 40.00 

810 182/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 120,000.00 56,809.96 47.34 63.12 

810 184/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 800,000.00 447,998.30 56.00 74.67 

810 185/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300,000.00 213,880.00 71.29 95.06 

810 186/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,230,000.00 989,133.38 44.36 59.14 

810 187/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400,000.00 136,424.00 34.11 45.47 

810 188/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3,500,000.00 996,400.27 28.47 37.96 

810 189/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2,450,000.00 1,611,210.23 65.76 87.68 
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810 190/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 200,000.00 40,000.00 20.00 26.67 

810 191/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 100,000.00  0.00 0.00 

810 192/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 100,000.00  0.00 0.00 

810 194/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000.00 195,535.00 19.55 26.07 

Укупно за активно 0004  Функционисање локалних спортских установа 11,300,000.00 4,717,391.14 41.75 55.66 

Извори финансирања за функцију 810: 

 04 Сопствене приходе буџетских корисника 11,300,000.00 4,717,391.14 41.75 55.66 

Укупно за главу 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 11,300,000.00 4,717,391.14 41.75 55.66 

Установе културе, поједине Месне заједнице и Установа за спорт још увек имају сопствене приходе и реализују их у складу са својим плановима. Министарство 

финансија је више пута издало препоруку о преиспитивању оправданости оваквог планирања, али још увек није законом регулисано да се са оваквим 

функционисањем прекине. Увидом у извршење, утврђено је да извршење ових средстава доста одступа од плана, па је вероватна корекција плана у наредном 

периоду. 

Укупно за БК  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК -извор 04 24,619,182.00 9,894,370.02 40.19 53.59 

Укупно за БК  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК сви извори 1,612,357,118.00 966,880,494.92 59.97 79.96 
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На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број 

54/2009,   73/2010,   101/2010,   101/2011,   93/2012,   62/2013,   63/2013-исправка,   108/2013, 

142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18 ,31/19,72/19,149/20 i 118/21)   и члана 13. 

Одлуке о буџету општине Трстеник за 2022.годину(„Сл.лист општине Трстеник“, бр.18/21, 

10/22), текућа буџетска резерва је у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године 

коришћена на следећи начин: 

 
 

КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2022. ГОДИНЕ 

 
Датум 

 
број решења 

 
Позиција 

 
ек.класификација 

 
намена 

 
Буџетски корисник 

 
Износ 

24.01.2022  
40-23/2022-03 

 
121/1 

423000 - Услуге по 

уговору 

Ода Морави, завршетак 

пројекта из претходне године 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

101,000.00 

 
24.01.2022 

 

 
40-24/2022-03 

 

 
118/2 

425-Текуће 
поправке и 

одржавање 

Санација и опремање 
Омладинског клуба, завршетак 

пројекта из претходне године 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
200,000.00 

 
24.01.2022 

 

 
40-24/2022-03 

 

 
118/3 

 
512-Машине и 

опрема 

Санација и опремање 

Омладинског клуба, завршетак 
пројекта из претходне године 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
18,000.00 

 
24.01.2022 

 

 
40-25/2022-03 

 

 
91/0 

454-Текуће 
субвенције 

прив.предузећима 

Енергетска 
ефикасност,завршетак пројекта 

из претходне године 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
762,046.00 

 
28.01.2022 

 

 

 
40-43/2022-03 

 

 

15/0 

 

423-Услуге по 

уговору 

Припрема предлога пројекта на 

позив ЕУ про плус Енергетска 

ефикасност зграде Дома 
здравља у Трстенику 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 

 

 

150,000.00 

 

03.02.2022 
 

 
40-63/2022-03 

 

18/0 

414-Социјална 

давања 
запосленима 

 

Исплата накнаде за време 

боловања на терет фондова 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

150,000.00 

 

10.02.2022 
 

 
40-64/2022-03 

 
 

175/0 

425-Текуће 

поправке и 
одржавање 

 

МЗ Страгари-по захтеву за 

преузету обавезу 

 
 

МЗ СТРАГАРИ 

 
 

6,630.00 

 
24.02.2022 

 

 

 
40-80-1/2022-03 

 

 

120/0 

481-Дотације 

осталим 
непрофитним 

институцијама 

 

Верске заједнице - по захтеву 

протојереја цркве у Великој 

Дренови 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 

200,000.00 

 

24.02.2022 
 

 
40-127/2022-03 

 
 

123/0 

463-Трансфери 

осталим нивоима 
власти 

 

Гимназија - недостајућа 

средства за санацију пода 

 

ГИМНАЗИЈА ВУК 

КАРАЏИЋ 

 
 

70,000.00 

 
10.03.2022 

 

 
40-184/2022-03 

 

 
85/2 

425100-Текуће 

поправке и 

одржавање 

Завршетак пројекта 

Реконструкције канализационе 

мреже у улици В.Танкосића 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
970,000.00 

 
16.03.2022 

 

 
40-199/2022-03 

 

 
122 

463-Трансфери 

осталим нивоима 

власти 

Враћање више планираних 

средстава у текућу буџетску 

резерву 

 

 
ОШ Ј.Ј.ЗМАЈ 

 

 
-2,900,000.00 

 
16.03.2022 

 

 
40-200/2022-03 

 

 
122/1 

463-Трансфери 

осталим нивоима 
власти 

 
Санација крова на објекту 
школе ЈЈ Змај у Стопањи 

 
ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

 

 
3,500,000.00 

 
16.03.2022 

 

 
40-201/2022-03 

 

 
42/0 

425-Текуће 

поправке и 

одржавање 

 

 
Радови на адаптацији већнице 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
995,000.00 

25.03.2022  
40-226/2022-03 

 
178/0 

512-Машине и 

опрема 
 

Пумпа за воду 
 

МЗ ВЕЛИКА ДРЕНОВА 
 

150,300.00 
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15.04.2022  
40-257/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 
трошкови 

 
Струја 

 
МЗ СТОПАЊА 

 
15,000.00 

15.04.2022  
40-257/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 

трошкови 
 

Трошкови закупа зелене пијаце 
 

МЗ СТОПАЊА 
 

24,000.00 

 

15.04.2022 
 

 
40-258/2022-03 

 

103/0 

425-Текуће 

поправке и 
одржавање 

Додатна средства за текуће 

поправке и одржавање јавног 
осветљења 

 

ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

 

2,000,000.00 

 

15.04.2022 
 

 
40-259/2022-03 

 

79/2 

511-Зграде и 

грађевински 
објекти 

Учешће општине за 

реализацију пројекта 
Наталијина рамонда 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

486,279.00 

 
15.04.2022 

 

 
40-260/2022-03 

 

 
122/0 

463-Трансфери 
осталим нивоима 

власти 

 
Солидарна помоћ за запослену 

на дужем боловању 

 
ОШ 
Ж.АПОСТОЛОВИЋ 

 

 
103,910.00 

 

19.04.2022 
 

 
40-276/2022-03 

 

42/0 

425100-Текуће 

поправке и 
одржавање 

 

Радови на адаптацији већнице 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

877,000.00 

19.04.2022  
40-280/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 

трошкови 
 

Струја 
 

МЗ БОГДАЊЕ 
 

84,000.00 

 
04.05.2022 

 

 
40-305/2022-03 

 

 
175/0 

425-Текуће 
поправке и 

одржавање 

 

 
Поправка пумпе 

 

 
МЗ БОГДАЊЕ 

 

 
55,000.00 

 
04.05.2022 

 

 
40-306/2022-03 

 

 
193/0 

511-Зграде и 

грађевински 
објекти 

 

 
Капитално одржавање базена 

 

 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

 

 
3,851,874.00 

 
01.06.2022 

 

 
40-353/2022-03 

 

 
41/0 

424- 

Специјализоване 

услуге 

Пројектни задатак за 

испитивање бунара у насељу 

Богдање у општини Трстеник 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
470,000.00 

    
РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

 
6,316,905.00 

 
20.06.2022 

 

 
40-391/2022-03 

 

 
85/3 

 

 
426-Материјал 

Материјал за посебне намене 

(делови за постројење за 

третман депонијског гаса) 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
714,000.00 

27.06.2022  
40-439/2022-03 

 
38/0 

421-Стални 

трошкови 

Струја- преузимање дела дуга 

доо Техника Велика Дренова 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

1,000,000.00 

 
27.06.2022 

 

 
40-440/2022-03 

 

 
188/0 

425-Текуће 

поправке и 
одржавање 

 

 
Радови - куглана 

 

 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

 

 
600,000.00 

 
27.06.2022 

 

 

 
40-433/2022-03 

 

 

51/1 

 

421-Стални 

трошкови 

 

Закуп опреме за манифестацију 

Сплаш хаус 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА - 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ 

 

 

250,000.00 

13.07.2022  
40-475/2022-03 

 
120/3 

423-Услуге по 

уговору 

Михољски сусрети села - чешће 

општине 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

50,000.00 

 
14.07.2022 

 

 

 
40-476/2022-03 

 

 

51/1 

 

421-Стални 

трошкови 

 

Закуп опреме за манифестацију 

Морејв 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА - 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ 

 

 

135,000.00 

29.07.2022  
40-533/2022-03 

 
40/0 

423-Услуге по 

уговору 
 

Трошкови објављивања огласа 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

150,000.00 

29.07.2022  
40-532/2022-03 

 
39/0 

422-Трошкови 

путовања 
 

Трошкови путовања у земљи 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

100,000.00 

 
29.07.2022 

 

 
40-531/2022-03 

 

 
215/0 

424- 

Специјализоване 

услуге 

Остале спец.услуге - 

Манифестација Трстеник на 

Морави 

 
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 
100,000.00 

29.07.2022  
40-531/2022-03 

 
217/0 

421-Стални 
трошкови 

Закуп имовине и опреме - 
Печенијада у Стопањи 

ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
170,000.00 
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29.07.2022 

 

 
40-531/2022-03 

 

 
220/0 

424- 
Специјализоване 

услуге 

 
Услуге културе-Печенијада у 

Стопањи 

 
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 
130,000.00 

 
17.08.2022 

 

 
022-91/2022-03 

 

 
102/0 

424- 
Специјализоване 

услуге 

 
Услуге за ЈПП за струју – 

враћање у текућу резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-5,800,000.00 

 
17.08.2022 

 

 
40-583/2022-03 

 

 
91/3 

511-Капитално 
одржавање зграда 

и објеката 

 
Енергетска санација Чајкине 

школе - учешће општине 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
5,800,000.00 

 
02.09.2022 

 

 

 
40-614/2022-03 

 

 

156/0 

 

422-Трошкови 

путовања 

Учешће за пројекат 

Прелиминарна 
арх.истраживања вишеслојног 
локалитета Трновача 

 

НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

 

10,000.00 

 
02.09.2022 

 

 

 
40-614/2022-03 

 

 

157/0 

 

423-Услуге по 

уговору 

Учешће за пројекат 

Прелиминарна 
арх.истраживања вишеслојног 
локалитета Трновача 

 

НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

 

80,000.00 

 
02.09.2022 

 

 

 
40-614/2022-03 

 

 

160/0 

 

 

426-Материјал 

Учешће за пројекат 

Прелиминарна 
арх.истраживања вишеслојног 

локалитета Трновача 

 

НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

 

10,000.00 

 
02.09.2022 

 

 
40-615/2022-03 

 

 
175/0 

425-Текуће 

поправке и 

одржавање 

 

 
МЗ Велика Дренова -ПВЦ врата 

 

 
МЗ ВЕЛИКА ДРЕНОВА 

 

 
49,450.00 

 
02.09.2022 

 

 
400-16/2022-03 

 

 
26/0 

481-Дотације 
невладиним 

организацијама 

 

 
По захтеву Црвеног крста 

 

 
ЦРВЕНИ КРСТ 

 

 
301,400.00 

 
09.09.2022 

 

 

 
40-632/2022-03 

 

 

52/0 

 

423-Услуге по 
уговору 

 

Конкурс за учешће студената на 
Међународном самиту 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА - 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ 

 

 

201,450.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-643/2022-03 

 

 
121/0 

424-Субвенције 

приватним 
предузећима 

 

 
Конкурс за медије 

 
ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

 

 
3,000,000.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-644/2022-03 

 

 
44/0 

465-Остале 

дотације и 

трансфери 

 
Чланарине - Налед, СКГО, АРР, 

Регион Краљево 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
100,000.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-645/2022-03 

 

 
19/0 

415-Накнада 
трошкова за 

запослене 

 

 
Превоз запослених 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 
10,500.00 

14.09.2022  
40-646/2022-03 

 
76/0 

 
426-Материјал 

По предлогу Савета за 

безбедност саобраћаја 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

262,920.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-647/2022-03 

 

 
74 

424- 

Специјализоване 
услуге 

По предлогу Савета за 

безбедност саобраћаја -повраћај 
у резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-262,920.00 

 

14.09.2022 
 

 
40-647/2022-03 

 

51 

 

422-Трошкови 

путовања 

По предлогу КЗМ - 
Омладински клуб -повраћај у 

резерву 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

-39,690.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-647/2022-03 

 

 
118/2 

425-Текуће 
поправке и 

одржавање 

По предлогу КЗМ - 
Омладински клуб -повраћај у 

резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-3,561.00 

 

14.09.2022 
 

 
40-647/2022-03 

 

118/3 

 

512-Машине и 

опрема 

По предлогу КЗМ - 
Омладински клуб -повраћај у 

резерву 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

-18,000.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-653/2022-03 

 

 
118/4 

482-Порези , 

обавезне таксе и 
пенали 

Повраћај средстава за пројекат 

Омладински клуб 
Министарству 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
61,251.00 
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28.09.2022  
40-702/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 
трошкови 

МЗ Стари Трстеник-провизија и 
струја 

 
МЗ СТАРИ ТРСТЕНИК 

 
11,000.00 

 
28.09.2022 

 

 
022-101/2022-03 

 

 
116/0 

481-Дотације 

невладиним 
организацијама 

Средства за спортске клубове - 

по предлогу Комисије -повраћај 
у резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-100,000.00 

 
28.09.2022 

 

 
40-705/2022-03 

 

 
116/0 

481-Дотације 

невладиним 

организацијама 

 
Средства за школски спорт - по 

предлогу Комисије 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
100,000.00 

 

 

 

 

Oбразложење: 

 

Извештај је сачињен у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему, којим је 

прописано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да најмање два 

пута годишње, а обавезно након шестомесечног и деветомесечног периода, информише 

надлежни извршни орган о извршењу буџета. 

I. У табели 1. дат је преглед извршења прихода и примања буџета општине Трстеник по 

изворима финансирања за период 01.01.2022-30.06.2022. године, упоредо са укупно 

планираним приходима и примањима Одлуком о буџету општине Трстеник за 2022. 

годину одвојено према изворима финансирања. 

II. У табели 2. дат је преглед извршења расхода и издатака из свих извора финансирања 

према вредностима планираним Одлуком о буџету општине Трстеник за 2022. годину за 

све изворе финансирања одвојено. Табела је подељена према разделима који обухватају 

расходе директних корисника буџета општине Трстеник : 

раздео 1.-Скупштина општине 

раздео 2.-Председник општине 

раздео 3.-Општинско веће 

раздео 4.-Општинска управа 

раздео 5.-Јавно правобранилаштво; 

У разделу 4. Општинска управа, трошкови индиректних корисника буџета општине 

Трстеник приказани су у главама 4.01 Предшколска установа „Бисери“, 4.02.-Народни 

универзитет,4.03 – Народна библиотека;4.04-Месне заједнице; 4.05.-Установа за спорт; 

4.06-Туристичка организација; 

У табели 3. дат је преглед коришћења текуће буџетске резерве у извештајном периоду, док 

стална резерва није коришћена. 

Одступања у извршењу како прихода и примања, тако и расхода и издатака образложена 

су у табелама. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:400-19/2022-01 

     ПРЕДСЕДНИК СО-e 
       Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољопривреде 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (,,Сл.гласник 

Републике Србије “ бр. 129/07, 83/14- др. 

закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/2021 – 

др.закон), члана 47. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016), и  члана 40., став 1., тачка 47. 

Статута Општине Трстеник  („Службени 

лист општине Трстеник“  број 1/2019), 

Скупштина општина Трстеник , на седници 

одржаној  дана 10.11.2022.године , донела је  

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА УГОВОРА O 

ЈАВНО-ПРИВАТНОM ПАРТНЕРСТВУ 

БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

I - УСВАЈА се текст уговора о јавно-

приватном партнерству без елемената 

концесије за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине 

Трстеник. 

  

II - Овлашћује се председник општине 

Трстеник да потпише уговор о јавно-

приватном партнерству без елемената 

концесије за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине 

Трстеник. 

 

III - Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке Скупштине 

општине Трстеник о покретању поступка 

јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије за реализацију пројекта „Пројекат 

реконструкције, рационализације и 

одржавања јавног осветљења на територији 

општине Трстеник“, донете на седници 

Скупштине одржаној 08.10.2021 .године под 

бр.022-98/2021-01 и Одлуке Скупштине 

општине Трстеник о давању сагласности и 

усвајању Пројекта јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за 

реконструкцију, рационализацију и 

одржавања јавног осветљења на територији 

општине Трстеник, донете на седници 

Скупштине одржане 18.03.2022.године под 

бр: 022-31/2022-01, на који је позитивно 

мишљење дала Комисија за ЈПП Владе 

Републике Србије под бр. 3/2022 од 

03.02.2022.године, спроведен је отворени 

поступак јавне набавке за избор приватног 

партнера под реферeнтним бројем огласа 

2022/С Ф02-0016563. 

 

Комисија за јавну набавку у 

предметном поступку је донела Извештај о 

поступку јавне набавке 06.10.2022.године у 

коме је извршила стручну оцену приспелих 

понуда и предложила да се уговор додели 

понуђачу „Keep-light“ ДОО Београд. 

 

На основу Извештаја комисије за 

јавну набавку и на основу члана 146. Закона 

о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.91/2019) и члана 28. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016) донета је Одлука о додели уговора 

понуђачу „Keep-light“ ДОО Београд. 

 

 Како је саставни део Конкурсне 

документације и модел јавног Уговора о 

ЈПП без елемената концесије као у прилогу 

то се предлаже Скупштини да усвоји овај 

текст уговора и овласти Председника 

општине  да са овим Понуђачем потпише 

Уговор. 

 

Са изнетог предлаже се доношење 

Одлуке као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-124/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Закључен између: 

Наручилац: ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

Адреса: Кнегиње Милице бр.5, 37240 Трстеник 

Овлашћени представник: председница Милена Турк 

Матични број: 07175507 

Порески идентификациони 

број: 
101306665 

(Под)рачун буџета:   840-47640-89 код Управе за трезор 

у даљем тексту: Наручилац, 

и 
 

 

Извршилац: 

Привредно друштво за 

производњу, трговину и 

пружање услуга „Keep 

light“ ДОО, Београд 

 

Адреса: 
Трговачка 16А, Београд 

(Чукарица) 
 

Овлашћени представник: Зоран Стаменковић  

Матични број: 17246984  

Порески идентификациони 

број: 
101885206  

Текући рачун:   340-0000011022160-71  

у даљем тексту: Извршилац   

и 

Подизвођач: 

Предузеће за 

производњу и услуге 

„Меп-

инжењеринг“ ДОО, 

Београд 

 

Адреса: 
Радних акција 2г, 

Београд (Чукарица) 
 

Овлашћени представник: Никола Николић  

Матични број: 17449389  

Порески идентификациони 102158391  
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број: 

Текући рачун:     

у даљем тексту: Подизвођач   
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Списак скраћеница 

ЈП ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник“ 

М&В Мерење и верификација 

МУЕ Мере за уштеде енергије 

ОДС Оператер дистрибутивног система електричне енергије 

ПДВ Порез на додату вредност 

РС Република Србија 

УНЦИТРАЛ Комисија УН за међународно трговинско право 

 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на основу које је спровео отворени 

поступак јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-

приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине Трстеник, број  404-51/2022-04 која укључује 

примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у оперативним трошковима 

јавног осветљења за систем јавног осветљења општине Трстеник. Циљ пројекта су 

уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији СО2 и уштеде у оперативним расходима 

јавног осветљења као јавног објекта Наручиоца на основу јавно-приватног партнерства. 

У поступку избора приватног партнера је изабран Извршилац, који је доставио Понуду 

бр. 97/22 од 28.09.2022. године. 
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КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Наручилац власник јавног објекта на којем се спроводи 

енергетска услуга која је предмет јавне набавке; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и 

које преузима обавезу извршења енергетске услуге уштеде потрошње енергије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра 

приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије у РС; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је овај уговор додељен Извршиоцу у поступку јавне набавке у 

складу са прописима којим се уређују јавне набавке у РС, и то за потребе реализовања 

јавно-приватног партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватно 

партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се овај уговор истовремено сматра и јавним уговором у складу са 

законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Извршилац основати/је основати Друштво посебне намене; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА закључењем овог уговора између Извршиоца, као приватног 

партнера, и Наручиоца, као јавног партнера (у даљем тексту: Уговор), Наручилац има за 

циљ постизање уштеда енергије, као и са тим повезаних уштеда у оперативним 

трошковима уговорног објекта, дефинисаног у прилогу 1; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Наручилац и Јавно предузеће за дистрибуцију електричне 

енергије  закључити Уговор о сарадњи и подршци чији главни елементи по форми и 

суштини одговарају нацрту Уговора о сарадњи и подршци који чини саставни део овог 

уговора, као прилог 7. 

Наручилац као јавни партнер и Извршилац као приватни партнер су се споразумели како 

следи: 

 

1. ПОЈМОВИ 

Појмови употребљени у овом уговору имају следеће значење за Уговорне стране: 

1. Активности имплементације обухватају све активности за које је Извршилац 

одговоран у складу са овим уговором за време периода имплементације, а које су 

евидентиране у дневнику активности у периоду имплементације, што, између 

осталог, укључује изградњу објеката, доградњу, реконструкцију, адаптацију и 

санацију, као и уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, 

њихових делова, или опреме и/или софтвера у уговорном објекту. 

2. Ванредна усклађивања представљају усклађивања у односу на факторе чије се 

промене обично не очекују. Она се тичу промена у било каквим карактеристикама 

уговорног објекта у мерним границама, осим поменутих независних 

променљивих које се користе за редовна усклађивања. 

3. Гарантована уштеда представља укупан износ уговорене финансијске уштеде у 

току периода гарантовања, као резултат примене МУЕ. 

4. Годишња гарантована уштеда једнака је гарантованој уштеди подељеној са 

бројем година трајања периода гарантовања. 

5. Годишња основна накнада једнака је годишњој гарантованој уштеди 

помноженој са уговореним процентом подељене уштеде који припада Извршиоцу. 
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6. Годишња уштеда означава остварену финансијску уштеду како је иста 

обрачуната у одобреном М&В извештају за одређени обрачунски период у току 

периода гарантовања. 

7. Дневник активности у периоду имплементације који води извршилац 

представља дневник свих активности имплементације које се спроводе од стране 

Извршиоца, а потврђују га уговорне стране на крају периода имплементације. 

8. Дневник активности у припремном периоду који води извршилац представља 

дневник свих припремних активности које се спроводе од стране Извршиоца, а 

потврђују га уговорне стране на крају припремног периода. 

9. Додатна финансијска уштеда означава остварену финансијску уштеду која 

премашује гарантовану уштеду. 

10. Додатна накнада је уговорени новчани износ који прелази износ основне 

накнаде, на коју Извршилац остварује право, ако оствари додатне уштеде у 

периоду гарантовања, како је то показано применом М&В плана. 

11. Енергија означава све видове енергије, укључујући електричнy, топлотну 

енергију, воду и повезану потрошњу/коришћење укључујући и ангажовану снагу 

и/или капацитет. 

12. Извршилац је привредно друштво или предузетник који обавља енергетске 

услуге, чија је понуда изабрана у поступку избора приватног партнера и које 

потписује овај уговор са Наручиоцем. 

13. Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома 

или оштећења који нису последица активности Извршиоца (оштећење од 

непознатих лица, оштећења услед временских неприлика и сл.). Интервентно 

одржавање се изводи према посебном захтеву Наручиоца и на терет Наручиоца, 

сагласно унапред достављеном ценовнику од стране Извршиоца за сваки тип и 

врсту инсталираних светиљки. 

14. Јавни објекат је објекат за осветљење - средство у јавној својини општине 

Трстеник, сходно прописима којима се уређује јавна својина, под којим се 

подразумевају објекти који служе за осветљење саобраћајне инфраструктуре и 

других површина у јавној употреби, а које користе грађани, органи, организације 

и институције Републике Србије, органи и организације аутономних покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе, установе основане од стране РС, 

аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне 

службе и други корисници средстава у јавној својини РС. 

15. Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере побољшања енергетске ефикасности 

активности којима се постижу уштеде оперативних трошкова у уговорном објекту. 

16. Мерење и верификација (М&В) су поступци и процедуре који се врше ради 

поузданог утврђивања остварене уштеде енергије и финансијске уштеде као 

резултат активности имплементације. 

17. Наручилац је власник уговорног објекта. 

18. Независна променљива означава параметар чија се редовна промена очекује и 

која има мерљив ефекат на потрошњу енергије у уговорном објекту (као што су 

радни сати, услови рада и периодичне промене у шеми коришћења релевантних 

објеката). 

19. Обрачунски период је период од 12 календарских месеци током којих се врши 
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обрачун постигнуте уштеде енергије и финансијске уштеде током периода 

гарантовања. 

20. Овлашћени представници су представници уговорних страна, овлашћени да 

предузимају радње у име и/или за рачун уговорних страна. Ова лица морају имати 

законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање 

уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења у правним 

пословима који се односе на овај уговор. 

21.  Оператор дистрибутивног система електричне енергије (ОДС) је енергетски 

субјекат који врши пренос, дистрибуцију, транспорт или продају електричне 

енергије на подручју на коме се налази уговорни објекат. 

22. Оперативни трошак јесте текући расход по основу коришћења енергије и 

одржавања уговорног објекта. 

23. Оперативно одржавање је редовно надгледање функционисања система јавног 

осветљења који је предмет овог уговора и реаговање у случају поремећаја у 

његовом раду (чишћење светиљки, зaмена прегорелих сијалица, баласта или 

неисправних електронских уређаја на светиљци ако постоје и сл.). 

24. Основна накнада представља уговорени новчани износ који припада Извршиоцу 

под условом да испуни уговорну обавезу и оствари гарантовану уштеду у периоду 

гарантовања, како је то приказано у М&В плану. 

25. Период гарантовања је временски период од краја периода имплементације до 

краја уговорног периода. 

26. Период извештавања је период од по три месеца у току периода гарантовања за 

који се припремају извештаји о М&В у складу са М&В планом. 

27. Период имплементације јесте период спровођења разних активности 

имплементације у вези са спровођењем МУЕ који почиње од датума када 

уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у припремном 

периоду и завршава се када уговорне стране потврде потписом и печатом дневник 

активности у периоду имплементације. 

28. План за мерење и верификацију (М&В план) је документ који садржи унапред 

уговорене поступке и процедуре, које се спроводе с циљем идентификовања М&В 

активности у вези са спроведеним МУЕ. 

29. Подељена уштеда је опција у којој се гарантована уштеда дели између 

Наручиоца и Извршиоца у складу са уговореним процентом. 

30. Подизвођач је лице које је Извршилац ангажовао за делимично извођења МУЕ 

из овог уговора, за чије радове/услуге Извршилац одговара као да их је сам 

извршио. 

31.  Понуда представља понуду Извршиоца бр. 97/22 од дана 28.09.2022. године која 

је прихваћена од стране Наручиоца и на основу ње је успостављено ово јавно-

приватно партнерство (приложена уз уговор као прилог 3). 

32. Превентивно одржавање је набавка и замена сијалица, баласта или 

електронских уређаја на светиљкама ако постоје, када им истекне радни век без 

обзира да ли су још у функцији. Периодични преглед система јавног осветљења 

који је предмет овог уговора, ради уочавања проблема у самом његовом зачетку 

или уочавања могућности да се десе проблеми у раду пре него што они наступе 

(предлог Наручиоцу да уклони растиње које омета систем jавног осветљења и сл.). 
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33. Припремне активности су све активности за које је Извршилац одговоран по 

основу овог уговора у припремном периоду и које води у дневнику активности у 

припремном периоду, укључујући између осталог, временско планирање, 

прибављање дозвола, мишљења и техничких услова од ОДС и ЈП-ова, разраду 

техничке документације и техничку контролу техничке документације за МУЕ у 

уговорном објекту, као и куповину материјала и опреме и предузимање мера 

потребних за прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола 

од стране Наручиоца на основу којих је могуће започети активности у периоду 

имплементације у складу са важећим прописима. 

34. Припремни период је период обављања припремне активности, и траје од 

започињања уговорног периода до потврде потписом и печатом дневника 

активности у припремном периоду од стране уговорних страна. 

35. Пројекат се односи на пројекат јавно-приватног партнерства из овог уговора и 

састоји се од потпуног извршења уговорних обавеза уговорних страна за време 

уговорног периода који за циљ има остваривање уштеде у енергији, тј. 

Финансијске уштеде у уговорном објекту. 

36. Пуштање у пробни рад јесте активност пуштања у пробни рад инсталиране 

опреме, инсталација и/или делова инсталација у уговорном објекту, за потребе 

провере њихове исправности, усклађености са уговорним обавезама и 

спецификацијама и спремности за планирану употребу и рад. Пуштање у пробни 

рад мора бити усклађено са техничким прописима и стандардима који се тичу 

грађевинске дозволе или било које друге релевантне дозволе потребне за 

започињање и извођење радова, те да се употребна дозвола за инсталирану 

опрему, инсталације и/или делове инсталација уговорног објекта, уколико је 

потребна, може прописно прибавити. 

37. Рачун посебне намене јесте рачун који отвара Извршилац, како би се примања и 

издаци у току реализације пројекта водили одвојено, ради праћења извршавања 

његових обавеза по овом уговору. 

38. Редовна усклађивања су усклађивања за било које факторе који се односе на 

промене независних променљивих које утичу на потрошњу енергије у току 

периода гарантовања. 

39. Референтна цена енергије је нето цена сваког вида енергије, дефинисана у 

конкурсној документацији, укључујући посебне цене за јединице потрошње и 

ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи 

ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена 

енергије од стране снабдевача енергијом. 

40. Референтни оперативни трошак је референтна потрошња енергије помножена 

са референтном ценом енергије и увећана за референтне расходе за одржавање 

41. Референтни период је заједнички договорен временски период који представља 

функционисање уговорног објекта пре спровођења МУЕ. 

42. Референтна потрошња енергије означава потрошњу енергије и повезану 

ангажовану снагу и/или капацитет уговорног објекта у референтном периоду. 

43. Референтни расходи за одржавање јесу нето расходи, дефинисани у конкурсној 

документацији, за одржавање посебних делова уговорног објеката на које ће 

имати утицај примена МУЕ, који не садрже ПДВ, али садрже све накнаде и друге 

трошкове. 
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44. Снабдевач енергијом је привредни субјекат који обавља делатност снабдевања 

енергијом на територији на којој се налази уговорни објекат. 

45. Уговорне стране су Наручилац и Извршилац. 

46. Уговорни објекат јесте систем (мрежа) јавног осветљења дефинисан у прилогу 

1. и 2. овог уговора, који обухвата насељена места у општини Трстеник, на којем 

се примењују МУЕ, а који се може састојати из више делова система осветљења 

разграничених прекидачима или неким другим физичким или оперативним 

разграничењем њихових саставних компоненти, који користи Наручилац. 

47. Уговорни период значи период од потписивања и ступања на снагу овог уговора 

до истека истог. 

48. Усклађивања јесу промене у референтној потрошњи са циљем неутрализовања 

редовних и ванредних промена у потрошњи енергије чиме се обезбеђује поуздана 

основа за утврђивање уштеда енергије које су резултат МУЕ спроведених од 

стране Извршиоца. 

49. Уштеда енергије јесте смањење у потрошњи енергије у уговорном објекту. 

50.  Финансијска уштеда јесте смањење оперативних трошкова у уговорном објекту 

као резултат МУЕ, обрачунато на основу референтног оперативног трошка. 

 

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег 

коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије угљен-диоксида (CO2), као и 

смањења оперативних трошкова уговорног објекта. 

Извршилац се обавезује да примени такве мере уштеде енергије којима ће обезбедити 

финансијске уштеде уговорног објекта у периоду гарантовања, у складу са овим 

уговором (укључујући све његове прилоге). 

Све мере уштеде енергије које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу 

са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. 

 

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ 

Наручилац и Извршилац ће на дан потписивања уговора или најкасније у року од три 

дана од дана потписивања уговора, именовати овлашћене представнике наводећи њихове 

комплетне контакт податке. 

Овлашћени представници уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају 

радње у име и/или за рачун Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћ за заступање 

и/или представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним пословима и техничким 

операцијама које се односе на Уговор. 

Изјаве уговорних страна које се односе на уговор постају пуноважне и производе дејство 

од дана када их прими друга уговорна страна, под условом да су достављене на адресе 

овлашћених представника уговорних страна у складу са уговором.Достављање на било 

коју другу адресу уговорне стране не производи правно дејство. 

 

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ 
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4.1. Почетак уговорног периода 

Овај уговор и његови прилози сматрају се закљученим на дан када уговорне стране 

потпишу уговор, а уколико уговорне стране не потпишу уговор истог дана, датумом 

закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна. 

 

4.2. Главни периоди уговора 

Уговор има три главна периода, у оквиру уговорног периода дефинисаног у складу са 

чланом 4.1 овог уговора: припремни период, период имплементације и период 

гарантовања. 

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања 

које се тичу припремних активности како су исте дефинисане у члану 1.тачка 33. овог 

уговора. Припремни период јесте период који почиње кад и уговорни период и завршава 

се када почне период имплементације. Уговорне стране ће верификовати завршетак 

припремног периода потврђивањем дневника активности у припремном периоду. 

Период имплементације јесте период у којем се обављају различите активности на 

спровођењу МУЕ које представљају активности имплементације, како су исте 

дефинисане у члану 1.тачка 1. овог уговора. Период имплементације јесте период који 

започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у припремном 

периоду, а завршава се када уговорне стране потврде дневник активности у периоду 

имплементације. 

Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде енергије уговорног 

објекта у току којег се остварује уштеда енергије, то јест финансијска уштеда на основу 

спроведених МУЕ. Период гарантовања започиње на дан када уговорне стране потврде 

дневник активности у периоду имплементације и траје до краја уговорног периода.У 

сваком случају, период гарантовања неће започети касније од истека 6 месеци након 

потписивања уговора. 

 

4.3. Трајање периода гарантовања 

Период гарантовања ће трајати четрнаест (14) година у којима Наручилац плаћа пуну 

накнаду за примену МУЕ (основну накнаду и накнаду за оперативно и превентивно 

одржавање)  

 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

5.1. Право избора МУЕ 

Извршилац ће, у складу са овим уговором, укључујући и све његове прилоге, одлучивати 

које МУЕ ће бити примењене у уговорном објекту Наручиоца. Сходно томе, докле год 

Извршилац поступа у складу са својим овлашћењима и овим уговором, Наручилац не 

сме да одбије МУЕ нити да омета активности у вези са МУЕ које су наведене у прилогу 

3 уз уговор, осим у случају када оне нису у складу са релевантним позитивним 

прописима, техничким прописима и важећим стандардима у Републици Србији или 

другим уговорним обавезама. 

У случају када Извршилац процени пре краја периода имплементације да измене МУЕ 

могу: 

1. Објективно бити потребне да би имплементација МУЕ била изводљива и/или да 
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би били испуњени услови из прописа из области безбедности и здравља на раду, 

противпожарне заштите и заштите животне средине, било због неслагања између 

релевантне техничке документације и стварног стања уговорног објекта, било 

због другог оправданог техничког разлога; и/или 

2. Резултирати ефикаснијим начином остваривања финансијске уштеде једнаке или 

веће од гарантоване уштеде, 

Извршилац ће тада доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, ради 

прибављања сагласности Наручиоца да имплементира предложене промене, а такав 

захтев Наручилац неће одбити без оправданог разлога, а ако захтев буде одбијен 

Наручилац ће Извршиоцу у писаној форми доставити образложене разлоге одбијања. 

Наручилац је обавезан да на писани захтев, у року од 15 дана од пријема захтева, 

Извршиоцу достави одговор. Уколико Наручилац одбије захтев, обавезан је да у 

писменој форми достави Извршиоцу образложене разлоге за одбијање. 

Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у наведеном року од 15 

дана, сматраће се да је такав захтев одобрен. 

Уколико су промене МУЕ такве природе да у складу са важећим прописима захтевају 

измене и допуне уговора, у року од наредних пет дана од дана када Наручилац одобри 

захтев из ст. 2. и 3.овог члана, то јест од дана од којег се сматра да је Наручилац одобрио 

захтев Извршиоца у складу са ставом 5. овог члана. Наручилац ће покренути поступак 

прибављања одобрења за закључење измена и допуна овог уговора да би се релевантне 

измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом који регулише јавно-приватно 

партнерство и концесије и у истом периоду ће доставити писано обавештење Извршиоцу 

у вези са правним мерама предузетим с тим у вези. 

У року од пет дана од дана на који Наручилац прописно прибави одобрења неопходна за 

измену и допуну овог уговора, Наручилац и Извршилац ће закључити измене и допуне 

овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом 

који регулише јавно-приватно партнерство и концесије. 

За време периода који почиње на датум када Извршилац достави Наручиоцу захтев за 

измене МУЕ у складу са ставом 3. овог члана и завршава се на дан када се релевантна 

измена и допуна уговора прописно закључи између страна у складу са ст. 3–7. овог члана. 

Рокови за извршење уговорних обавеза Извршиоца у припремном периоду и/или 

периоду имплементације не теку и сви релевантни датуми и/или рокови биће продужени 

за период за који нису текли. 

 

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ 

Извршилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање расхода Пројекта из 

сопственог капитала и кредита. 

 

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде 

У складу са чланом 5.1. овог уговора, Извршилац прихвата ризик у погледу постизања 

финансијске уштеде како је иста наведена у прихваћеној понуди, а на основу анализе 

коју је лично спровео у уговорном објекту Наручиоца. Дата уговорна обавеза је 

детаљније описана у одељку 9. овог уговора. 

 

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења 
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Извршилац има обавезу да за време читавог уговорног периода прибавља све неопходне 

дозволе и одобрења за примену МУЕ у име и за рачун Наручиоца, у мери у којој је то 

дозвољено важећим прописима. У случају када важећи прописи не дозвољавају да 

Извршилац прибави такве дозволе и одобрења у име и за рачун Наручиоца, Извршилац 

ће пружити сву разумну помоћ Наручиоцу у прибављању тих дозвола и одобрења. 

Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих 

неопходних дозвола и одобрења којима се одобрава извршење таквих послова, као и да 

достави сву неопходну документацију којом располаже или је на основу техничких и 

других релевантних прописа РС дужан, односно у могућности да је обезбеди. 

 

5.5. Усклађеност са прoписима 

Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима 

и добрим пословним обичајима у РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, 

као и у складу са овим уговором прописаним правилима, укључујући она у члану 7.3 

овог уговора. 

Извршилац је обавезан да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно. 

 

 

5.6. Обавеза извршиоца на спровођење активности у припремном периоду 

5.6.1 У припремном периоду обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. Информисање овлашћеног представника Наручиоца о свим МУЕ чија је 

имплементација предвиђена у уговорном објекту, а пре него што су 

имплементиране. Извршилац ће размотрити све резерве и захтеве за изменама 

или алтернативне предлоге Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. 

Уколико Извршилац не види објективну техничку нити финансијску корист у вези 

са овим предлозима, има обавезу да обавести Наручиоца о таквим закључцима и 

биће му дозвољено да спроведе конкретне МУЕ онако како је то предвиђено у 

његовој понуди и у складу са овим уговором; 

2. По потреби, израду и потписивање и/или прибављање техничке документације 

неопходне за прибављање обавезних дозвола, како то захтевају важећи прописи и 

спровођење одређених активности у вези са тим; 

3. Набавку потребне опреме и материјала; 

4. Редовно вођење дневника активности у припремном периоду, према чл. 7.2. овог 

уговора; 

5. Спровођење активности и поступака неопходних за Наручиочево прибављање 

правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола на основу којих 

Извршилац може да отпочне активности имплементације, уколико је прибављање 

таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима, као 

и спровођење других припремних активности. 

 

5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других 

инсталација или њихових делова; 
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2. планирање и координацију активности имплементације са овлашћеним 

представником Наручиоца, како би се ометање редовног рада уговорног објекта 

свело на најмању могућу меру; 

3. дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања; 

4. идентификовање специфичних активности управљања енергијом; 

5. одржавање и замену постојећих инсталација, делова истих, или опреме уговорног 

објекта; 

6. ажурно извештавање Наручиоца у случајевима када Извршилац дође до сазнања 

која могу бити од битног утицаја на безбедност или ефикасно коришћење 

уговорног објекта; 

7. у одговарајућим случајевима, добијање стандардних гаранција од Подизвођача, 

испоручилаца опреме и материјала за ефикасност, квалитет и исправно 

функционисање; 

8. пријем опреме и материјала у уговорном објекту; 

9. редовно вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и других евиденција 

предвиђених важећим прописима; 

10. редовно вођење дневника активности у периоду имплементације, у складу са 

чланом 7.3. овог уговора; 

11. правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова 

инсталација и опреме за МУЕ, у складу са важећим прописима РС; 

12. пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или 

дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима, укључујући 

проверу степена осветљености у складу са инструкцијама наведеним у прилогу 6; 

13. спровођење свих активности потребних за прибављање употребне дозволе, како 

је то захтевано важећим прописима и потребно за испуњавање других обавеза 

везаних за активности имплементације. 

 

5.6.3 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. обављање свих поступака и процедура за мерење и верификацију и састављање 

извештаја о мерењу и верификацији у складу са М&В планом који приказује 

остварене уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки тромесечни период; 

2. рад и одржавање опреме и система уграђених у оквиру МУЕ, у смислу 

оперативног и превентивног одржавања, и период реаговања на пријаву кварова 

у року од најдуже 48 часова од часа пријаве, у складу са оперативним 

процедурама и процедурама одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од 

најмање 98% исправних светиљки у сваком тренутку у сваком насељеном месту 

које спада у уговорни објекат; 

3. интервентно одржавање по писаном захтеву Наручиоца. Период реаговања треба 

да буде у року од 48 часова, ако је дошло до нарушавања стања опреме и система 

уграђених у оквиру МУЕ. Интервентно одржавање плаћа Наручилац; 

4. ажурирање и/или унапређење инсталираног софтвера, ако се кориснички софтвер 

предвиђа у понуди Извршиоца. 

 

5.7. Обавеза транспарентности 
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Извршилац има обавезу транспарентности у погледу МУЕ које треба да буду спроведене 

у току читавог уговорног периода и у складу с тим изричиту обавезу да редовно води 

дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду 

имплементације у складу са овим уговором, као и да Наручиоца у свако доба обавештава 

о својим активностима у: 

1. фази планирања и пројектовања у оквиру припремног периода. 

2. поступку добављања опреме у оквиру припремног периода, 

3. активностима имплементације, пуштању у пробни рад итд. за време периода 

имплементације. 

Извршилац има обавезу да отвори и води рачун посебне намене на којем се врше сва 

примљена и извршена плаћања Извршиоца у вези са спровођењем обавеза Извршиоца 

по овом уговору, како је то наведено у члану 5.11.овог уговора. 

Наручилац ће у сваком тренутку имати право да настави да проверава све уговорне 

аранжмане и трошкове Извршиоца настале у вези са овим уговором преко рачуна 

посебне намене из става 2.овог члана, а све у складу са законом и подзаконским актима 

који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије, како је то наведено у члану 6.2. 

овог уговора. 

 

5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе 

Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, 

слободно учини јавним елементе пројекта из уговора као референтни пројекат и у ту 

сврху користи фотографије уговорног објекта и/или својих услуга и радова извршених 

на уговорном објекту, уз претходну сагласност/одобрење Наручиоца чије давање неће 

бити безразложно одлагано, а све у циљу заштите права Наручиоца. 

 

5.9. Право уступања потраживања 

Закључивањем овог уговора, Наручилац изражава своју сагласност да ће Извршилац 

имати овлашћење да уступи потраживања настала на основу основне накнаде из члана 

10.2.овог уговора финансијеру/банци у складу са законом који уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије и осталим важећим прописима РС. 

Наручилац неће имати других обавеза према таквом преузимаоцу (финансијеру/ 

банци).Уколико гарантована уштеда не буде остварена у складу са уговором, Наручилац 

ће имати право наплате пенала у случају неостварене гарантоване уштеде након 

обрачунског периода.Месечну накнаду ка Извршиоцу Наручилац плаћа у фиксном 

износу све до краја периода гарантовања. 

 

5.10. Ангажовање подизвођача 

Извршилац ће, како је наведено у Понуди, као Подизвођача ангажовати Предузеће за 

производњу и услуге „Меп-инжењеринг“ ДОО Београд.  

Извршилац је одговоран према Наручиоцу за све активности и пропусте сваког 

Подизвођача из става 1. овог члана као да је сам такве активности спровео или пропусте 

начинио. 

У току уговорног периода, Извршилац може ангажовати Подизвођача којег није навео у 

понуди, ако је на страни Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија 
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неспособност плаћања, под условом да то ново лице испуњава све услове одређене за 

Подизвођача и да Извршилац за то добије претходну сагласност Наручиоца. 

Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање Подизвођача само ако за то 

постоје оправдани разлози. 

 

5.11. Обавеза Извршиоца да оснује Друштво посебне намене и отвори Рачун посебне 

намене 

Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења, 

Извршилац је обавезан да оснује ново Друштво за посебне намене. 

Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер 

искључиво и само за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног 

партнерства.Оснивачка и управљачка права уређују се Оснивачким актом и уређују се у 

складу са законом којим се уређује положај привредних друштава. 

Друштво за посебне намене самостално оснива приватни партнер, а његовим 

Оснивачким актом ће се дефинисати минимално следећа права Наручиоца: 

Друштво за посебне намене има надзорни одбор од три члана, где два члана директно 

именује представник приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер, 

Представник јавног партнера има једнака права као представник приватног партнера, у 

складу са статутом и законима РС 

Друштво заступа директор Друштва. 

Надзорни одбор сваке године до 30. јуна припрема извештај о резултатима пословања и 

постигнутим финансијским уштедама и о томе писмено извештава Скупштину општине 

Трстеник. 

Друштво за посебне намене ће од оснивања имати Рачун посебне намене код пословне 

банке преко које обавља највећи део свог пословања. Рачун посебне намене ће бити 

једини рачун који Извршилац користи за усмеравање свих примања и вршење свих 

плаћања у току извршавања својих обавеза по овом уговору. 

За вршење преноса средстава из буџета по овом уговору, Извршилац је обавезан да се 

усклади са прописима којима се уређује буџетски систем. 

Друштво посебне намене има сва права и обавезе која припадају Извршиоцу у складу са 

овим уговором укључујући и право уступања потраживања у име Друштва посебне 

намене које је могуће у складу са чланом 5.9. овог Уговора. 

 

5.12. Обавеза Извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у 

Извршилац ће бити у обавези да Јавном предузећу за дистрибуцију електричне енергије 

као ОДС-у, редовно плаћа накнаде за услуге које предметни ОДС пружи у вези са 

извршењем овог уговора, а које услуге су одређене у уговору о сарадњи и подршци 

закљученом између предметног ОДС-а и Наручиоца, поменутог у ставу 8. Преамбуле 

овог уговора (прилог 7 овог уговора). 

У случају да током уговорног периода одговарајући ОДС престане са пружањем услуга 

наведеним у претходном ставу и други субјекат започне са пружањем тих услуга (као 

резултат примене позитивних прописа или из других разлога). Извршилац ће предузети 

све разумне и благовремене мере и активности, а Наручилац ће пружити сву неопходну 
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помоћ и подршку, како би закључио нови уговор о сарадњи и подршци са новим 

субјектом, при чему ће и тај уговор имати форму и садржину идентичну оној датој у 

тексту који је овде приложен као прилог 7., и то са основним циљем да се предметне 

услуге наставе пружати континуирано и без прекида. 

 

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца 

Без обзира на члан 5.1. уговора, Извршилац има обавезу да се уздржи од спровођења 

намераваних МУЕ, по пријему писаног обавештења од Наручиоца у следећим 

случајевима: 

1. уколико Извршилац упркос захтеву Наручиоца да то уради, не докаже да МУЕ 

могу да се спроведу према важећим стандардима и позитивним прописима у РС; 

2. уколико Извршилац не поступи у складу са критеријумима транспарентности из 

члана 5.7. овог уговора у вези са МУЕ. 

У случају да се Извршилац и Наручилац не сложе са Извршиочевим доказима да МУЕ 

задовољавају важеће стандарде и прописе, неспоразум се решава у складу са чланом 16.1. 

овог уговора. 

 

6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца 

Одељење за буџет и финансије ће у име Наручиоца, током читавог уговорног периода 

имати право да контролише и проверава рачун посебне намене Извршиоца из чл. 5.11. 

овог уговора у складу са законима и релевантним подзаконским актима који регулишу 

јавно-приватно партнерство и концесије. 

 

6.3. Обавеза Наручиоца да пружи подршку за пројектовање и спровођење МУЕ 

6.3.1. Опште обавезе Наручиоца 

Наручилац има обавезу да: 

1. у разумној мери сарађује са Извршиоцем у напорима да имплементира и 

финансира МУЕ у уговорном објекту и да постигне намеравану гарантовану 

уштеду како је наведена у понуди Извршиоца и у уговору; 

2. испуни своје уговорне обавезе наведене у овом уговору са циљем да допринесе 

свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних 

трошкова Извршиоца у уговорном периоду. Ради постизања овог циља, 

Наручилац је сагласан да у разумној мери сарађује са Извршиоцем у свим фазама 

пројекта предвиђеног овим уговором; 

 

6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду 

У припремном периоду обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају : 

1) Достављање свих информација, у мери у којој је то могуће, како би Извршилац 

благовремено извршио своје активности, што обухвата, између осталог, и 

достављање: 

● постојеће техничке документације о уговорном објекту, као и података о раду 

и одржавању система и опреме у уговорном објекту; 
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● евиденција и података у вези са потрошњом енергије за уговорни објекат, као 

и других релевантних информација (уколико нису доступне, Наручилац ће 

захтевати од снабдевача енергије да их доставе); 

● свих прописима утврђених услова и ограничења и свих редовних познатих 

грађевинских и техничких услова и ограничења која се изричито односе на 

уговорни објекат, а одступају од оних која се редовно примењују на изградњу; 

● свих других информација и/или документације која је објективно потребна. 

2) Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере задужене за одржавање и 

оперативно особље за потребе контаката са Извршиоцем како и све друге 

службенике, запослене и представнике који могу имати релевантна сазнања, на 

основу повремених разумних захтева Извршиоца; 

3) Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (због одступања од 

важећих прописа и обавезних стандарда, немогућности спровођења МУЕ због 

неочекиваних промена на уговорном објекту, немогућности спровођења МУЕ због 

нормалних услова који се не могу променити, итд.) техничку документацију 

израђену од стране Извршиоца пре њеног формалног одобрења у складу са 

прописима који уређују област планирања и изградње, у писаном облику у року од 

15 дана од датума достављања такве техничке документације овлашћеним 

представницима Наручиоца од стране Извршиоца. У случају неспоразума између 

Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за такво одбијање, неспоразум ће се 

решавати у складу са чланом 17.1. овог уговора; 

4) Под условом да Извршилац ваљано спроведе припремне активности и прибави 

правноснажну грађевинску дозволу или друге дозволе потребне за започињање 

активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у РС, 

Наручилац ће одобрити дневник активности у припремном периоду. 

 

6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 

1. дозволу испоруке опреме и материјала у уговорном објекту Наручиоца; 

2. обезбеђење неограниченог приступа уговорном објекту Извршиоцу и његовом 

особљу, или Подизвођачима које је он овластио, како би могли да изврше све 

дужности повезане са овим уговором за време редовног радног времена, или у 

друго време које разумно затражи Извршилац, под условом да то нема негативан 

утицај на рад уговорног објекта; 

3. извештавање Извршиоца, без одлагања, када Наручилац дође до сазнања која 

могу бити од битног утицаја на уговорне обавезе обе уговорне стране, или могу 

бити од утицаја на безбедност или ефикасност спровођења пројекта или 

коришћење уговорног објекта; 

4. преглед и одобрење или основано одбијање одговарајуће техничке документације, 

у писаном облику, у року од 15 дана од када их Извршилац достави овлашћеном 

представнику Наручиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у 

погледу основа за одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 16.1. 

овог уговора; 

5. прихватање одређених разумних и временски ограничених разлога за спреченост 

за извођење и пријем радова и дозволу/помоћ Извршиоцу да изврши радове у 

складу са договореним планом градње; 

6. активно учествовање у Извршиочевим активностима пуштања у пробни рад; 
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7. поступања како би се заштитио пројекат и повезани радови, материјали и опрема 

од оштећења, крађе или злоупотребе; 

8. одобрење дневника активности у периоду имплементације, под условом да 

Извршилац ваљано спроведе активности имплементације и прибави 

правноснажну употребну дозволу или друге дозволе које су потребне у складу са 

важећим прописима. 

 

6.3.4. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 

1. извештавање Извршиоца о свим променама у референтној потрошњи уговорног 

објекта које потенцијално захтевају ванредна усклађивања, чим је то могуће, али 

свакако не касније од 10 дана од дана настанка таквих промена; 

2. старање да се уговорни објекат правилно користи и одржава у складу са 

смерницама које су заједнички утврдили Наручилац и Извршилац; 

3. омогућавање слободног приступа уговорном објекту ради одржавања што 

подразумева уклањање грана дрвећа, биљака, паркираних возила, тезги, такси 

станица, привремених објеката и др; 

4. обезбеђивање асистенције локалне станице саобраћајне полиције ако током 

извођења одржавања уговорног објекта саобраћај треба да се привремено 

заустави или додатно регулише; 

5. у случају потребе, обезбеђивање сарадње осталих комуналних служби током 

извођења одржавања уговорног објекта; 

6. извештавање о квару МУЕ; 

7. старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме од 

стране Наручиоца или било ког трећег лица, са којима је Наручилац упознат, а 

која су битна за утрошак енергије и извршење обавеза, буду пажљиво 

евидентирана и да Извршилац о истим буде обавештен без одлагања; 

8. заштиту уговорног објекта од намерног физичког оштећења; 

9. достављање или омогућавање Извршиоцу да приступи подацима потребним за 

припрему извештаја о мерењу и верификацији у складу са одобреним планом за 

мерење и верификацију; 

10. прегледи одобрење извештаја о М&В састављеног на основу М&В плана. 

11. Извршилац има право да тражи накнаду штете која настане као последица 

непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца. 

 

6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време 

уговорног периода 

У случају да током уговорног периода дође до непредвиђених оштећења на уговорном 

објекту, која нису проузрокована активностима Извршиоца, а чија је санација (оправка 

или замена) неопходна за извршење уговорних обавеза Извршиоца, Наручилац је 

обавезан да у најкраћем могућем року предузме све мере потребне за санацију и да сноси 

трошкове санације, за које време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити 

обустављен у мери у којој је њихово извршење онемогућено или отежано услед таквих 

непредвиђених оштећења. 

Без обзира на наведено у ставу 1. овог члана, Извршилац може на изричит захтев 
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Наручиоца и у складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног 

партнерства и концесија и другим прописима, закључити измене и допуне овог уговора 

са циљем регулисања извршења свих радова од стране Извршиоца у вези са санацијом 

непредвиђених оштећења из става 1. овог члана, уз сходну примену правила наведених 

у члану 5.1. овог уговора. 

Извршилац има право да захтева накнаду штете која настане као последица 

непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца. 

6.5. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац ће дозволити измене уговора у 

складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама и другим релевантним 

прописима. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и 

других битних елемената уговора из објективних разлога: 

− Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити 

могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности 

да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе. 

− Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, 

земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза 

уговорних страна у уговором одређеном року. 

− Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и 

у интересу су Наручиоца. 

− Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима. 

 

7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ 

7.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације 

Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у припремном периоду и у 

периоду имплементације. 

Дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду 

имплементације морају бити доступни сваком овлашћеном представнику уговорних 

страна за време читавог уговорног периода. 

Извођење припремних активности у припремном периоду и активности имплементације 

у периоду имплементације од стране Извршиоца потврђују се верификацијом дневника 

активности у припремном периоду и дневника активности у периоду имплементације од 

стране овлашћеног представника Наручиоца. 

Дневник активности у припремном периоду потврђује се печатом и потписом уговорних 

страна након што су извршене све припремне активности предвиђене овим уговором, 

односно дневник активности у периоду имплементације потврђује се печатом и 

потписом уговорних страна након што су извршене све активности имплементације 

предвиђене овим уговором.Одмах након што све припремне активности предвиђене 

овим уговором буду извршене од стране Извршиоца и потврђене од стране уговорних 

страна, свака уговорна страна ће потписати дневник активности у припремном периоду. 

 

7.1.1. Дневник активности у припремном периоду 

Извршиочев дневник активности у припремном периоду ће евидентирати све припремне 
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активности Извршиоца, а нарочито оне који се односе на: 

1. временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и 

техничких услова од ОДС и општине Трстеник, развој техничке документације и 

њену техничку контролу; 

2. прибављање правноснажне грађевинске дозволе и/или других дозвола које 

омогућавају започињање активности имплементације, уколико је прибављање 

таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима. 

7.1.2. Дневник активности у периоду имплементације 

Дневник активности у периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца 

које представљају активности имплементације по овом уговору, а нарочито оне који се 

односе на активности у вези са: 

1. радовима, уградњом и инсталацијом делова инсталација, опреме у уговорном 

објекту, одржавањем и заменом инсталација или делова инсталација или опреме 

у уговорном објекту, правилним одлагањем неисправних и/или замењених 

инсталација, делова инсталација и опреме, стручним надзором над радовима, 

техничко испитивање радова; 

2. програмирањем, инсталацијом, тестирањем и пуштањем у рад софтвера, ако се 

кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца; 

3. свим активностима у вези са имплементацијом М&В плана; 

4. пуштањем у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација 

и/или дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима; 

5. техничким пријемом радова и активности потребних Наручиоцу да прибави 

правноснажну употребну дозволу, када је њено прибављање прописано, и друге 

обавезе потребне за активности имплементације. 

 

7.2. Подстицаји, финансијска средства и олакшице 

Уговорне стране се обавезују да ће, у разумној мери, међусобно сарађивати приликом 

подношења захтева за донације, подстицаје, финансијска средства, олакшице или 

попусте. Извршилац ће, у разумној мери, подносити захтеве или пружати помоћ 

Наручиоцу приликом подношења захтева за добијање подстицаја, финансијских 

средстава, рефундација и трговачких попуста за које МУЕ испуњавају услове и који би 

могли довести до умањења инвестиционих трошкова дефинисаних у прилогу 3 

(Најповољнија понуда понуђача). 

 

7.3. Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности 

имплементације 

Припремне активности и активности имплементације Извршиоца сматрају се 

завршеним у складу са уговором само ако испуњавају критеријуме квалитета 

дефинисане у уговору (укључујући прилог 3), који ће бити потврђени потписом 

Наручиоца на дневнику активности у припремном периоду, односно на дневнику 

активности у периоду имплементације. 

Припремне активности и активности имплементације треба нарочито да испуњавају (али 

се не ограничавају на) следеће критеријуме: 

1. активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим 

прописима РС и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће 
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дозволе, одобрења и сагласности, и мора се вршити стручни надзор радова, 

технички преглед и пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајућа 

правноснажна грађевинска дозвола, употребна дозвола и друге дозволе потребне 

за изградњу и каснију употребу уговорног објекта; 

2. избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, 

узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно процењене 

трошкове одржавања примењених МУЕ након истека уговора, који не смеју да 

буду неразумни; 

3. функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у 

уговорном објекту; 

4. усклађеност са техничким условима ОДС у циљу остваривања прикључења на 

електроенергетску мрежу ОДС; 

5. поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других 

релевантних стандарда за конкретни уговорни објекат; 

6. структурну усклађеност са структуром улагања дефинисаном у уговору (Прилог 

3); 

7. једнообразност квалитета и исправност функционисања имплементираних МУЕ 

без скривених (правних и физичких) недостатака/мана и других материјалних 

недостатака; и 

8. извођење техничких активности тако да корисници уговорног објекта не буду 

ограничени у његовом коришћењу више него што је неопходно за извођење 

таквих активности. 

 

7.4. Препреке спровођењу МУЕ 

Извршилац ће уложити све разумне напоре да идентификује препреке за спровођење 

МУЕ и предложити начин отклањања таквих препрека чим то буде могуће. Извршилац 

се неће сматрати одговорним за било какве препреке које се објективно нису могле 

идентификовати у току припремног периода ни уз примену потребног степена дужне 

пажње од стране Извршиоца. 

 

7.5. Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација 

Извршилац о свом трошку записнички врши одлагање инсталација, делова инсталација 

или друге опреме и материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у 

току периода имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у периоду 

гарантовања.У складу са позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и 

другог отпада, изузев ако Наручилац не укаже да жели да их употреби за друге сврхе. 

Извршилац је обавезан да одлагање изврши записнички у складу са прописима у року од 

30 дана од дана настанка отпада (замене сијалице) и да Наручиоцу достави потврду 

предузећа овлашћеног за преузимање опасног отпада у року од 5 дана од дана завршетка 

одлагагања. 

У случају да Наручилац жели да прода такву опрему или материјал, он у целости 

задржава корист од такве трансакције. 

У случају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у објекту који 

није обухваћен овим уговором, он за то не дугује накнаду Извршиоцу. 
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7.6. Записник о прегледу 

Одмах по завршетку активности имплементације осим пуштања у пробни рад, а пре 

самог пуштања у пробни рад из члана 7.7. овог уговора уговорне стране ће извршити 

заједнички преглед свих МУЕ инсталираних од стране Извршиоца у складу са уговором 

(и његовим прилозима), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у пробни рад 

и припремиће и потписати записник о прегледу, као доказ извршеног прегледа. Овај 

записник чини посебан прилог уговора и одговара форми и садржини прилога 5. уз овај 

уговор. 

Ако МУЕ нису спремне за пуштање у пробни рад, Извршилац је дужан да их о свом 

трошку доведе у стање у којем су спремне за пуштање у пробни рад, поправком свих 

недостатака и мана у року од 30 дана од дана када је обављен преглед из става 1. овог 

члана. 

У случају да Извршилац не изврши активности из става 2. овог члана у уговореном року, 

такве активности могу бити спроведене од стране Наручиоца или у његово име, а 

Извршилац ће у том случају бити одговоран да Наручиоцу надокнади вредност 

неспроведених МУЕ за време док такви недостаци и мане не буду отклоњени, а најдуже 

за период од шест месеци, као и да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету, 

трошкове, накнаде и губитке у уштеди енергије. 

Наручилац не може условљавати исплату било којих потраживања Извршиоца 

отклањањем свих недостатака и мана на МУЕ. 

У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не 

може бити већа од износа штете коју је Наручилац заиста претрпео. 

 

7.7. Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ 

Наручилац ће бити у обавези да дозволи пуштање у пробни рад МУЕ искључиво након 

њиховог завршетка или отклањања недостатака и пропуста, што се доказује потписом 

Наручиоца на записнику о прегледу. 

Да би се избегла свака сумња, период гарантовања не може почети пре него што: 

1. све МУЕ функционишу како је планирано, а посебно у погледу енергетске 

ефикасности и учинка, 

2. се прописно изврши пуштање у пробни рад, 

3. сви недостаци и грешке у МУЕ које се утврде након пуштања у пробни рад се 

елиминишу или не отклоне (ако постоје), 

4. наступи правоснажност употребне дозволе, ако је њено прибављање предвиђено 

прописима, и 

5. уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације. 

 

7.8. Пренос својине 

Својина на инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми које Извршилац у 

току спровођења МУЕ угради или на други начин инкорпорира у уговорни објекат 

прелази на Наручиоца пошто уговорне стране потврде дневник активности у периоду 

имплементације и започне период гарантовања, осим ако није другачије регулисано 

важећим прописима. 

У случају да Извршилац у току периода гарантовања буде имао обавезу да о свом трошку 
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инсталира опрему, инсталације, односно делове инсталација, својина на овим МУЕ 

прелази на Наручиоца након што уговорне стране верификују ове активности (својим 

потписом и печатом на посебном документу), осим ако није другачије регулисано 

важећим прописима.        

7.9. Мерење и верификација 

Извршилац мора да обави све активности мерења и верификације на основу М&В плана 

који је део понуде Извршиоца и одобрен од уговорних страна, а припремљен у складу са 

прилогом 4.и прилогом 6. овог уговора. М&В план може бити додатно прилагођен током 

припремног периода и периода имплементације, на основу споразума уговорних страна. 

Приликом обављања активности мерења и верификације, Извршилац ће морати да 

поступа у складу са основним принципима добре праксе М&В, што нарочито 

подразумева следеће: 

1. извештаји о мерењу и верификацији треба да буду прецизни како је дефинисано 

М&В планом; 

2. извештавање о уштеди енергије и финансијској уштеди треба да узме у обзир све 

ефекте пројекта; 

3. у случају када се доноси суд о неизвесним количинама, процедуре за М&В треба 

да буду такве да процењују и уштеду енергије и финансијску уштеду; 

4. извештавање о ефикасности пројекта треба да буде конзистентно између 

различитих типова МУЕ и различитих временских периода за исти пројекат; 

5. одређивање уштеде енергије и финансијске уштеде треба да одражава 

прорачунате и измерене параметре учинка, док се други мање важни или 

предвидљиви параметри могу процењивати; 

6. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац 

примени у складу са планом оперативног и превентивног одржавања; 

7. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац 

примени у случају интервентног одржавања или других ванредних догађаја који 

су пореметили нормално функционисање МУЕ; 

8. све активности мерења и верификације треба да буду јасно и у потпуности 

обелодањене и документоване. 

Извештај о М&В мора да садржи поређење прорачунате уштеде енергије и измерене 

потрошње енергије и образложење о њиховом међусобном односу. 

Извештаје о М&В треба да припреми Извршилац, на свака три месеца за време периода 

гарантовања.Ови извештаји се шаљу Наручиоцу најкасније 30 дана након завршетка 

тромесечног периода који треба да буде обухваћен релевантним М&В планом. 

Поштоваће се следећа процедура усвајања М&В плана: 

• Извештај мора (осим уколико Наручилац нема примедбе) да буде одобрен од 

стране Наручиоца најкасније 15 дана након његовог пријема од стране 

Наручиоца; 

• Уколико Наручилац има примедбе на закључке из извештаја, Наручилац мора 

обавестити Извршиоца о томе у року од 15 дана од дана пријема извештаја. 

Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за своје примедбе; 

• Извршилац, у року од наредних 15 дана, од дана пријема Наручиочевих 

примедби, спроводи одговарајуће измене и о томе извештава Наручиоца. 

Уколико се Наручилац поново не сложи са закључцима из М&В плана, стране ће решити 

неспоразум у складу са чланом 16.1. овог уговора. 
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7.10. Одржавање МУЕ 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно 

функционисање свих делова (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, 

делове инсталација и опреме) у складу са чланом 8. овог уговора и прилогом 6 овог 

уговора. За време уговорног периода, ради обезбеђивања одговарајућих оперативних 

услова у уговорном објекту који за циљ имају постизање уштеда енергије, Извршилац се 

обавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у уговорном објекту одржава у складу са 

важећим прописима и уговореним стандардима и у складу са пројектом одржавања 

инсталација и објекта који је саставни део пројектне документације, а који неће умањити 

конкуренцију приликом набавке резервних делова за уграђене МУЕ, односно за замену 

МУЕ. 

Ради извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан 

контакт овлашћене особе која је дужна да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, 

превентивног и интервентног одржавања и поступи у вези захтева најкасније 48 часова 

од часа пријема захтева. 

Извршилац је обавезан да примењује све техничке, административне и организационе 

мере током уговорног периода на било које радове, инсталације, делове инсталација и 

опреме, које чине део МУЕ ради одржавања или обнове њиховог одговарајућег радног 

стања. Извршење обавезе Извршилац доказује вођењем дневника одржавања који је 

саставни део М&В плана. 

У случају да се након почетка периода гарантовања и до краја уговорног периода утврди 

неисправност или недостатак у функционисању радова, инсталација, делова инсталација, 

односно опреме које су део примењених МУЕ, трошкове замене и отклањања друге 

штете произашле као последица недостатка у функционисању примењених МУЕ (штете 

на уговорном објекту, немогућност примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет 

Извршиоца. 

 

7.11. Коначан преглед пре истека уговорног периода 

Три месеца пре краја уговорног периода, уговорне стране ће заједнички обавити преглед 

МУЕ. У тренутку обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати најмање 20% 

употребног века предвиђеног упутствима произвођача. 

У случају неслагања између Извршиоца и Наручиоца у погледу преосталог употребног 

века, или усклађености са овим чланом уговора (коначан преглед пре истека уговорног 

периода), питање ће се решавати у складу са чл. 16.1. овог уговора. 

 

7.12. Документ о коначној верификацији 

На датум када истиче период гарантовања из овог уговора, а уколико су испуњене све 

уговорне обавезе, уговорне стране ће потписати документ о коначној верификацији у 

којем ће потврдити да су све уговорне обавезе из овог уговора у потпуности испуњене 

или дефинисати преостале обавезе које је неопходно извршити како би се све уговорне 

обавезе испуниле. 

 

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СТВАРИ 
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Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла према овом уговору и за 

исправно функционисање ствари према овом уговору (укључујући, али се не 

ограничавајући на инсталације, делове инсталација и уграђену опрему), као и да су 

радови и ствари према овом уговору: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају 

недостатака у дизајну, материјалу или изради; и (в) да одговарају сврси. 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање 

ствари од момента када започне период гарантовања и траје до краја уговорног периода. 

У случају замене опреме, новоуграђена опрема мора бити истог квалитета као и она која 

је замењена и биће предмет гаранције дате у складу са чланом 11.1.2 овог уговора. 

 

 9. УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И 

ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ 

9.1. Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде 

9.1.1 Утврђивање да ли је остварена гарантована уштеда ће бити засновано на поређењу 

прорачунате и измерене и верификоване финансијске уштеде, а на основу МиВ плана и 

гарантованих уштеда. 

Детаљни опис методологије обрачунавања уштеде енергије и финансијске уштеде за све 

МУЕ налази се у М&В плану о којем су се уговорне стране споразумеле у складу са овим 

уговором. Формуле за обрачунавање укључују метод поређења оперативних трошкова 

који би настали да МУЕ нису спроведене (референтни оперативни трошкови) са 

оперативним трошковима након спровођења МУЕ за време периода гарантовања. 

 

9.2. Референтна валута 

Све новчане вредности обрачунате на основу уговора биће исказане у еврима. За 

прерачун цене, која је исказана у еврима, користиће се средњи девизни курс Народне 

банке Србије (даље: НБС) на дан када је издат обрачун/рачун. 

 

9.3. Референтна цена енергије 

Референтна цена енергије за потребе овог уговора је нето цена у конкурсној 

документацији за електричну енергију, укључујући и посебне цене за јединице 

потрошње и ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не 

садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена 

енергије од стране снабдевача енергијом. 

Референтна цена енергије је непромењива током читавог периода гарантовања. Стога, 

промене у цени енергије за време периода гарантовања неће утицати на обрачунавање 

резултата рада Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене у важећим 

порезима (са изузетком ПДВ-а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су 

исти садржани у референтним ценама енергије. 

 

9.4. Референтна усклађивања 

Усклађивања за период гарантовања треба да обезбеде тачно мерење и прорачун уштеде 

енергије у односу на обавезе које је Извршилац преузео. На основу М&В плана, потребно 

је спровести два типа усклађивања: 

• Редовна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се редовне 
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промене очекују за време периода извештавања; 

• Ванредна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се промене 

обично не очекују. Наручилац мора за време периода извештавања проверавати 

да ли је дошло до промене оваквих статичних фактора. 

 

9.5. Гарантована уштеда 

Извршилац гарантује да ће примена МУЕ, од почетка до краја периода гарантовања 

смањити оперативне трошкове уговорног објекта најмање у висини гарантоване уштеде 

која износи: 4.852.500,52 еура + ПДВ, гарантована уштеда за обрачунски период 

346.607.18 еура + ПДВ. 

На основу уговора, Наручилац нема право на додатна потраживања од Извршиоца, 

изузев гарантоване уштеде, односно пенала за неизвршење уговорних обавеза. 

Гарантована уштеда ће бити подељена између Наручиоца и Извршиоца у складу са 

процентом подељене уштеде (ППУ) за 14 година: 23,00 је удео који припада Наручиоцу 

(ППУ Наручиоца), а 77,00 је удео који припада Извршиоцу (ППУ Извршиоца), у складу 

са понудом Извршиоца за 14 година. 

 

9.6. Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда 

Ниво постигнуте гарантоване уштеде ће се контролисати једном у три месеца да би се 

олакшала годишња контрола и да би се омогућила брза реакција у случају 

незадовољавајућих резултата или по потреби започела додатна ванредна усклађивања. 

 

9.7. Додатна финансијска уштеда 

Додатна финансијска уштеда је позитивна разлика између остварене финансијске уштеде 

у обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Додатна финансијска уштеда 

представља основ за плаћање додатне накнаде у складу са чланом 10.5. овог уговора. 

 

9.8. Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца 

Неостварена гарантована уштеда је негативна разлика између остварене финансијске 

уштеде у обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Неостварена гарантована 

уштеда је основ за обрачун пенала у складу са чл. 10.6. 

 

9.9. Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца 

Ако се из МУЕ не оствари очекивана финансијска уштеда из разлога које је изазвао 

Наручилац или који су под његовом контролом, што, између осталог обухвата и: 

1. противправни акт, пропуст, кршење или неблаговремено извршење уговора од 

Наручиоца; 

2. кашњење за које Извршилац има право да тражи продужење рока; 

3. уклањање неодобрених измена на МУЕ од стране Наручиоца; 

4. измене или оштећења на уговорном објекту или опреми и системима Наручиоца, 

или на њиховом функционисању, што битно утиче на извршење пројекта или на 

трошкове Извршиоца у вези са извршењем пројекта на начин како је то 
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предвиђено припремним активностима; 

Такве околности ће бити решене на следећи начин: 

● у случају привременог неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у 

времену краћем од 90 узастопних дана), обрачун финансијске уштеде се заснива 

на процени онога што би било постигнуто да до такве околности није дошло; 

● у случају трајног неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у 

периоду једнаком или дужем од 90 узастопних дана), Извршилац ће ускладити 

референтну потрошњу за износ који је прорачунат тако да неутрализује ефекат 

таквих околности на финансијску уштеду. 

 

10. НАКНАДА 

10.1. Опште одредбе 

Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за одржавање и додатне 

накнаде. 

Након прихватања дневника активности у периоду имплементације, Извршилац стиче 

право на накнаду током целог периода гарантовања. 

 

 

10.2. Годишња накнада 

Уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој 

уштеди, како је то показано применом М&В плана, сматра се да је, применом МУЕ на 

уговорном објекту, Извршилац остварио гарантовану уштеду, и остварио право на 

годишњу основну накнаду за обрачунски период. 

Сматра се да је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој 

гарантованој уштеди и када од ње одступа за највише плус/минус 5%, и у том случају 

Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале. 

Годишња основна накнада за четрнаест (14) година се израчунава по формули: 

Годишња накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно 

одржавање) = Годишња гарантована уштеда × ППУ
Извршиоца 

где је: ППУ = проценат подељене уштеде
 

ППУ у овом случају представља процентуални износ накнаде за четрнаест (14) година у 

односу на гарантовану уштеду, а који је исказан у Понуди. 

 

10.3. Накнада за превентивно и оперативно одржавање система током 14 година 

Накнада за превентивно и оперативно одржавање урачунатa је у годишњу накнаду током 

14 година, коју на месечном нивоу Наручилац плаћа Извршиоцу. 

 

 

10.4. Накнада за интервентно одржавање 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 
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набавкe, монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у 

номиналном износу износи 340 евра по светиљци са свим трошковима. 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 

набавкe, монтаже и гаранцију на LED рефлекторе до истека периода гарантовања у 

номиналном износу износи 370 евра по рефлектору са свим трошковима. 

10.5. Додатна накнада 

Уколико је остварена додатна уштеда у обрачунском периоду, како је то показано 

применом М&В плана, Извршилац је стекао право на додатну накнаду. 

Сматра се да додатна уштеда није остварена у обрачунском периоду ако није већа од 5% 

од годишње гарантоване уштеде. 

Висина додатне накнаде за сваки обрачунски период израчунавасe по формули: 

(ФУОП – ГГУ) × УИ 

где је:  ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

УИ = 50% учешћа Извршиоца у додатној уштеди. 

 

10.6. Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“) 

У случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду због лоших резултата 

примене МУЕ од стране Извршиоца, како је то показано применом М&В плана, 

Извршилац је обавезан да плати пенале. 

Висина пенала за сваки обрачунски период израчунава по формули: 

(ГГУ – ФУОП) × ППУИзвршиоца × 2
 

где је:  ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ППУ = 
проценат подељене уштеде

 

Извршилац ће достављати процену уштеде енергије и финансијске уштеде по завршетку 

сваког обрачунског периода, а најкасније 10 дана од одобравања четвртог кварталног 

извештаја о верификацији и мерењу за време периода гарантовања. 

Укупан износ пенала треба да буде плаћен у року од 15 дана након што уговорне стране 

потврде уштеде енергије и финансијске уштеде. 

 

10.7. Плаћање накнаде 

Од почетка периода гарантовања, за четрнаест (14) година гарантовања Извршиоцу 

припада накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно 

одржавање). За сваки обрачунски период врши се плаћање накнаде на крају сваког 

месеца у висини једне дванаестине годишње накнаде, као што је дефинисано у члану 

10.2 овог уговора, што износи на месечном нивоу 22.240,63 еура , увећано за ПДВ и 

искључујући било које друго потраживање. 

На основу испостављеног годишњег извештаја: 

1. Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале 
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уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој 

гарантованој уштеди или одступа од ње за највише плус/минус 5%. 

2. Наручилац плаћа додатну накнаду Извршиоцу у складу са чланом 10.5. овог 

уговора. 

3. Извршилац плаћа пенале Наручиоцу у складу са чланом 10.6. овог уговора. 

4. Накнада за интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након што су 

извршени радови потврђени од стране Наручиоца у складу са чланом 10.4. овог 

уговора. 

 

10.8. Услови плаћања 

Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору 

у року од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца. 

Наручилац је сагласан да плати извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које 

нису плаћене у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом 

којим се уређује затезна камата. 

Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању 

новчане неспорне обавезе у износу утврђеном законом којим се уређују рокови измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних лица из јавног сектора 

и приватног сектора. 

Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним 

трансакцијама када су оне у директној вези са извршавањем његових уговорних обавеза 

или са имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као последица 

кашњења Наручиоца у испуњавању неспорних новчаних обавеза. 

 

11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА 

11.1. Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца 

11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења 

За обезбеђење извршења активности у Припремном периоду и Периоду 

имплементације Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде за обрачунски период у 

складу са чланом 9.5 овог уговора. Вредност банкарске гаранције израчунава се по 

формули: 

ГУ ×0,05 

Где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 

1.овог члана најкасније 30 дана након потписивања Уговора, са роком важења који 

истиче месец дана након почетка Периода гарантовања. 

За обезбеђење остварења Гарантоване уштеде и за осигурање плаћања Пенала у 

случају да се Гарантована уштеда не оствари у току Периода гарантовања, Извршилац је 

обавезан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 2% од 

Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период. Укупна вредност банкарске гаранције 

израчунава се по формули: 



Страна 60      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

 

 

ГУ × 0,02 

где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 овог уговора. 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 3. 

овог члана, за сваки Обрачунски период посебно, најкасније 15 дана препочетка 

Обрачунског периода за који се гарантује. Важност гаранције почиње да тече од дана 

истека гаранције из става 1. овог члана, а истиче месец дана након истека Обрачунског 

периода за који сегарантује. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске 

гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде најкасније до дана почетка 

Периода гарантовања, Наручилац има право да активира гаранцију из става 1. овог члана. 

Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава 

извршење Гарантоване уштеде за Обрачунски период најкасније до дана почетка 

Обрачунског периода за који се гарантује, Наручилац има право да активира гаранцију 

из става 3. овог члана за претходни Обрачунски период. Банкарска гаранција треба да 

буде са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права 

приговора. Банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће 

рокове и мању вредност. 

 

11.1.2. Основни подаци о гаранцији 

Извршилац обезбеђује банкарске гаранције из члана 11.1.1. овог уговора које: 

1. гласе на име Наручиоца, 

2. безусловне су, 

3. неопозиве су, 

4. наплативе су на први позив, 

5. утврђују искључиву надлежност за решавање спорова који настану по или у вези 

са гаранцијом према седишту/месту пословања Наручиоца. 

 

11.1.3. Повраћај гаранције 

Гаранција којом се обезбеђује извршење активности у припремном периоду и у периоду 

имплементације, односно гаранција којом се обезбеђује остварење гарантоване уштеде, 

враћа се Извршиоцу на његов захтев. 

 

11.2. Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца 

За обезбеђење плаћања основне накнаде и додатне накнаде Извршиоцу, сагласно одељку 

10. овог уговора, Наручилац је дужан да достави бланко соло меницe. 

Наручилац је дужан да преда Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од 

стране овлашћеног представника Наручиоца, као и сву другу потребну документацију 

која је у складу са прописима РС потребна у вези са меницама. Број издатих меница мора 

бити једнак броју обавезних плаћања основне накнаде Извршиоцу, у току трајања 

периода гарантовања. 

Извршилац је обавезан да неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета 

и/или менице, врати Наручиоцу након истека или раскида уговора. 
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12. ОДГОВОРНОСТ 

12.1. Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца 

Извршилац има обавезу да плати накнаду за сву штету (укључујући, али се не 

ограничавајући на штету насталу услед или у вези са губитком, повредом или смрћу) 

коју је сам проузроковао или су је проузроковала лица која поступају по његовом налогу 

(не искључујући и овлашћена лица Наручиоца или његове запослене) или штете настале 

услед неостваривања гарантоване уштеде. 

 

12.2. Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде 

и уговора 

Ако се након потписивања овог уговора установи да Извршилац није испунио услове 

утврђене у понуди и уговору, тј. обавезе које произлазе из уговора чија повреда 

представља основ за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца у складу са 

чланом 16.2. из овог уговора. Наручилац има право на износ обрачунат на следећи начин: 

ГУ × 0,03 

где је   ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5. овог уговора 

Уколико је стварна штета коју претрпи Наручилац, настала услед или у вези са таквом 

повредом, већа од износа уговорне казне утврђене у складу са претходним ставом, 

Наручилац задржава право да од Извршиоца захтева накнаду целокупне штете коју је 

претрпео. 

 

12.3. Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да 

пружи подршку приликом спровођења МУЕ 

Ако Наручилац намерно или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да 

сарађује у складу са чл. 6.3. и 6.4. овог уговора, чије неиспуњење представља основ за 

једнострани раскид уговора из члана 16.2. овог уговора, дужан је: 

1. да Извршиоцу надокнади сву штету која настане оваквим поступањем или 

пропуштањем; 

2. да плати извршене МУЕ сходно прихваћеном дневнику активности у припремном 

периоду и дневнику активности у периоду имплементације, као и да 

3. исплати све накнаде за примењене МУЕ, а за период од почетка периода 

гарантовања до момента једностраног раскида уговора. 

 

13. ОСИГУРАЊЕ 

13.1. Одговорна страна 

Извршилац ће уговорити, за време трајања периода имплементације. 

Извршилац ће за следеће осигуране случајеве прибавити полисе осигурања на име 

Извршиоца: 

• штета на уговорном објекту; 

• повреда запослених на раду; 

• смрт запослених на раду од несрећног случаја. 

Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Извршиоца. 
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13.2. Штета 

У случају да МУЕ буду оштећене на основу изложености осигураним ризицима и могуће 

их је поправити или заменити, сума осигурања по тој полиси осигурања ће се 

искористити за поправку или замену, а Извршилац ће покрити разлику у цени. 

 

13.3. Престанак важења у случају штете на уговорном објекту 

Без утицаја на остале одредбе овог уговора у случају да уговорни објекат буде оштећен 

тако да се не може поправити, овај уговор се раскида са тренутним дејством. 

 

14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ 

14.1 Непостојање ограничења права располагања 

У складу са важећим прописима Републике Србије, Наручилац има право да слободно 

располаже уговорним објектом у целини или у делу, и то према једној или више 

уговорних страна.Располагање уговорним објектом од стране Наручиоца неће утицати 

на права и обавезе Извршиоца по овом уговору.У поступку располагања уговорним 

објектом, Наручилац преноси сва своја права и обавезе из уговора на треће лице, у 

потребној форми, и уз сагласност Извршиоца за такав пренос коју он даје потписивањем 

овог уговора. У случају располагања правом над уговорним објектом, Наручилац 

преноси на треће лице обавезу заштите права Извршиоца (укључујући, али се не 

ограничавајући на права интелектуалне својине као што су ауторска права, патентна 

права, и права по основу робног жига или модела) у складу са законом, као и евентуално 

право својине на неким стварима, ако исто постоји у вези са овим уговором. 

 

14.2 Обострани споразум о накнади за штетне ефекте 

У случају настанка штетних ефеката услед располагања уговорним објектом сходно овом 

одељку уговора.Уговорне стране ће прво преговарати о постизању заједничког споразума 

о адекватном утврђивању накнаде Извршиоцу за такве штетне ефекте, ако и када он буде 

претрпео штету из наведеног разлога. 

Уколико споразум из става 1.овог члана буде захтевао измене и допуне овог уговора у 

складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија 

и другим прописима. Уговорне стране ће закључити одговарајуће измене и допуне овог 

уговора уз сходну примену правила наведених у члану 5.1 овог уговора. 

 

14.3 Накнада за Извршиоца 

У случају да споразум из члана 14.2 уговора не буде постигнут, а уговорни објекат буде 

предмет располагања трећем лицу или дође до преузимања обавеза из уговора и због 

истих разлога престане да постоји уговорни однос између Наручиоца и Извршиоца у 

погледу уговорног објекта. Извршилац ће имати право на накнаду за извршене 

активности у циљу остваривања МУЕ, а тиме и на извршење уговорних обавеза у складу 

са следећим прорачуном: 

1. Ако Извршилац још није спровео МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног 

објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између 
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Наручиоца и Извршиоца у погледу датог дела уговорног објекта. Извршилац ће бити 

стављен у позицију као да су прогнозирани ефекти МУЕ остварени за одређени део. 

2. Ако је Извршилац већ инсталирао све МУЕ на уговорном објекту или на делу 

уговорног објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос 

између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће бити 

стављен у позицију као да су све МУЕ извршене у потпуности и да су прогнозирани 

ефекти датих мера уштеда у потпуности остварени на том објекту. 

Под условима императивних прописа Републике Србије, оваква усаглашена вредност ће 

се сматрати целокупном накнадом која припада Извршиоцу у случају из тачке 1.односно 

тачке 2. овог члана.   

 

15. ВИША СИЛА 

Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не 

доводи до захтева једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом 

овог уговора, уколико је такво неиспуњење последица више силе. 

Виша сила, у смислу ст.1.овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан 

догађај који је изван моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом 

се подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који 

излазе из круга редовних догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, 

односно који нису проузроковани кривицом или непажњом уговорне стране, а који су 

настали на дан односно након закључења овог уговора и који утичу на извршење и 

остварење права и обавеза које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, 

и поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже. 

Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано 

обавештење другој страни о догађајима и/или околностима који представљају вишу силу 

у смислу овог члана чим то постане објективно могуће по насупању више силе, у којем 

ће та уговорна страна навести које од својих обавеза је спречена да изврши током дејства 

више силе. Пошто достави наведено обавештење другој уговорној страни, страна која је 

погођена дејством више силе ће наставити да обавештава другу уговорну страну, 

писаним путем, о сваком будућем суштинском развоју догађаја и/или околностима више 

силе по овом уговору, чим то постане изводљиво, као и о разумно очекиваном дану када 

ће страна која је погођена дејством више силе бити у могућности да настави са 

испуњењем својих обавеза. 

У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог 

одлагања примене овог уговора, а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до 

престанка догађаја дејства више силе. 

По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период 

једнак периоду деловања више силе. 

У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака 

уговорна страна може једностраном изјавом раскинути овај уговор са тренутним 

дејством. 

 

16. РАСКИД УГОВОРА 

16.1. Престанак и раскид уговора 

Уговор престаје у тренутку завршетка периода гарантовања, утврђеног у чл. 4.3. овог 
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уговора, осим у погледу одређених обавеза које, у складу са одредбама овог уговора, 

остају на снази током одређеног периода по завршетку периода гарантовања. 

Ниједна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине уговор пре његовог 

истека, осим из оправданих разлога дефинисаних у члану 16.2.овог уговора. 

Раскид уговора не утиче на било која друга правна средства којим уговорне стране 

располажу у складу са овим уговором. 

 

 

16.2. Раскид уговора из оправданих разлога 

Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор само из оправданих разлога. Под 

оправданим разлозима сматрају се следећи случајеви: 

1. оправдани разлози на страни Наручиоца: 

 Извршилац континуирано у периоду од три месеца или дуже не примењује 

дефинисане или договорене критеријуме или стандарде – прилог 3. уговора 

(најповољнија понуда) и 

2. оправдани разлози на страни Извршиоца: Наручилац са намером или због грубог 

немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује (члан 6.3.), или не извршава 

исплату накнаде Извршиоцу (одељак 10.), више од три узастопна месеца. 

16.3. Обавештење о раскиду 

Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (обавештења, 

утврђивање рока продужења важења уговора и друго) морају бити учињене искључиво 

у писаној форми, уз отказни рок од једног месеца. 

16.4. Накнада штете по основу једностраног раскида 

У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане 

разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2. овог уговора.Наручилац има право 

на накнаду како је то предвиђено у члану 12.2 овог уговора. 

У случају да Извршилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане 

разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора.Извршилац има право 

на накнаду како је то предвиђено у члану 12.3.овог уговора. 

Ако једна уговорна страна једнострано раскине уговор без образложења и противно 

одредбама о оправданим разлозима за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог 

уговора.Друга уговорна страна има право на накнаду свих видова штете настале таквим 

поступком. 

17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО 

17.1. Решавање техничких неспоразума 

У случају неспоразума између страна који су техничке природе, како је наведено у чл.6.1, 

чл.6.3.1, чл.6.3.2.тач.3, чл.6.3.3. тач.4,чл.7.8. ст.3 и чл.7.11. овог уговора, предмет 

неспоразума се прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују 

Извршилац и Наручилац у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. 

Треће лице ће решити неспоразум у року од 30 дана од дана подношења захтева за 

решавање неспоразума трећем лицу од стране Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука 

трећег лица је обавезујућа за уговорне стране, а накнада за рад трећег лица на решавању 

предмета неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, док ће свака уговорна 

страна сносити трошкове својих правних саветника и друге трошкове који нису накнада 
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за рад трећег лица. 

Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем 

лицу из става 1.овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на 

дан када треће лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне 

стране не теку, осим ако надлежни суд не одлучи другачије. 

Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање 

техничких неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни) 

спор. 

17.2. Решавање општих (правних) спорова 

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који 

проистекну из или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза, 

раскидом или ништавношћу овог уговора. 

У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да 

реше спор, због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне 

стране дуже од три месеца.Уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском 

поступку. 

Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2.овог члана, 

покрене тужбом парнични поступак пред надлежним судом. 

За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Краљеву. 

У случају да након наступања услова из става 2.овог члана ни једна уговорна страна не 

искористи овлашћење из става 2. овог члана, након чега уговорне стране поново 

успоставе односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења из става 2. 

овог члана. 

18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

18.1. Целовитост Уговора 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

Прилог 1 Уговорни објекат; 

Прилог 2 Основни подаци о сваком објекту у оквиру уговорног објекта; 

Прилог 3 Најповољнија понуда (са датумом пријема и деловодним бројем понуде); 

Прилог 4 Упутство за утврђивање уштеда у енергији; 

Прилог 5 Форма записника о прегледу; 

Прилог 6 Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености; 

Прилог 7 Нацрт уговора о сарадњи и подршци; 

Уговорне стране сагласно констатују да су једна другој предале документа која чине 

прилоге из става 1. овог члана, попуњене пре, односно на дан закључења овог уговора, 

ако у ту сврху овим уговором није предвиђен други рок, односно да ће их попунити 

према динамици која следи извршавањем обавеза уговорних страна током трајања 

уговорног периода, где и ако обавеза попуњавања појединог прилога, према његовој 

намени, постоји. 

18.2. Број примерака уговора 

Овај уговор састављен је у шест истоветних примерака, од којих по три примерка добија 

свака уговорна страна. 
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            За Наручиоца  

председница општине Трстеник 

   Милена Турк, дипл.хемичар 

 

      _____________________ 

 

                         За Извршиоца 

„Keep-light“ ДОО Београд 

                             Зоран Стаменковић  

 

______________________ 
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На основу чланова 19. став 1. тачка 3. и 21. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 40. став 1. 

тачка 40. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог 

Општинског Већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на седници одржаној дана 

10.11.2022. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК, ЈАВНО КОМУНАЛНОМ СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„КОМСТАН“ ТРСТЕНИК 

 

 

1. ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА, део катастарске парцеле број: 2428 у површини 

од 46 m2, уписана у Лист непокретности 996 КО Лопаш, као јавна својина општине Трстеник 

и ограничена са следећим координатним тачкама:  

 

Дет.тачка Y X 

О1 7506669.67 4825708.90 

О2 7506668.61 4825702.58 

О3 7506675.71 4825701.39 

О4 7506676.77 4825707.70 

 

2. Право коришћења на делу непокретности означеној у тачки 1. ове Одлуке преноси се без 

накнаде, ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, матични број: 07154780, ПИБ: 101306946, ул. 

Живадина Апостоловића бр. 8, ради обављања делатности, а у складу са актом о оснивању 

предузећа. 

 

3. Право коришћења на непокретности у јавној својини општине Трстеник престаје у случају 

њиховог отуђења из јавне својине општине Трстеник, на основу одлуке надлежног органа, 

независно од воље носиоца права коришћења на непокретности као и у другим случајевима 

утврђеним законом. 

 

4. На основу ове Одлуке, извршиће се упис права коришћења, на непокретности означеној у 

тачки 1. Ове Одлуке у корист ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, у јавним књигама о евиденцији 

непокретности и правима на њима. 

 

5. Овлашћује се председница општине Трстеник, да у име општине Трстеник, закључи уговор 

о преносу права коришћења на непокретности описаној у тачки 1. ове Одлуке. 

 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог даном од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-125/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 7. 

Статута општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', број 1/19), члана 77. Закона о 

приватизацији (''Сл. гласник РС'', бр. 

83/14...20/16-аут. тумачење), члана 2а, члана 

67. став 4. тачка 3. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији (''Сл. 

гласник РС'', број 80/02...96/21), члана 35. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл. гласник РС'', број 62/06...111/21-

др.закон) и Закључка Владе Републике Србије 

05 Број: 023-5755/2022-1 од 25. августа 2022. 

године, на предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 10.11.2022. године, 

доноси  

 

О Д Л У К У 

 

I-Општина Трстеник је сагласна да се 

потраживања према субјекту приватизације-

Акционарском друштву за производњу и 

промет оружја ''ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ'', 

Крагујевац, Косовска бр.4, 34000 Крагујевац, 

ПИБ: 101508753, МБ: 07249845, које припада 

Групацији Одбрамбена индустрија Србије, по 

основу уступљених јавних прихода-пореза на 

зараде, са стањем главног дуга на дан 

31.12.2016. године, у износу од 375.030,53 

динара, утврђена Записником Министарства 

финансија-Пореске управе-Филијала 

Крагујевац, број: 000-433-00-01199/2020-

0000/1 од 19. маја 2020. године, конвертују у 

трајни улог општине Трстеник у основном 

капиталу субјекта приватизације и отпише 

камата исказана у записнику на дан 

31.12.2016. године, као и припадајућа камата 

на наведени главни дуг у износу обрачунатом 

од 01.01.2017. године до дана спровођења 

закључка Владе Републике Србије 05 Број: 

023-5755/2022-1 од 25.августа 2022. године, а 

која ће се утврдити записником Министарства 

финансија-Пореске управе-Филијала 

Крагујевац. 

 

 

 

 

 

II-Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-126/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, - др. закон, 

101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон), члана 40. став 1. тачка 17. и члана 69. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној 

10.11.2022. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 

I – Констатује се престанак функције члану 

Општинског већа општине Трстеник, Душану 

Ерићу, дипл. економисти из Оџака, на основу 

поднете оставке.  

 

II – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТСТЕНИК 
 

Број: 02-108/2022-01 
 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу чланова 46. и 47. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној дана 

10.11.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта  „Трстеник“ 

 

I – Констатује се да Милану Стојићу из 

Трстеника престаје дужност директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“, на лични захтев, даном 

доношења овог Решења. 

 

II - Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и исто објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-105/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 1/2019), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

10.11.2022. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за уређење 

грађевинског земљишта „Трстеник“ 

 

I – Именује се Душан Ерић дипл. економиста 

из Оџака, за вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа за уређење грађевинског 

земљишта „Трстеник“, до именовања 

директора овог јавног предузећа по конкурсу, 

а најдуже годину дана. 

 

II – Вршилац дужности директора Јавног 

предузећа за уређење грађевинског земљишта 

„Трстеник“, има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

III –Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-109/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 115.-117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(“Сл.гласник РС“ , бр. 88/2017 и ... 129/2021) и 

члана 40. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 10.11.2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о измени решења о именовању чланова 

Школског одбора  

Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник 

 
I – У решењу о именовању чланова Школског 

одбора Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник, 

бр. 02-66-8/2020-01 од 12.10.2020. године 

(„Сл.лист општине Трстеник“ бр.18/2020 и 

19/2020), у ставу I поднаслов Из реда 

родитеља, односно других законских 

заступника, тачка 5. која је гласила:  

 

     „5. Данијела Јовановић из Трстеника, ул. 

Чајкина бр. 22А/14;“ 

 

Мења се и сада гласи: 

 

     „5. Мирјана Миљковић из Трстеника, ул. 

Миодрага Луковића бр. 12“. 

 

II – Остале одредбе решења о именовању 

чланова Школског одбора  

Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник се не 

мењају. 
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III – Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-106/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 115.-117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(“Сл.гласник РС“, бр. 88/2017 и ... 129/2021) и 

члана 40. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 10.11.2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о измени решења о именовању чланова 

Школског одбора  

Основне школе „Добрица Ћосић“ Велика 

Дренова 

 

I – У решењу о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Добрица Ћосић“ 

Велика Дренова, бр. 02-66-3/2020-01 од 

12.10.2020. године („Сл.лист општине 

Трстеник“ бр.18/2020), у ставу I поднаслов Из 

реда запослених тачка 2. која је гласила:  

 

     „2. Драгана Пантић из, наставник разредне 

наставе из Велике Дренове;“ 

Мења се и сада гласи: 

     „2. Весна Радић, наставник разредне 

наставе из Велике Дренове;“ 

      

 

II – У ставу I поднаслов Из реда родитеља, 

односно других законских заступника, 

тачка 6. која је гласила: 

 

     „6. Драган Лазић, електричар из 

Страгара;“ 

Мења се и сада гласи: 

     „6. Горан Коларевић, пољопривредни 

техничар из Велике Дренове;“ 

 

III –  Остале одредбе решења о именовању 

чланова Школског одбора  

Основне школе „Добрица Ћосић“ Велика 

Дренова се не мењају. 

 

IV – Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-107/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/10,101/2010,101/11, 

93/12, 62/13,63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17,95/18, 31/19,72/19,149/20,118/20), и члана. 

40. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ бр.01/19),на предлог Општинског Већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној 10.11.2022.године, усваја: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ 

1.Приходи и примања буџета општине у периоду од 01.01.2022.-30.09.2022. године реализовани су по врстама, 

економским класификацијама и изворима финансирања у следећим износима: 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2022.ГОДИНЕ 

 

 
Економ. 

класиф. 

 

 

 

Приходи и примања из извора финансирања 01 

План прихода из 

извора 01 за 2022. 

годину 

Извршење прихода 

из извора 01 за 

период 01.01- 

30.09.2022. године 

% 

извршења 

за период 

% 

укупног 

извршења 

1 2 3 4 5 6 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 23,686,634.00 23,686,685.00 133.33 100.00 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 23,686,634.00 23,686,685.00 133.33 100.00 

711111 Порез на зараде 396,740,853.00 322,841,930.32 108.50 81.37 

 

 
711121 

 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

 

 
1,500,000.00 

 

 
1,400.75 

 

 
 

0.12 

 

 
 

0.09 

 

 
711122 

 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

 

 
33,000,000.00 

 

 
19,803,020.02 

 

 
 

80.01 

 

 
 

60.01 

 
711123 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
 

32,000,000.00 

 
31,235,113.33 

 
130.15 

 
97.61 

 
711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 
 

3,000,000.00 

 
1,534,976.86 

 
68.22 

 
51.17 

 
711146 

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 

Пореске управе 
 

50,000.00 

 
156.13 

 
0.42 

 
0.31 

711147 Порез на земљиште 100,000.00 -14,686.81 -19.58 -14.69 

711181 Самодопринос према зарадама запослених 0.00 49,126.81   

711191 Порез на остале приходе 30,000,000.00 25,002,421.91 111.12 83.34 

 
711192 

 
Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 

 
1,500,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 300,000.00 232,249.05 103.22 77.42 

 
711000 

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
 

498,190,853.00 

 
400,685,708.37 

 
107.24 

 
80.43 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 0.00 -0.03  0.00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0.00 -0.03  0.00 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 66,500,000.00 53,691,248.37 107.65 80.74 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 60,000,000.00 34,069,162.08 75.71 56.78 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 15,000,000.00 5,955,678.59 52.94 39.70 

 
713421 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 
 

15,000,000.00 

 
13,323,514.13 

 
118.43 

 
88.82 

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 
 

4,000,000.00 

 
784,786.21 

 
26.16 

 
19.62 

 
713427 

Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним 

моторним возилима 
 

4,000,000.00 

 
4,675,565.08 

 
155.85 

 
116.89 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 164,500,000.00 112,499,954.46 91.19 68.39 
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714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина 
 

25,000,000.00 

 
17,793,450.00 

 
94.90 

 
71.17 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 500,000.00 224,179.40 59.78 44.84 

714552 Боравишна такса 300,000.00 177,090.00 78.71 59.03 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 10,000,000.00 10,802,852.22 144.04 108.03 

 

 

 
714565 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и 

друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности 

 

 

 
2,000,000.00 

 

 

 
2,236,401.38 

 

 

 

 
149.09 

 

 

 

 
111.82 

 
714566 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене 

потребе и за потребе других лица 
 

200,000.00 

 
360,436.40 

 
240.29 

 
180.22 

 

 
714567 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и 

изградњу 

 

 
2,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 
714591 

Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог 

дела или путног објекта (путарина) која припада управљачима тих 

путева и улица 

 

 
250,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 
714592 

 

Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, 

ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 

 

 
250,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 
714593 

 

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних 

водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском 

путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица 

 

 

 
250,000.00 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 
714594 

Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је 

омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач 

пута надлежни орган локалне самоуправе 

 

 
250,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 
714595 

Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, 

уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и 

улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих 

путева и улица 

 

 

 
200,000.00 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
0.00 

 

 
714596 

Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, 

његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни 

орган локалне 

 

 
200,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 
714597 

Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган 

локалне самоуправе 

 

 
200,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 
714598 

Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која 

припада управљачима тих путева и улица 
 

200,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 

 
714599 

Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута 

и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева 

и улица 

 

 
200,000.00 

 

 
0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 40,002,000.00 31,594,409.40 105.31 78.98 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 21,500,000.00 16,775,992.08 104.04 78.03 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 21,500,000.00 16,775,992.08 104.04 78.03 

 
733151 

 

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 
 

465,658,366.00 

 
349,243,776.00 

 
100.00 

 
75.00 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 465,658,366.00 349,243,776.00 100.00 75.00 

 
741151 

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 
 

3,000,000.00 

 
1,724,585.71 

 
76.65 

 
57.49 

741251 Дивиденде буџета општине 0.00 2,250,000.00   

 
741511 

 

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 
 

2,000,000.00 

 
668,334.40 

 
44.56 

 
33.42 

 

 
741522 

 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 

односно пољопривредног објекта у државној својини 

 

 
100,000.00 

 

 
54,308.50 

 

 

72.41 

 

 

54.31 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 500,000.00  0.00 0.00 
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741531 

 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

 

 

 

 
300,000.00 

 

 

 

 
89,270.00 

 

 

 

 

 
39.68 

 

 

 

 

 
29.76 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200,000.00 35,010.00 23.34 17.51 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 15,000,000.00 7,997,632.64 71.09 53.32 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1,000,000.00 477,817.51 63.71 47.78 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 22,100,000.00 13,296,958.76 80.22 60.17 

 

 
742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 

у државној својини које користе општине и индиректни корисници 

њиховог буџета 

 

 
3,000,000.00 

 

 
2,071,836.66 

 

 

92.08 

 

 

69.06 

 
742153 

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа 

општина 
 

190,000.00 

 
245,417.83 

 
172.22 

 
129.17 

 

 
742155 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 

у општинској својини које користе општине и индиректни 

корисници њиховог буџета 

 

 
3,000,000.00 

 

 
217,208.23 

 

 

9.65 

 

 

7.24 

 
742156 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у 

предшколским установама у корист нивоа општина 
 

21,000,000.00 

 
16,328,997.43 

 
103.68 

 
77.76 

742253 Накнада за уређивање грађ.земљишта 0.00 747,115.02   

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 10,000,000.00 1,442,040.00 19.23 14.42 

 
742351 

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 

општина 
 

2,500,000.00 

 
926,585.03 

 
49.42 

 
37.06 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 39,690,000.00 21,979,200.20 73.84 55.38 

 

 
743324 

 

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 

 

 
11,200,000.00 

 

 
9,284,315.81 

 

 

110.53 

 

 

82.90 

 

 
743351 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета 

имовинска корист у том поступку 

 

 
2,000,000.00 

 

 
334,000.00 

 

 

22.27 

 

 

16.70 

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прек.нал. 0.00 27,000.00   

 

 
743924 

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је 

правна последица принудне наплате изворних прихода јединица 

локалне самоуправе 

 

 
100,000.00 

 

 
134,934.51 

 

 

179.91 

 

 

134.93 

 
743000 

 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
 

13,300,000.00 

 
9,780,250.32 

 
98.05 

 
73.54 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 8,000,000.00 6,114,065.82 101.90 76.43 

 
745153 

Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у 

корист нивоа општина 
 

1,000,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 9,000,000.00 6,114,065.82 90.58 67.93 

 
772114 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из 

претходне године 
 

1,000,000.00 

 
308,535.13 

 
41.14 

 
30.85 

 
772000 

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 
 

1,000,000.00 

 
308,535.13 

 
41.14 

 
30.85 

811153 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 1,500,000.00 981,316.90 87.23 65.42 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 1,500,000.00 981,316.90 87.23 65.42 

 
812151 

 

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 
 

1,000,000.00 

 
543,218.50 

 
72.43 

 
54.32 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 1,000,000.00 543,218.50 72.43 54.32 

 
823151 

 

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 
 

300,000.00 

 
259,120.00 

 
115.16 

 
86.37 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 300,000.00 259,120.00 115.16 86.37 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 12,000,000.00 240,992.00 2.68 2.01 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 12,000,000.00 240,992.00 2.68 2.01 

 
921951 

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 

нивоа општина 
 

0.00 

 
46.34 

  

 
921000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
 

0.00 

 
46.34 

  



5 

Страна 5      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

Укупно из извора 01 1,313,427,853.00 987,990,229.25 
 

100.30 

 
75.22 

 
Извршење прихода из извор 01, са укљученим нераспоређеним вишком прихода и примања, је у збирном износу у потпуности усаглашено са планом.  

Посматрано по категоријама прихода, постоји простор да се одређене, мање наплаћене категорије умање у корист оних група прихода где је боља наплата, 

уколико би се приступило ребалансу буџета, односно, да се буџет за наредну годину базира на извршењу. 

 

 

 

Економ. 

класиф. 

 

 

 
 

Приходи и примања из извора финансирања 15,07,08 и 10 

План прихода из 

извора 15,07,08 и 10 

за 2022. годину 

Извршење 

прихода за период 

01.01-30.09.2022. 

године 

% 

извршења 

за период 

% 

укупног 

извршења 

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 83,965,601.00 83,965,601.00 133.33 100.00 

311000 КАПИТАЛ 83,965,601.00 83,965,601.00 133.33 100.00 

 
733154 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
 

41,871,503.00 

 
34,422,466.00 

 
109.61 

 
82.21 

 
733251 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
 

74,145,028.00 

 
8,212,918.58 

 
14.77 

 
11.08 

733121 Трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Републике 0.00 170.14 
  

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 116,016,531.00 42,635,554.72 49.00 36.75 

 
744151 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа општина 
 

1,927,951.00 

 
2,025,950.08 

 
140.11 

 
105.08 

 
744000 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 
 

1,927,951.00 

 
2,025,950.08 

 
140.11 

 
105.08 

 
911451 

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 

нивоа општина 
 

71,500,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 71,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно из извора 15,07,08 и 10 273,410,083.00 128,627,105.80 62.73 47.05 

 
Текући наменски трансфери су планирани на основу Уговора са Министарствима која су одобрила наменска средства Општини Трстеник за реализацију 

различитих пројеката по конкурсима Министарстава, тако да се очекује потпуна реализација ових прихода. У делу капиталних наменских трансфера је 

приликом израде ребаланса буџета планиран приход за реализацију пројекта Унапређење и развој руралне инфраструктуре, како је Министарство које је 

одобрило овај пројекат преузело на себе спровођење поступка набавке и плаћање већег дела трошкова, овде неће бити реализације ових прихода већ ће се 

реализовати само расходи који се односе на учећше општине Трстеник у овом пројекту, док ће Министарство платити директно свој део извођачу радова. 

 

 

 

 

Економ. 

класиф. 

 

 

 

 
 

Приходи и примања из извора финансирања 04 

План прихода из 

извора 04 за 2022. 

годину 

Извршење 

прихода из извора 

04 за период 01.01- 

30.09.2022. године 

% 

извршења 

за период 

% 

укупног 

извршења 

 
742370 

Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се 

остварују додатним активностима 
 

24,619,182.00 

 
11,860,337.30 

 
64.23 

 
48.18 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 24,619,182.00 11,860,337.30 64.23 48.18 

Укупно из извора 04 24,619,182.00 11,860,337.30 64.23 48.18 

 УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 1,611,457,118.00 1,128,477,672.35 93.37 70.03 

 
Индиректни корисници буџета који још увек имају сопствене приходе, а то су Установе кулутре, Установа за спорт и неколико Месних заједница, треба да 

пропрате реализацију ових прихода и евентуално предложе њихову корекцију имајући у виду тренутни проценат остварења. 
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2.Укупни расходи и издаци, распоређени по корисницима, реализовани су на начин приказан по изворима финансирања у 

следећим табелама: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА 

План и реализација расхода из извора 01 - приходи из буџета 
 

 

 

 
а функц. к 

Раздео 

Функц. к 

 
 

Број 

позиције 

1 

111 

 

 

Економ. класиф. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Извршни и законодавни органи 

 

 

 
Опис 

Планирано из извора 

01 

Извршено из 

извора 01 

% 

извршења за 

план 

% 

извршења 

за период 

 

 
111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 3,465,130.00 2,428,674.07 70.09 93.45 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 559,619.00 392,230.91 70.09 93.45 

111 3/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 4/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 140,000.00 89,730.03 64.09 85.46 

111 5/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 6/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100,000.00 16,883.88 16.88 22.51 

111 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16,660,000.00 11,483,220.99 68.93 91.90 

111 8/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800,000.00 560,124.61 70.02 93.35 

Укупно за активно 0001 Функционисање скупштине 21,786,749.00 14,970,864.49 68.72 91.62 

Укупно за функц. к 

Укупно за раздео 

111 Извршни и законодавни органи 21,786,749.00 14,970,864.49 68.72 91.62 

1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 21,786,749.00 14,970,864.49 68.72 91.62 

Расходи функционисања раздела Скупштина општине обухватају средства за плате и накнаде председника и секретара Скупштине општине, накнаде одборницима, 

техничким секретарима политичких странака које имају своје представнике у СО Трстеник, накнаде члановима комисија које формира Скупштина општине 

Трстеник, трошкови репрезентације и угоститељских услуге, трошкови обележавања Дана општине и осталих пригодних празника, преноси седница Скупштине 

општине и остале медијске услуге као и исплате политичким странкама у складу са Законом о финансирању политичких активности. Реализација расхода је  

уједначена и у складу са годишњим планом. 

Раздео 

Функц. к 

Програм 

 

 

 
2 

111 

2101 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Извршни и законодавни органи 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

 

 

 
Планирано из извора 01 

 

 

 

 
Извршено из извора 01 

 

 

 

 
% извршења за 

план 

 

 

 

 
% извршења за 

период 

Активнос 0002 
Функционисање извршних органа 

111 9/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 3,601,018.00 2,570,660.39 71.39 95.18 

111 10/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 581,564.00 415,161.67 71.39 95.18 

111 11/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 12/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 75,000.00 53,647.56 71.53 95.37 

111 13/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 14/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 90,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 15/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7,500,000.00 5,539,026.17 73.85 98.47 

Укупно за активно 0002  Функционисање извршних органа 11,909,582.00 8,578,495.79 72.03 96.04 

Укупно за функц. к 111 Извршни и законодавни органи 11,909,582.00 8,578,495.79 72.03 96.04 

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11,909,582.00 8,578,495.79 72.03 96.04 

У разделу Председник општине, обухватају се расходи за плате и накнаде председника и заменика председника општине, накнаде за лица ангажована у кабинету 

председника општине, медијске услуге радија, штампање и набавка промотивног материјала, планирани су и расходи за консултантске услуге неопходне за будућу 

реализацију Јавно-приватног партнерства из области саобраћаја и Јавно-приватног пратнерества из области јавне расвете, који нису реализовани у претходној 

години. Реализација расхода је уједначена и у складу са годишњим планом. 

 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

 

 
111 16/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 2,161,586.00 1,492,451.35 69.04 92.06 

111 17/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 349,097.00 241,030.90 69.04 92.06 

111 18/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200,000.00 113,527.14 56.76 75.68 

111 19/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 80,500.00 63,487.22 78.87 105.15 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0001 Функционисање скупштине 

 

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Функц. к 111 Извршни и законодавни органи 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0002 Функционисање извршних органа 
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111 20/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

111 21/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,550,000.00 2,714,320.30 76.46 101.95 

Укупно за активно 0002 Функционисање извршних органа 6,391,183.00 4,624,816.91 72.36 96.48 

Укупно за функц. к 111 Извршни и законодавни органи 6,391,183.00 4,624,816.91 72.36 96.48 

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6,391,183.00 4,624,816.91 72.36 96.48 

У разделу Општинско веће, обухватају се расходи за плате,накнаде и остале расходе чланова Општинског већа на сталном раду, као и накнаде за остале чланове 

Општинског већа. Због повећања цена услуга неопходно је пропратити позиције на којима је извршење нешто веће у односу на план и предложити мере уштеде 

уколико је могуће, а уколико уштеде нису могуће извршити проширење позиција у складу са Законом. 

 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Функц. к 040 Породица и деца 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи     

040 22/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 500,000.00 181,920.00 36.38 48.51 

Укупно за активно 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 500,000.00 181,920.00 36.38 48.51 

Активнос 0019 Подршка деци и породици са децом     

040 23/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 11,200,000.00 6,758,568.00 60.34 80.46 

Укупно за активно 0019 Подршка деци и породици са децом 11,200,000.00 6,758,568.00 60.34 80.46 

Активнос 0020 Подршка рађању и родитељству     

040 24/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,800,000.00 1,500,000.00 53.57 71.43 

040 25/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 21,000,000.00 14,160,000.00 67.43 89.90 

Укупно за активно 0020 Подршка рађању и родитељству 23,800,000.00 15,660,000.00 65.80 87.73 

Укупно за функц. к 040 Породица и деца 35,500,000.00 22,600,488.00 63.66 84.88 

У делу програмских активности Једнократне помоћи и други облици помоћи обухваћени су расходи за ужину деце из соц.угрожених породица који се реализују кроз 

програм рада Центра за социјални рад; Подршка деци и породици са децом кроз коју се финансирају помоћ талентованим ученицима и студентима, превоз ученика 

специјалних школа и предшколске деце, накнада за прваке и остале накнаде за образовање,Подршка рађању и родитељству - расходи за накнаде за новорођену децу 

и незапослене породиље и за вантелесну оплодњу. Средства су у посматраном периоду измиривана у складу са пристиглом документацијом. Динамика досадашњих 

исплата указује да су средства за ове намене планирана у већем износу од потребног. 

 

Функц. к 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА     

Активнос 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста     

070 26/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4,797,552.00 3,167,920.72 66.03 88.04 

Укупно за активно 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 4,797,552.00 3,167,920.72 66.03 88.04 

Активнос 0021 Подршка особама са инвалидитетом     

070 27/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4,700,000.00 3,209,340.00 68.28 91.05 

070 28/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3,000,000.00 2,524,190.00 84.14 112.19 

Укупно за активно 0021 Подршка особама са инвалидитетом 7,700,000.00 5,733,530.00 74.46 99.28 

Укупно за функц. к 070 Социјална помоћ угроженом становништву, не 12,497,552.00 8,901,450.72 71.23 94.97 

У оквиру програмске активности Подршка реализацији програма Црвеног крста реализују се расходи у складу са Планом рада Црвеног крста који усваја 

Општинско веће, у складу са законским обавезама ЈЛС; Подршка особама са инвалидитетом је програмска активност у оквиру које се обезбеђују средства за 

субвенционисани превоз за лица са инвалидитетом и њихове пратиоце по Одлуци Општинског већа,као и расходи за суфинансирање програма/пројеката удружења 

социјалне заштите према конкурсу који се расписује сваке године. 

 

Функц. к 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА     

Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи     

090 29/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 12,300,000.00 7,182,177.22 58.39 77.86 

090 30/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 722,250.00 117,553.12 16.28 21.70 

Укупно за активно 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 13,022,250.00 7,299,730.34 56.06 74.74 

    

Активнос 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите     

090 31/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4,943,634.00 3,197,262.58 64.67 86.23 

Укупно за активно 0005 Обнављање делатности установа социјалне заш 4,943,634.00 3,197,262.58 64.67 86.23 
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Активнос 0016 Дневне услуге у заједници     

090 32/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 11,000,000.00 8,950,832.00 81.37 108.49 

Укупно за активно 0016 Дневне услуге у заједници 11,000,000.00 8,950,832.00 81.37 108.49 

Укупно за функц. к 090 Социјална заштита некласификована на друго 28,965,884.00 19,447,824.92 67.14 89.52 

У оквиру програмских активности:1. Једнократне помоћи и други облици помоћи обухватају се расходи који се реализују кроз програм рада Центра за социјални 

рад као и средства која се заједнички финансирају са Комесаријатом за избеглице и миграције;2.Функционисање установа социјалне заштите - програм рада Центра 

за социјални рад; 3. Дневне услуге у заједници кроз коју се реализују услуге социјалне заштите и то: Дневни боравак, Помоћ у кући које општина обезбеђује из 

својих прихода. 

 

Функц. к 133 
Остале опште услуге 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

133 33/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 97,315,219.00 67,446,897.38 69.31 92.41 

133 34/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 15,716,408.00 10,897,937.13 69.34 92.45 

133 35/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3,300,000.00 1,427,151.85 43.25 57.66 

133 36/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3,000,000.00 2,178,693.27 72.62 96.83 

133 37/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 2,300,000.00 1,337,796.89 58.17 77.55 

133 38/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 27,900,000.00 16,198,307.09 58.06 77.41 

133 39/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300,000.00 187,081.10 62.36 83.15 

133 40/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 11,650,000.00 7,454,470.24 63.99 85.32 

133 41/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3,742,000.00 2,157,026.73 57.64 76.86 

133 42/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6,622,000.00 2,379,904.56 35.94 47.92 

133 43/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 7,790,000.00 3,308,510.76 42.47 56.63 

133 44/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1,450,000.00 1,193,921.78 82.34 109.79 

133 45/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 1,000,000.00 712,085.32 71.21 94.94 

133 46/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 10,000,000.00 5,285,823.58 52.86 70.48 

133 47/0 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ Н 2,000,000.00 1,367,645.56 68.38 91.18 

133 48/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ Н 3,700,000.00 2,688,158.18 72.65 96.87 

133 49/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 4,500,000.00 1,423,017.02 31.62 42.16 

133 50/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 7,500,000.00 4,435,680.00 59.14 78.86 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалне самоуправе и градски 209,785,627.00 132,080,108.44 62.96 83.95 

У разделу Општинска управа се у оквиру активности 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина обезбеђују, осим средстава за финансирање 

свих расхода запослених и ангажованих лица у Општинској управи општине Трстеник (плате, доприноси, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у случају 

болести, накнаде за превоз, јубиларне награде, трошкови службених путовања и котизација за стручно усавршавање запослених), и трошкови струје, грејања  

осигурања, комуникација за објекте јавне својине, услуге одржавања софтвера, трошкови ревизије, трошкови који се односе на обезбеђивање бесплатне правне 

помоћи за грађане, расходи за чланове комисија у случајевима када је образовање комисија за поједине случајеве предвиђено законом, геодетске услуге, услуге 

физичког и противпожарног обезбеђења, накнаде из области урбанизма. Осим свих услуга, у оквиру ове програмске активности се финансирају и текуће одржавање 

објеката јавне својине, одржавање опреме (аутомобила, рачунара и сл.) у власништву општине, набавка канцеларијског материјала и образаца за матичну службу, 

набавка горива за службена возила општине, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка тонера и осталог потрошног материјала. Расходи који припадају овој 

програмској активности су и чланарине које Општина плаћа у складу са одлукама Скупштине општине и то:Агенцији за регионални развој, Наледу, Скго-у и 

Регионалном центру за управљање комуналним отпадом. Са позиција које се финансирају кроз ову програмску активност се финансирају порези и таксе, накнаде 

штете за уједе паса и сл., новчане казне по судским споровима, као и накнаде за одузето земљиште, али и набавка машина и опреме и куповина земљишта у складу 

са одговарајућим одлукама надлежних органа. Расходи су у овом периоду равномерно реализовани, сем оних који по природи доспевају на крају године. 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0005 Спровођење омладинске политике 

133 51/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 80,310.00 18,903.88 23.54 31.38 

133 51/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 385,000.00 385,000.00 100.00 133.33 

133 52/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,904,130.00 2,120,526.30 73.02 97.36 

133 53/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 550,000.00 550,000.00 100.00 133.33 

133 54/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100,000.00 24,380.86 24.38 32.51 

Укупно за активно 0005 Спровођење омладинске политике 4,019,440.00 3,098,811.04 77.10 102.79 

Укупно за функц. к 133 Остале опште услуге 213,805,067.00 135,178,919.48 63.23 84.30 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 1301- Развој спорта и омладине, програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике, финансирају се 

активости Канцеларије за младе у складу са њеним усвојеним планом рада за текућу буџетску годину, и извршење ових расхода у овом периоду нешто веће јер је 

већи део манифестација из надлежности Канцеларије за младе спроведен у току летњих месеци. 
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Функц. к 160 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Активнос 0007 Функционисање националних савета националних мањина 

160 55/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000.00 340,000.00 68.00 90.67 

Укупно за активно 0007 Функционисање националних савета национал 500,000.00 340,000.00 68.00 90.67 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 0602- Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0007 - функционисање националних савета 

националних мањина, суфинансирају се програми/пројекти удружења националних мањина у складу са спроведеним јавним конкурсом. Конкурс је до краја 

посматраног периода у потпуности реализован. 

 

Активнос 0009 Текућа буџетска резерва 

160 56/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,804,066.00    

Укупно за активно 0009 Текућа буџетска резерва 1,804,066.00    

  

Активнос 0010 Стална буџетска резерва 

160 57/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2,000,000.00    

Укупно за активно 0010 Стална буџетска резерва 2,000,000.00    

Укупно за функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на друго 4,304,066.00 340,000.00 7.90 15.80 

У оквиру програмске активности 0009 и 0010 -планирају се и распоређују текућа и стална буџетска резерва, у складу са Законом о буџетском систему. Извештај о 

коришћењу резерве је дат у наставку овог Извештаја као посебна целина. 

 

Функц. к 170 
Трансакције јавног дуга 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Активнос 0003 Сервисирање јавног дуга 

170 58/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 8,000,000.00 5,744,592.48 71.81 95.74 

170 59/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1,600,000.00 11,928.40 0.75 0.99 

170 60/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОР 88,000,000.00 65,204,673.72 74.10 98.79 

Укупно за активно 0003 Сервисирање јавног дуга 97,600,000.00 70,961,194.60 72.71 96.94 

Укупно за функц. к 170 Трансакције јавног дуга 97,600,000.00 70,961,194.60 72.71 96.94 

Програмска активност сервисирање јавног дуга,обухвата расходе за финасирање доспелих обавеза по плановима отплате које Општина има по важећим уговорима 

за кредите уговорене у ранијим годинама. 

 

Функц. к 220 Цивилна одбрана 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 

220 61/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,120,000.00 2,321,206.25 74.40 99.20 

220 62/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500,000.00 147,177.00 29.44 39.25 

220 63/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,000,000.00 2,093,000.00 41.86 55.81 

220 64/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

220 65/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 470,000.00 468,000.00 99.57 132.77 

Укупно за активно 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 9,150,000.00 5,029,383.25 54.97 73.29 

Укупно за функц. к 220 Цивилна одбрана 9,150,000.00 5,029,383.25 54.97 73.29 

У делу програмска активност 0014 -Управљање у ванредним ситуацијама,планирана су средства за расходе о којима одлучује Штаб за ванредне ситуације, а то су 

расходи за стрелце,расходи за чишћење водотокова другог реда , План заштите и спасавања, набавка акустичне студије. У прва три квартала су измирене су обавезе 

за План заштите и спасавања и део осталих обавеза у складу са доспећем. Очекује се извршење ових расхода у потпуности до краја године. 

 

Функц. к 421 
Пољопривреда 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Активнос 0002 Мере подршке руралном развоју 

421 66/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5,000,000.00 2,758,903.56 55.18 73.57 

421 67/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 12,000,000.00 5,142,000.00 42.85 57.13 

421 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 500,000.00 21,960.01 4.39 5.86 
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421 69/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 16,500,000.00 10,899,350.01 66.06 88.08 

Укупно за активно 0002 Мере подршке руралном развоју 34,000,000.00 18,822,213.58 55.36 73.81 

Укупно за функц. к 421 Пољопривреда 34,000,000.00 18,822,213.58 55.36 73.81 

У оквиру програма 0101 Пољопривреда и рурални развој, планирани су расходи за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рураног 

развоја за општину Трстеник за 2022 годину усвојеног од стране СО Трстеник. Активности се спроводе у складу са усвојеним планом. 

 

Функц. к 451 
Друмски саобраћај 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Пројекат 0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

451 69/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 13,837,401.00 2,642,302.00 19.10 25.46 

Укупно за пројекат0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉ 13,837,401.00 2,642,302.00 19.10 25.46 

  

Активнос 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

451 70/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5,800,000.00 2,929,985.53 50.52 67.36 

451 71/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 57,000,000.00 53,293,658.81 93.50 124.66 

451 72/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,500,000.00 730,294.66 48.69 64.92 

Укупно за активно 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфрастр 64,300,000.00 56,953,939.00 88.58 118.10 

  

Активнос 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 

451 73/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

451 74/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,700,000.00 1,931,076.17 71.52 95.36 

451 75/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

451 76/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,200,000.00 699,714.00 58.31 77.75 

451 77/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,190,000.00 2,297,600.00 72.03 96.03 

451 78/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,300,000.00 2,773,586.63 84.05 112.06 

Укупно за активно 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 11,090,000.00 7,701,976.80 69.45 92.60 

Укупно за функц. к 451 Друмски саобраћај 89,227,401.00 67,298,217.80 75.42 100.56 

У оквиру програмске активности- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре се финансирају расходи текућег одржавања путне инфраструктуре, услуге 

надзора за ово одржавање и расходи за пројекте из области саобраћаја . Програмска активност- Унапређење безбедности саобраћаја обухвата расходе за реализацију 

Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Трстеник за 2022. годину.Ови расходи су у значајној мери 

реализовани у првој половини године, у складу са природом ових расхода. Кроз овај програм се у овој години планира реализација пројекта Реконструкциј путне 

мреже у циљу развоја туризма и других привредних делатности у општини Трстеник, и у оквиру овог дела планирано је учешће општине чија се потпуна 

реализација очекује до краја године. 

 

Функц. к 473 Туризам 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројекат 1502-7001  НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 

473 79/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 486,279.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-7001 НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 486,279.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 473 Туризам 486,279.00 0.00 0.00 0.00 

У оквиру програма Туризам реализоваће се пројекат Наталијина рамонда, за чију реализацију је општина добила наменска средства од Министарства трговине 

туризма и телекомуникација, на овој позицији је планирано учешће општине. Након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора очекује се да се овај 

пројекат заврши у уговореном року, односно до краја ове године. 

 

Функц. к 490 
Економски послови некласификовани на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Активнос 0002 Мере активне политике запошљавања 

490 81/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 6,000,000.00 4,348,213.66 72.47 96.63 

Укупно за активно 0002 Мере активне политике запошљавања 6,000,000.00 4,348,213.66 72.47 96.63 

  

Активнос 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва 

490 82/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000.00 500,000.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0003 Подршка економском развоју и промоцији пред 500,000.00 500,000.00 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 490 Економски послови некласификовани на друго 6,500,000.00 4,848,213.66 74.59 99.45 
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У оквиру програма Локални економски развој по динамици утврђеној уговорима финансира се Локални план запошљавања. Конкурс за удружења привреде је 

спроведен, уговор закључен и завршена исплата. 

 

Функц. к 510 
Управљање отпадом 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Активнос 0005 Управљање комуналним отпадом 

510 83/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 7,600,000.00 482,652.88 6.35 8.47 

510 84/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 800,000.00 198,000.00 24.75 33.00 

Укупно за активно 0005 Управљање комуналним отпадом 8,400,000.00 680,652.88 8.10 10.80 

  

Пројекат 0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ У ТРСТЕНИКУ 

510 85/3 426000 МАТЕРИЈАЛ 714,000.00 531,000.00 74.37 99.16 

Укупно за пројекат0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕК 714,000.00 531,000.00 74.37 99.16 

Укупно за функц. к 510 Управљање отпадом 9,114,000.00 1,211,652.88 13.29 17.73 

У овиру активности Управљање комуналним отпадом измирене су обавезе за набавку смећара по уговору из ранијег периода, и планирана је набавка половног 

смећара па је по том основу спроведен одговарајући поступак јавне набавке и закључен уговор, тако да се реализација ових расхода очекује у потпуности до краја 

године. Део трошкова за План управљања отпадом за период 2022-2032 је измирен у првој половини године, а измирење остатка се очекује до краја године. Обавезе 

за делове за постројење за третман депонијског гаса су у потпуности измирене. 

 

Функц. к 520 
Управљање отпадним водама 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Пројекат 0401-5001  РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВОЈИСЛАВА ТАНКОСИЋА 

520 85/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 970,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0401-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МР 970,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 520 Управљање отпадним водама 970,000.00 0.00 0.00 0.00 

Средства из извора 01 за радове у улици Војислава Танкосића . Исплата се очекује у четвртом кварталу. 

 

Функц. к 530 
Смањење загадености 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Активнос 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 

530 86/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

530 87/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,000,000.00 541,346.00 54.13 72.18 

Укупно за активно 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 1,500,000.00 541,346.00 36.09 48.12 

Укупно за функц. к 530 Смањење загадености 1,500,000.00 541,346.00 36.09 48.12 

Расходи за еколошке кампање и праћење квалитета животне средине реализују се у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине. 

 

Функц. к 560 
Заштита животне средине некласификована на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Активнос 0001 Управљање заштитом животне средине 

560 88/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700,000.00 367,800.00 52.54 70.06 

560 89/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500,000.00 395,500.00 79.10 105.47 

Укупно за активно 0001 Управљање заштитом животне средине 1,200,000.00 763,300.00 63.61 84.81 

  

Пројекат  0401-7003  ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА 

560 89/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 176,064.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0401-7003 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИ 176,064.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 560 Заштита животне средине некласификована на 1,376,064.00 763,300.00 55.47 73.96 
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Расходи за суфинансирање приоритетног пројекта из програма заштите ж.средине и суфинансирање програма/пројеката из области заштите животне средине по 

конкурсу реализују се у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине. У оквуру ове функционалне класификације планирано је учешће за пројекат који 

се реализује у сарадњи са Министарством заштите животне средине. 

 

Функц. к 610 
Стамбени развој 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
 

Активнос 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

610 90/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0005  Остваривање јавног интереса у одржавању згра 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 610 Стамбени развој 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање у оквиру ПА 0005 Остваривање јавног интереса у 

одржавању зграда планирају средства у складу са законским обавезама ЈЛС. 

 

Функц. к 620 Развој заједнице 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Активнос 0001 Енергетски менаџмент 

620 91/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 5,762,046.00 439,545.00 7.63 10.17 

Укупно за активно 0001 Енергетски менаџмент 5,762,046.00 439,545.00 7.63 10.17 

 

Пројекат  0501-7001  ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 

620 92/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,300,000.00 

Укупно за пројекат0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 3,300,000.00 

 

2,552,099.32 77.34 103.12 

2,552,099.32 77.34 103.12 

 

Пројекат 0501-7002  ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА 

620 91/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 5,800,000.00 0.00 0.00 0.00 

 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Пројекат 0602-4001  ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 

620 93/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2,000,000.00 

Укупно за пројекат0602-4001 ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 2,000,000.00 

 

 

 
0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Активнос 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

620 94/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4,500,000.00 3,210,790.75 71.35 95.13 

620 95/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15,300,000.00 6,477,750.86 42.34 56.45 

Укупно за активно 0001 Просторно и урбанистичко планирање 19,800,000.00 9,688,541.61 48.93 65.24 

 

Активнос 0003 Управљање грађевинским земљиштем 

620 96/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,000,000.00 1,379,490.09 68.97 91.97 

620 97/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2,000,000.00 1,204,350.00 60.22 80.29 

Укупно за активно 0003  Управљање грађевинским земљиштем 4,000,000.00 2,583,840.09 64.60 86.13 

Укупно за функц. к 620 Развој заједнице 40,662,046.00 15,264,026.02 37.54 50.05 

У оквиру функционалне класификације 620, планирано је учешће општине за реализацију програма Мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова на територији општине, који се реализује у сарадњи са Министарством енергетике. Активности на овом пројекту су у току, тако да се реализација средстава 

очекује у последњем кварталу ове године. Реализација се односи и на обавезу из претходне године. Пројектом Здравље за Трстеник који се реализује у сарадњи са 

Канцеларијом Уједнињених нација обезбеђена су средства за санацију зграде Дома здравља. С обзиром да ће се пројекат реализовати са посебног наменског рачуна, 

по посебном захтеву УНОПСа, у буџету су планирана средства за учешће општине, а средства која ће обезбедити инвеститор у износу 171.487.50 долара биће 

уплаћена за ове намене на наменски рачун. Овде су планирана средства и за реализацију активности Да се ради и гради по твом, и реализација ових трошкова се 

очекује тек у четвртом кварталу. У оквиру активности Просторно и урбанистичко планирање, сем расхода за пројекте и надзор из области урбанизма, планирана су 

средства за израду Плана генералне регулације Трстеник, за шта ће део средстава обезбедити Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У току 

трећег квартала су општини Трстеник одобрена средства за реализацију пројекта енергетска санација објекта основне школе Миодраг Чајетинац Чајка, тако да је за 

учешће општине у овом пројекту Општинско веће отворило одговарајућу апропријацију. 
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Страна 13      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

Функц. к 630 
Водоснабдевање 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 

Активнос 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

630 98/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

  

Пројекат  1102-5002  ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 

630 100/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 2,300,000.00 2,299,999.10 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 2,300,000.00 2,299,999.10 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 630 Водоснабдевање 8,300,000.00 2,299,999.10 27.71 36.95 

У оквиру функционалне класификације 630 Водоснабдевање планиране су субвенције за ЈКСП Комстан за допуну средстава за резервоар у Почековини за који су 

пренета у ову годину и наменска средства из ранијих година, као и обавезе за изградњу водовода у Оџацима које су измирене у првој половини. 

 

Функц. к 640 
Улична расвета 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Активнос 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 

640 101/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 73,000,000.00 48,156,249.05 65.97 131.93 

640 102/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 8,200,000.00 1,270,438.50 15.49 30.99 

640 103/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4,000,000.00 2,186,804.40 54.67 109.34 

640 104/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

640 105/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 86,000,000.00 51,613,491.95 60.02 80.02 

Укупно за функц. к 640 Улична расвета 86,000,000.00 51,613,491.95 60.02 80.02 

У оквиру функционалне класификације 640 Улична расвета су извршени трошкови за струју за јавну расвету, надзор над извршењем уговора везано за струју и 

текуће поправке и одржавање јавног осветљења. У овој години се очекује закључење уговора о јавно приватном партнерству у складу са Одлукама СО Трстеник. 

 

Функц. к 660 
Послови становања и заједнице некласификовани на другом мест 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Активнос 0002 Одржавање јавних зелених површина 

660 106/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 16,200,000.00 15,877,522.07 98.01 130.68 

660 107/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 540,000.00 442,443.46 81.93 109.25 

Укупно за активно 0002 Одржавање јавних зелених површина 16,740,000.00 16,319,965.53 97.49 129.99 

  

Активнос 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

660 108/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 15,000,000.00 11,818,886.97 78.79 105.06 

660 109/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 950,000.00 505,014.68 53.16 70.88 

Укупно за активно 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне наме 15,950,000.00 12,323,901.65 77.27 103.02 

Активнос 0004 Зоохигијена 

660 110/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,950,000.00 572,700.00 29.37 39.16 

Укупно за активно 0004 Зоохигијена 1,950,000.00 572,700.00 29.37 39.16 

  

Активнос 0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије 

660 111/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 250,000.00 189,649.39 75.86 101.15 

660 112/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,500,000.00 918,690.00 61.25 81.66 

660 113/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије 16,750,000.00 16,108,339.39 96.17 128.23 

Укупно за функц. к 660 Послови становања и заједнице некласификова 51,390,000.00 45,324,906.57 88.20 117.60 

У оквиру функционалне класификације 660 планирају се и реализују расходи за одржавање зеленила и хигијене (радови и надзор), хумано хватање паса, 

запрашивање против комараца као и расходи производње и дистрибуције топлотне енергије (ангажовање ЈКП Енергетика на одржавању система и субвенције овом 

предузећу и осигурање система). Сви расходи су реализовани у складу са планираним активностима за прву половину године. 
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Страна 14      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

 

Функц. к 740 
Услуге јавног здравства 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Активнос 0002 Мртвозорство  

740 114/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,000,000.00 1,057,500.00 52.88 70.50 

Укупно за активно 0002 Мртвозорство 2,000,000.00 1,057,500.00 52.88 70.50 

Укупно за функц. к 740 Услуге јавног здравства 2,000,000.00 1,057,500.00 52.88 70.50 

Кроз програмску активност 1801-0002 Мртвозорство финансирају обавезе које локална самоуправа има на својој територији. Све обавезе које су доспеле по овом 

основу су у првој половини године и измирене. 

 

Функц. к 760 
Здравство некласификовано на другом месту 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Активнос 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 

760 115/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО 21,500,000.00 9,975,829.68 46.40 61.87 

Укупно за активно 0001 Функционисање установа примарне здравствен 21,500,000.00 9,975,829.68 46.40 61.87 

Укупно за функц. к 760 Здравство некласификовано на другом месту 21,500,000.00 9,975,829.68 46.40 61.87 

Кроз активост 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите обухваћени су расходи Дома здравља који се финансирају из буџета општине 

Трстеник. Све обавезе које су доспеле по овом основу у посматраном периоду су и измирене. 

 

Функц. к 810 
Услуге рекреације и спорта 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Активнос 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

810 116/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 21,100,000.00 19,428,013.03 92.08 122.77 

Укупно за активно 0001 Подршка локалним спортским организацијама 21,100,000.00 19,428,013.03 92.08 122.77 

Активнос 0002 Подршка предшколском и школском спорту 

810 117/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 900,000.00 500,000.00 55.56 74.07 

Укупно за активно 0002 Подршка предшколском и школском спорту 900,000.00 500,000.00 55.56 74.07 

  

Пројекат 1301-7001  САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА 

810 118/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 306,439.00 306,430.20 100.00 133.33 

810 118/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0.00 0.00   

810 118/4 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 61,251.00 61,250.92 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1301-7001 САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ 367,690.00 367,681.12 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 22,367,690.00 20,295,694.15 90.74 120.98 

У оквиру програма Развој спорта и омладине, кроз активности 0001 и 0002 финансирају се спортска удружења, клубови и школски спорт, као и преостале обавезе из 

претходне године за пројекат Санација и опремање омладинског клуба (у сарадњи са Министарством омладине и спорта). Расходи се реализују у складу са планом. 

 

Функц. к 820 
Услуге културе 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 

820 119/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4,330,000.00 3,020,005.04 69.75 92.99 

820 120/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5,200,000.00 4,700,000.00 90.38 120.51 

Укупно за активно 0003 Унапређење система очувања и представљања 9,530,000.00 7,720,005.04 81.01 108.01 

  

Пројек 1201-7003  МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 

820 120/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50,000.00 50,000.00 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1201-7003 МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 50,000.00 50,000.00 100.00 133.33 

  

Пројекат  1201-7001  ОДА МОРАВИ 

820 121/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 101,000.00 100,765.48 99.77 133.02 

Укупно за пројекат1201-7001 ОДА МОРАВИ 101,000.00 100,765.48 99.77 133.02 

Укупно за функц. к 820 Услуге културе 9,681,000.00 7,870,770.52 81.30 108.40 
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Страна 15      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

У оквиру програма Развој културе и информисања финансира функционисање Историјског архива Крушевац - одељење Трстеник, као и расходи за суфинансирање 

пројеката/програма удружења из области културе и верских заједница према спроведеним конкурсима у току буџетске године, планиране су и реализоване обавезе 

за пројекат Ода Морави из претходне године, као и пројекат Михољски сусрети села. Расходи се реализују у складу са планираном динамиком. 

 

 

Функц. к 830 
Услуге емитовања и штампања 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 

830 121/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 13,000,000.00 10,000,000.00 76.92 102.56 

Укупно за активно 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса 13,000,000.00 10,000,000.00 76.92 102.56 

Укупно за функц. к 830 Услуге емитовања и штампања 13,000,000.00 10,000,000.00 76.92 102.56 

Кроз програмску активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања се суфинансирају медијски пројекти, такође на основу 

конкурса који су претходно спроведени, ова средства су у потпуности реализована у првој половини године, због чега је ова позиција накнадно проширена и остатак 

средстава ће бити реализован до краја године. 

 

 
Функц. к 911 

Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Пројекат 2002-7002  ПАРТНЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

911 121/4 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

 

 

 
Планирано из извора 01 

 

 

 

 

 

 

976,840.00 

 

 

 
Извршено из извора 01 

 

 

 

 

 

 

976,837.97 

 

 

 
% извршења за 

план 

 

 

 

 
 

100.00 

 

 

 
% извршења за 

период 

 

 

 

 
 

133.33 
 

Укупно за пројекат2002-7002 ПАРТНЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 976,840.00 976,837.97 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 911 Предшколско образовање 976,840.00 976,837.97 100.00 133.33 

По основу пројекта Партнерство за локални развој који се реализује у сарадњи са Министа рством ДУЛСа, измирен 

 

 
 

Планирано из извора 01 

е су обавезе општине 

 

 
 

Извршено из извора 01 

Трстеник. 

 

 
 

% извршења за 

 

 

 

 

 
% извршења за 

Функц. к 912 
Основно образовање 

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Пројекат  2003-4001  САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ У СТОПАЊИ 

план период 

912 122/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,500,000.00 2,703,730.00 77.25 103.00 

Укупно за пројекат2003-4001 САНАЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ 3,500,000.00 2,703,730.00 

Активнос 0001 Реализација делатности основног образовања 

912 122/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 98,594,456.00 67,200,710.38 

Укупно за активно 0001 Реализација делатности основног образовања 98,594,456.00 67,200,710.38 

77.25 

 
 

68.16 

68.16 

103.00 

 

 
90.88 

90.88 

 

Пројекат 2003-4002  РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА У ОШ Ж.АПОСТОЛОВИЋ 

912 122/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,530,000.00 

Укупно за пројекат2003-4002 РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА 2,530,000.00 

 
 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 912 Основно образовање 104,624,456.00 69,904,440.38 66.81 89.09 

У оквиру програма Основно образовање и васпитање је поред редовне активности 2002 -0001 Функционисање основних школа кроз коју се финансирају обавезе 

које општина има према основном образовању кроз трансфер средстава школама, планирана и реализација пројеката Санација крова ОШ ЈЈ Змај у Стопањи и 

Рекострукција санитарног чвора у Стопањи, чија се реализација очекује до краја године. 

 

Функц. 
920

 
клас. Средње образовање 

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

Активнос 0001 Реализација делатности средњег образовања 

920 123/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

Укупно за активно 0001 Реализација делатности средњег образовања 

Планирано из извора 01 

 

 

 

 

 

 
32,995,000.00 

32,995,000.00 

Извршено из извора 01 

 

 

 

 

 

 
22,463,899.19 

22,463,899.19 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

68.08 

68.08 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 
90.78 

90.78 

Укупно за функц. к 920 Средње образовање 32,995,000.00 22,463,899.19 68.08 90.78 

У разделу Општинска управа се у оквиру програма 2003 Средње образовање реализује активност 2003 -0001 Функционисање средњих школа, у скаду са плановима 

школа и планираном динамиком. 

 

Глава 4.01 ПУ БИСЕРИ 

Функц. к 911 Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 
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911 124/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 116,771,142.00 88,088,950.18 75.44 100.58 

911 125/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 18,858,539.00 14,226,366.78 75.44 100.58 

911 126/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 300,000.00 74,551.68 24.85 33.13 

911 127/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 7,100,000.00 3,052,925.71 43.00 57.33 

911 128/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4,000,000.00 2,750,957.58 68.77 91.70 

911 129/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 3,700,000.00 1,130,522.23 30.55 40.74 

911 130/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 23,500,000.00 11,006,992.31 46.84 62.45 

911 131/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400,000.00 99,375.00 24.84 33.13 

911 132/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,000,000.00 1,229,875.26 41.00 54.66 

911 133/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,400,000.00 1,461,041.77 60.88 81.17 

911 134/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,000,000.00 2,809,479.48 56.19 74.92 

911 135/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 17,600,000.00 12,275,953.81 69.75 93.00 

911 136/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 200,000.00 64,640.00 32.32 43.09 

911 137/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 1,500,000.00 339,689.85 22.65 30.19 

911 138/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2,200,000.00 1,443,676.62 65.62 87.50 

Укупно за активно 0002 Функционисање и остваривање предшколскогв 206,529,681.00 140,054,998.26 67.81 90.42 

Укупно за функц. к 911 Предшколско образовање 206,529,681.00 140,054,998.26 67.81 90.42 

Укупно за главу 4.01 ПУ БИСЕРИ 206,529,681.00 140,054,998.26 67.81 90.42 

У оквиру главе 4.01. ПУ Бисери, кроз програм 2001 Предшколско образовање и васпитање,програмске активности 2001 -0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, финансирају се обавезе према Предшколској установи у складу са Законом и потребама ове установе. Извршење је у складу 

са планираном динамиком. 

 

Глава 4.02 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Функц. к 820 Услуге културе  

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 139/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 29,157,500.00 21,373,951.80 73.31 97.74 

820 140/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 4,708,936.00 3,451,816.08 73.30 97.74 

820 141/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60,000.00 36,691.28 61.15 81.54 

820 142/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 640,000.00 410,319.25 64.11 85.48 

820 143/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 270,000.00 171,073.63 63.36 84.48 

820 144/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 915,000.00 557,548.22 60.93 81.25 

820 145/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 12,405,000.00 7,915,038.33 63.81 85.07 

820 146/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 630,000.00 328,714.22 52.18 69.57 

820 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4,575,000.00 2,853,366.41 62.37 83.16 

820 148/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2,835,000.00 672,874.19 23.73 31.65 

820 149/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 450,000.00 193,251.40 42.94 57.26 

820 150/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,285,000.00 553,369.40 43.06 57.42 

820 152/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

820 153/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2,170,000.00 1,085,556.29 50.03 66.70 

820 154/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600,000.00 201,347.78 33.56 44.74 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалних установа културе 60,751,436.00 39,804,918.28 65.52 87.36 

Активнос 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

820 155/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

820 156/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 650,000.00 227,143.00 34.95 46.59 

820 157/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 920,000.00 78,800.00 8.57 11.42 

820 158/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 110,000.00 100,000.00 90.91 121.21 

820 160/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 275,000.00 42,964.00 15.62 20.83 

820 161/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 115,000.00 50,000.00 43.48 57.97 

820 162/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0002 Јачање културне продукције и уметничког ства 2,160,000.00 498,907.00 23.10 30.80 

Пројекат  1201-4003  КУЛТУРНО ЛЕТО 2022 

820 163/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 150,000.00 115,000.00 76.67 102.22 

820 165/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 590,000.00 587,060.01 99.50 132.67 

820 166/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 15,000.00 15,000.00 100.00 133.33 
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Укупно за пројекат1201-4003 КУЛТУРНО ЛЕТО 2022 755,000.00 717,060.01 

Пројекат  1201-4004  ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 2022 

94.97 126.63 

 

820 168/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 90,000.00 79,000.00 87.78 117.04 

820 169/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 150,000.00 122,060.00 81.37 108.50 

820 170/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00 60,000.00 100.00 133.33 

820 171/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 165,000.00 130,856.01 79.31 105.74 

 

 

 

У оквиру главе 4.03. Установе културе,планирани су и реализовани расходи установа Народни универзитет и Народна бибилиотека, и исти су релизовани у складу 

са захтевима и плановима ове две установе. 

 

 

 

 

 
 

160 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3,300,200.00 1,530,670.62 46.38 61.84 

160 175/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 111,080.00 61,630.00 55.48 73.98 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150,300.00 150,300.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0002 
 

Функционисање месних заједница 3,561,580.00 1,742,600.62 48.93 65.24 

Укупно за функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на друго 3,561,580.00 1,742,600.62 48.93 65.24 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3,561,580.00 1,742,600.62 48.93 65.24 

У оквиру главе 4.04. Месне заједнице,планирају се расходи за комуналне услуге код Месних заједница, накнадно су одобрена средства по осталим наменама, што је 

дато у прегледу коришћења текуће буџетске резерве. 

 

Глава 4.05 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

Функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Активнос 0004 Функционисање локалних спортских установа 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

810 179/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 14,843,762.00 10,742,367.72 72.37 96.49 

810 180/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 2,397,268.00 1,734,211.24 72.34 96.45 

810 181/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300,000.00 30,000.00 10.00 13.33 

810 183/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

810 184/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,220,000.00 6,313,321.85 61.77 82.37 

810 186/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3,800,000.00 3,177,963.00 83.63 111.51 

810 188/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 6,500,000.00 5,791,288.39 89.10 118.80 

810 189/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1,100,000.00 861,740.13 78.34 104.45 

810 192/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 500,000.00 102,848.00 20.57 27.43 

810 193/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,851,874.00 3,745,444.52 97.24 129.65 

810 194/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000.00 887,732.87 88.77 118.36 

Укупно за активно 0004 
 

Функционисање локалних спортских установа 44,592,904.00 33,386,917.72 74.87 99.83 

Укупно за функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 44,592,904.00 33,386,917.72 74.87 99.83 

Укупно за главу 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 44,592,904.00 33,386,917.72 74.87 99.83 

У оквиру главе 4.05 Установа за спорт, финансирају се расходи планирани кроз Програм рада Установе за спорт. Извршење расхода је у складу са планом. 

 

 

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 

Функц. к 473 Туризам 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Активнос 0001 Управљање развојем туризма 

473 195/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 4,150,272.00 3,066,216.88 73.88 98.51 

473 196/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 691,022.00 495,194.89 71.66 95.55 

473 197/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

473 198/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 410,000.00 252,513.46 61.59 82.12 

473 199/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1201-4004 ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 2022 465,000.00 391,916.01 84.28 112.38 

Укупно за функц. к 820 Услуге културе 64,131,436.00 41,412,801.30 64.57 86.10 

Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 64,131,436.00 41,412,801.30 64.57 86.10 

 

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0002 Функционисање месних заједница 
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473 200/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 379,000.00 251,483.33 66.35 88.47 

473 201/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 137,000.00 48,000.00 35.04 46.72 

473 202/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 40,000.00 2,400.00 6.00 8.00 

473 203/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 130,000.00 87,233.00 67.10 89.47 

473 204/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 30,000.00 2,000.00 6.67 8.89 

473 205/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 50,000.00 36,104.00 72.21 96.28 

473 206/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 200,000.00 158,450.00 79.23 105.63 

Укупно за активно 0001 Управљање развојем туризма 6,337,294.00 4,399,595.56 69.42 92.57 

Активнос 0002 Промоција туристичке понуде 

473 207/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 250,000.00 216,780.00 86.71 115.62 

473 208/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600,000.00 420,393.63 70.07 93.42 

473 209/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,480,000.00 1,028,901.80 69.52 92.69 

473 210/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 210,000.00 51,104.40 24.34 32.45 

473 211/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 155,000.00 97,841.20 63.12 84.16 

Укупно за активно 0002 Промоција туристичке понуде 2,695,000.00 1,815,021.03 67.35 89.80 

Пројекат  1502-4001  ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 

473 212/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

473 214/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 160,000.00 122,080.04 76.30 101.73 

473 215/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600,000.00 486,352.99 81.06 108.08 

473 216/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 140,000.00 95,828.98 68.45 91.27 

Укупно за пројекат1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 1,100,000.00 904,262.01 82.21 109.61 

Пројекат 1502-4002  ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 

473 217/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 510,000.00 510,000.00 100.00 133.33 

473 219/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 350,000.00 239,196.00 68.34 91.12 

473 220/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 730,000.00 704,000.00 96.44 128.58 

473 221/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 1,600,000.00 1,453,196.00 90.82 121.10 

Пројекат  1502-4003  МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 

473 222/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100,000.00 100,000.00 100.00 133.33 

473 223/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100,000.00 100,000.00 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

Пројекат  1502-4006  ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 

473 226/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50,000.00 47,640.00 95.28 127.04 

Укупно за пројекат1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 50,000.00 47,640.00 95.28 127.04 

Пројекат  1502-4007  САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА 

473 228/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50,000.00  0.00 0.00 

473 229/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 90,000.00  0.00 0.00 

473 230/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60,000.00  0.00 0.00 

473 231/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 40,000.00  0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАН 240,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 473 Туризам 12,222,294.00 8,819,714.60 72.16 96.21 

Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 12,222,294.00 8,819,714.60 72.16 96.21 

У оквиру главе 4.06 Туристичка организација, финансира се рад Туристичке организације и манифестације које су из надлежности Туристичке организације. Све 

манифестације су реализоване у складу са планом осим Сајма лова и риболова и старих заната чије одржавање је планирано за октобар. 

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1,269,831,240.00 838,408,632.92 66.03 88.03 

 

Раздео 5 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
Планирано из извора 01 Извршено из извора 01 % извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Функц. к 330 Судови  

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0004 Општинско/градско правобранилаштво 

330 232/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 3,505,897.00 2,516,072.64 71.77 95.69 

330 233/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 566,202.00 406,345.73 71.77 95.69 

330 234/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50,000.00 50,000.00 100.00 133.33 

330 235/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 60,000.00 42,762.16 71.27 95.03 
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330 236/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБН 12,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 237/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30,000.00 18,442.05 61.47 81.96 

330 238/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 239/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 240/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,000.00 4,944.00 98.88 131.84 

330 241/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 150,000.00 52,000.41 34.67 46.22 

330 242/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

330 243/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0004  Општинско/градско правобранилаштво 4,409,099.00 3,090,566.99 70.10 93.46 

Укупно за функц. к 330 Судови 4,409,099.00 3,090,566.99 70.10 93.46 

Укупно за раздео 5 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 4,409,099.00 3,090,566.99 70.10 93.46 

У разделу Јавно правобранилаштво, у оквиру програма 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, кроз програмску активност 0602- 0004 Општинско/градско 

правобранилаштво се финансирају расходи функционисања општинског јавног правобранилаштва. 

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК -извор 01 1,314,327,853.00 869,673,377.10 66.17 132.34 

 

План и реализација расхода из извора 07, 08,10 и 15 

 
Реализована 

 

 
% 

извршења за 

 

 
% 

извршења 

Шифра 

функц. 

класиф. 

 

Раздео 

Број 

позиције 

4 

 
Економ. класиф. 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 
Опис 

Планирана средства 

из осталих извора 

средства из осталих 

извора 

план за период 

Функц. к 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

Активнос 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 

090 30/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 13,965,000.00 2,233,509.18 15.99 21.32 

Укупно за активно 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 13,965,000.00 2,233,509.18 15.99 21.32 

Активнос 0016 Дневне услуге у заједници 

090 32/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ 4,672,791.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за активно 0016 
 

Дневне услуге у заједници 4,672,791.00 0.00 0.00 0.00 

   
Извори финансирања за функцију 090: 

    

  
07 Трансфере од других нивоа власти 9,517,791.00 0.00 0.00 0.00 

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 9,120,000.00 2,233,509.18 24.49 32.65 

Укупно за функц. к 090 Социјална заштита некласификована на друго 18,637,791.00 2,233,509.18 11.98 15.98 

Наменска средства које финансира Комесаријат за избеглице су делом реализована у овом периоду, али се њихова реализација као и реализација услуга које су 

утврђене Одлуком општинског већа у циљу реализације наменских средстава које је општина добила од надлежног Министарства социјалне заштите, очекује у 

наредном периоду; 

 

Функц. к 133 Остале опште услуге 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

 
Активнос 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

133 42/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалне самоуправе и градски 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

  Извори финансирања за функцију 133:     

 08 Добровољне трансфере од физичких и правних 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 133 Остале опште услуге 370,751.00 370,750.08 100.00 133.33 

Општина је од Дечијег села- Центра за породични смештај деце без родитељског старања добила наменска средства за реновирање просторије у Омладинском 

клубу, и ова средства су наменски утрошена у посматраном периоду. 

 

Функц. к 451 Друмски саобраћај 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

   

Пројекат 0701-5002 АСФАЛТИРАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКАТЕГ.ПУТЕВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

451 69/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0701-5002 АСФАЛТИРАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ И НЕКА 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
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Пројекат 0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ДРУГИХ ПРИВ. ДЕЛАТНОСТИ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

451 69/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 52,582,123.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0701-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЦИЉ 52,582,123.00 0.00 0.00 0.00 

  

Пројекат  0701-7002  УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

451 79/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 187,249.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0701-7002 УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ПУТНЕ 187,249.00 0.00 0.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 451: 

07 Трансфере од других нивоа власти 52,582,123.00 0.00 0.00 0.00 

10 Примања од домаћих задуживања 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 187,249.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 451 Друмски саобраћај 112,769,372.00 0.00 0.00 0.00 

У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирано је да се пројекат Асфалтирање категорисаних и некатегорисаних путева 

финансира из кредита и потпуна реализација ових расхода се очекује до краја године. Пројекат Реконструкција путне мреже у циљу развоја туризма ће финансирати 

Министарство привреде у назначеном износу, тако да ови расходи и неће бити директно реализовани преко буџета општине Трстеник. Овде су планирана и 

преостала средства након реализације пројекта 0701-7002 у претходној години, за које још увек није добијена инструкција за повраћај. 

 

Функц. к 473 Туризам 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројекат 1502-7001  НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 

473 79/2 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1502-7001 НАТАЛИЈИНА РАМОНДА 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 473: 

07 Трансфере од других нивоа власти 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за функц. к 473 Туризам 3,457,920.00 0.00 0.00 0.00 

За реализацију пројекта Наталијина рамондаје општини су одобрена наменска средства од Министарства трговине туризма и телекомуникација. Уговор за 

реализацију овог пројекта је закључен и очекује се поптуна реализација до краја године. 

 

Функц. к 510 Управљање отпадом 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат 0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ НЕСАНИТАРНЕ ОПШТИНСКЕ ДЕПОНИЈЕ У ТРСТЕНИКУ 

510 85/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Укупно за пројекат0401-7001 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ,ЗАТВАРАЊА И РЕК 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Извори финансирања за функцију 510: 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Укупно за функц. к 510 Управљање отпадом 52,742,400.00 52,723,618.70 99.96 133.29 

Пројекат је завршен и финансиран средствима Министарства животне средине. 

 

Функц. к 520 Управљање отпадним водама 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат 0401-5001  РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВОЈИСЛАВА ТАНКОСИЋА 

520 85/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Укупно за пројекат0401-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МР 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Извори финансирања за функцију 520: 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Укупно за функц. к 520 Управљање отпадним водама 1,811,715.00 1,811,701.20 100.00 133.33 

Пројекат је финасиран средствима кредита и у потпуности измирен. 

 

Функц. к 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Пројекат  0401-7003  ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА 

560 89/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 704,256.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат0401-7003 ПРОЈЕКАТ ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИ 704,256.00 0.00 0.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 560: 

07 Трансфере од других нивоа власти 704,256.00 0.00 0.00 0.00 
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Укупно за функц. к 560 Заштита животне средине некласификована на 704,256.00 0.00 0.00 0.00 

Пројекат ће у наведеном износу бити финансиран из средстава Министарства заштите животне средине, очекује се потпуна реализација до краја године. 

 

 

Функц. к 620 Развој заједнице 
Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Активнос 0001 Енергетски менаџмент 

620 91/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 5,762,046.00 439,545.00 7.63 10.17 

620 92/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 8,212,919.00 8,212,918.58 100.00 133.33 

Укупно за активно 0001 Енергетски менаџмент 13,974,965.00 8,652,463.58 61.91 82.55 

програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Пројекат 7002 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА 

620 91/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 13,349,986.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат7002 ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВ 13,349,986.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Активнос 0001 Просторно и урбанистичко планирање 

620 95/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2,000,000.00 0.00 

Укупно за активно 0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,000,000.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 620: 

07 Трансфере од других нивоа власти 28,562,905.00 8,212,918.58 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 762,046.00 439,545.00 

 

 

 

 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

 
 

28.75 38.34 

57.68 76.91 

Укупно за функц. к 620 Развој заједнице 29,324,951.00 8,652,463.58 29.51 39.34 

Образложено под функцијом 620, код извора 01 јер се ради о истим пројектима, овде је приказан до расхода који се финасира средствима Министарства. 

 

 

Функц. к 630 Водоснабдевање 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Активнос 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 

630 98/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

11,680,515.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 
 

7,264,564.76 

% извршења за 

план 

 

 

 
 

62.19 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

82.93 
 

Укупно за активно 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 11,680,515.00 7,264,564.76 62.19 82.93 

      

Пројекат  1102-5001  ИЗГРАДЊА РЕГ 

630 99/0 511000 

Укупно за пројекат1102-5001 

 
 
Пројекат  1102-5002  ИЗГРАДЊА ВОДО 

ИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА 

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ 

 
 

ВОДА У ОЏАЦИМА 

ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕН 

3,393,792.00 

3,393,792.00 

ОВА 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

0.00 

630 100/0 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ П 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

Укупно за пројекат1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 12,000,000.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 630: 

07 Трансфере од других нивоа власти 7,000,000.00 

10 Примања од домаћих задуживања 5,000,000.00 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 15,074,307.00 7,264,564.76 

0.00 

 
 

0.00 

0.00 

48.19 

0.00 

 

 
0.00 

0.00 

64.26 

Укупно за функц. к 630 Водоснабдевање 27,074,307.00 7,264,564.76 26.83 35.78 

Планом субвенција ЈКСП Комстан су планирана средства за завршетак радова на висећем мосту и реконструкцију водоводног резервоара у водоводу Почековина, а 

реч је о средствима кредита који је општина уговорила 2020. године. Значајан део обавеза је измирен и очекује се да се и остатак средстава реализује уколико се 

буду добиле адекватне понуде за извођење радова. Наменска средства за пројекат изградње водовода Бела Вода - Велика Дренова, су такође пренета из ранијег 

периода због административних тешкоћа у реализацији овог пројекта, ипак су очекивања да се ова средства реализују у потпуности до краја године. Средства за  

изградњу водовода у Оџацима која су приказана у овом делу се односе на наменска средства од Министарства државне управе и локалне самоураве за изградњу 

резервоара, као и средства која је општина планирана из средстава кредита. Процедуре око реализације овог пројекта су у току. 

 
 

Функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Пројекат 1301-7001  САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ КЛУБА 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 
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810 118/1 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 65,000.00 65,000.00 100.00 133.33 

810 118/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 463,698.00 463,698.00 100.00 133.33 

810 118/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 323,000.00 300,320.00 92.98 123.97 

Укупно за пројекат1301-7001 САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОМЛАДИНСКОГ 851,698.00 829,018.00 97.34 129.78 

 Извори финансирања за функцију 810:     

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 851,698.00 829,018.00 97.34 129.78 

Укупно за функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 851,698.00 829,018.00 97.34 129.78 

Пројекат Санација и опремање Омладинског клуба је делом реализован средствима Минис 

обавезе које су одобрене пројектом. 

 

 

Функц. к 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

Пројекат 1201-7003  МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 

тарства спорта која су од 

 

 

 
Планирано из осталих извора 

обрена у прошлој год 

 

 

 
Извршено из осталих 

извора 

ини и до сада с 

 

 

 
% извршења за 

план 

у измирене 

 

 

 
% извршења за 

период 

810 118/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 239,000.00 239,000.00 100.00 133.33 

810 118/2 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 64,500.00 64,500.00 100.00 133.33 

810 118/3 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 195,430.00 195,430.00 100.00 133.33 

Укупно за пројекат1201-7003 МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА 498,930.00 498,930.00 

Извори финансирања за функцију 810: 

07 Трансфере од других нивоа власти 498,930.00 498,930.00 

100.00 

 
 

100.00 

133.33 

 

 
133.33 

Укупно за функц. к 820 Услуге културе 498,930.00 498,930.00 100.00 133.33 

Пројекат је завршен и у потпуностису реализована средства Министарства за бригу о селу. 

 

 

Функц. к 911 Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Пројекат 2002-7001  СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ТРСТЕНИКА 

911 121/2 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1,130,287.00 1,129,800.00 99.96 133.28 

Укупно за пројекат2002-7001 СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ 1,130,287.00 1,129,800.00 99.96 133.28 

 
 

Пројекат  2002-4002  ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 

911 121/3 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 6,500,000.00 0.00 

Укупно за пројекат2002-4002 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 6,500,000.00 0.00 

Извори финансирања за функцију 911: 

10 Примања од домаћих задуживања 6,500,000.00 0.00 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 1,130,287.00 1,129,800.00 

 

 

 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

 
 

0.00 0.00 

99.96 133.28 

Укупно за функц. к 911 Предшколско образовање 7,630,287.00 1,129,800.00 14.81 19.74 

У првој половини године су у потпуности реализована пренета средства за пројекат Суфинансирање мера популационе политике , док ће се активности око 

изградње вртића у Великој Дренови измирити из средстава кредита до краја године. 

 
 

Глава 4.01 ПУ БИСЕРИ 

Функц. к 911 Предшколско образовање 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Планирано из осталих извора Извршено из осталих 

извора 

% извршења за 

план 

% извршења за 

период 

Активнос 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 

911 124/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ( 11,399,066.00 7,948,485.00 69.73 92.97 

911 125/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД 1,943,540.00 1,283,679.00 66.05 88.06 

911 133/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 499,200.00 499,200.00 100.00 133.33 

Укупно за активно 0002  Функционисање и остваривање предшколскогв 13,841,806.00 9,731,364.00 70.30 93.74 

   Извори финансирања за функцију 911:     

  07 Трансфере од других нивоа власти 13,342,606.00 9,731,364.00 72.93 97.25 

  08 Добровољне трансфере од физичких и правних 499,200.00 499,200.00 100.00 133.33 

Укупно за главу 4.01 ПУ БИСЕРИ 13,841,806.00 9,731,364.00 70.30 93.74 

Као и сваке године Предшколској установи се одобравају наменска средства за реализацију предшколског програма, осим тога у трећем кварталу, ова установа је 

добила наменска средства од Дунав осигурањау циљу финансирања интерактивне представе за обуку деце и васпитача за безбедно учешће у саобраћају у циљу 

смањења штетних последица на осигураним ризицима. 
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План и реализација расхода из извора 04 

Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

Функц. к 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалних установа културе 

Извори финансирања за функцију 820: 

07 Трансфере од других нивоа власти 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

 

 

150,000.00 

150,000.00 

 

 
150,000.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 

 

 

150,000.00 

150,000.00 

 

 
150,000.00 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

100.00 

100.00 

 
 

100.00 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 
 

133.33 

133.33 

 

 
133.33 

Укупно за функц. к 

Укупно за главу 

820 Услуге културе 150,000.00 150,000.00 

4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 150,000.00 150,000.00 

100.00 

100.00 

133.33 

133.33 

Народном универзитету су одобрена наменска средства за реализацију пројекта „Културно-духовна манифестација Јефимијини дани-Округли сто Косовско 

опредељење данас“, која су потпуно реализована у посматраном периоду. 

 

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Активнос 0002 Функционисање месних заједница 

160 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

160 175/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

160 176/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 

160 177/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 

Укупно за активно 0002 Функционисање месних заједница 

Извори финансирања за функцију 160: 

15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

 

 

90,501.00 

1,802,751.00 

195,647.00 

147,000.00 

50,000.00 

2,285,899.00 

 

 
2,285,899.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 

 

 

 
30,075.50 

50,354.80 

79,398.00 

0.00 

0.00 

159,828.30 

 

 
159,828.30 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

 
33.23 

2.79 

40.58 

0.00 

0.00 

6.99 

 
 

6.99 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 

 
44.31 

3.72 

54.11 

0.00 

0.00 

9.32 

 

 
9.32 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2,285,899.00 159,828.30 6.99 9.32 

Поједнине Месне заједнице још увек имају неутрошена срества самодоприноса, и на основу њихових предлога и захтева се иста и реализују. 
 

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Функц. к 473 Туризам 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Пројек 1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 

820 214/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

Планирано из осталих извора 

 

 

 

 

 

 

 

200,000.00 

Извршено из осталих 

извора 

 

 

 

 

 

200,000.00 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

100.00 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 
 

133.33 

 

 

 

 
 

Укупно за ПРОЈЕК1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 1,058,000.00 1,058,000.00 100.00 133.33 

  Извори финансирања за функцију 473:     

 07 Трансфере од других нивоа власти 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

 08 Добровољне трансфере од физичких и правних 1,058,000.00 1,058,000.00   

Укупно за функц. к 473 Туризам 1,258,000.00 1,258,000.00 100.00 133.33 

Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 1,258,000.00 1,258,000.00 100.00 133.33 

Туристичкој организацији су одобрена наменска средства за реализацију пројекта „Трстеник на Морави“, која су потпуно реализована у посматраном периоду, а за 

реализацију пројекта Печенијада у Стопањи су остварени приходи од донација који су такође и реализовани. 

  Извори финансирања :     

 07 Трансфере од других нивоа власти 116,016,531.00 18,793,212.58 16.20 21.60 

 08 Добровољне трансфере од физичких и правних 1,927,951.00 1,927,950.08 100.00 133.33 

 10 Примања од домаћих задуживања 71,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

 15 Неутрошена средства донација из ранијих годи 83,965,601.00 66,591,585.14 79.31 105.74 

 
Укупно за БК 

 
0 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК-извори 

07,08,10 и 15 
 

273,410,083.00 

 
87,312,747.80 

 
31.93 

 
42.58 

 

Укупно за ПРОЈЕК1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 200,000.00 200,000.00 100.00 133.33 

Пројек 1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ     

820 219/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 118,000.00 118,000.00 100.00 133.33 

820 220/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 940,000.00 940,000.00 100.00 133.33 
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Шифра Реализована % % 

функц. Планирана средства средства из осталих  извршења за извршења 
класиф. рој позициј Економ. класиф. Опис из осталих извора извора план за период 

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 

Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

Функц. к 820 Услуге културе 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Активнос 0001 Функционисање локалних установа културе 

820 142/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

820 145/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

820 146/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

820 147/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

820 148/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

820 149/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

820 150/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 

Планирано из извора 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000.00 

695,000.00 

330,000.00 

970,000.00 

1,825,000.00 

105,000.00 

245,000.00 

Извршено из извора 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

345,749.00 

165,369.00 

375,809.00 

842,049.00 

11,970.00 

37,454.00 

% извршења за 

план 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.00 

49.75 

50.11 

38.74 

46.14 

11.40 

15.29 

% извршења за 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

66.33 

66.82 

51.66 

61.52 

15.20 

20.38 

820 151/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 15,000.00 0.00 0.00 0.00 

820 

 

820 

 

820 

152/0 

153/0 

154/0 

482000 

512000 

515000 

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 

25,000.00 

100,000.00 

5,000.00 

9,168.00 

88,108.00 

0.00 

36.67 

88.11 

0.00 

48.90 

117.48 

0.00 

Укупно за активно 0001 Функционисање локалних установа културе 4,365,000.00 1,875,676.00 42.97 57.29 

Укупно за функц. к 

 

 

 
Укупно за главу 

820 Услуге културе 4,365,000.00 1,875,676.00 

Извори финансирања за главу 4.02: 

04 Сопствене приходе буџетских корисника 4,365,000.00 1,875,676.00 

4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 4,365,000.00 1,875,676.00 

42.97 

 

 
42.97 

42.97 

57.29 

 

 
57.29 

57.29 

 

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Функц. к 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Активнос 0002 Функционисање месних заједница 

160 172/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 4,274,701.00 

160 173/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 334,000.00 

160 174/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 188,200.00 

160 175/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2,752,703.00 

160 176/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 335,400.00 

160 177/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 969,178.00 

160 178/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 100,000.00 

Укупно за активно 0002 Функционисање месних заједница 8,954,182.00 

Извори финансирања за функцију 160: 

04 Сопствене приходе буџетских корисника 8,954,182.00 

 

2,524,079.70 59.05 78.73 

189,432.00 56.72 75.62 

78,800.00 41.87 55.83 

377,965.08 13.73 18.31 

131,026.10 39.07 52.09 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

3,301,302.88 36.87 49.16 

 

 
3,301,302.88 36.87 49.16 

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 8,954,182.00 3,301,302.88 36.87 49.16 

 

Глава 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

Функц. к 810 Услуге рекреације и спорта 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 
 

Активнос 0004 Функционисање локалних спортских установа 

810 181/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 100,000.00 30,000.00 30.00 40.00 

810 182/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 120,000.00 56,809.96 47.34 63.12 

810 184/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 800,000.00 447,998.30 56.00 74.67 

810 185/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 300,000.00 213,880.00 71.29 95.06 

810 186/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,230,000.00 989,133.38 44.36 59.14 

810 187/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 400,000.00 136,424.00 34.11 45.47 

810 188/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3,500,000.00 996,400.27 28.47 37.96 

810 189/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 2,450,000.00 1,611,210.23 65.76 87.68 
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810 190/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 200,000.00 40,000.00 20.00 26.67 

810 191/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ 100,000.00  0.00 0.00 

810 192/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУ 100,000.00  0.00 0.00 

810 194/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000.00 195,535.00 19.55 26.07 

Укупно за активно 0004  Функционисање локалних спортских установа 11,300,000.00 4,717,391.14 41.75 55.66 

Извори финансирања за функцију 810: 

 04 Сопствене приходе буџетских корисника 11,300,000.00 4,717,391.14 41.75 55.66 

Укупно за главу 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 11,300,000.00 4,717,391.14 41.75 55.66 

Установе културе, поједине Месне заједнице и Установа за спорт још увек имају сопствене приходе и реализују их у складу са својим плановима. Министарство 

финансија је више пута издало препоруку о преиспитивању оправданости оваквог планирања, али још увек није законом регулисано да се са оваквим 

функционисањем прекине. Увидом у извршење, утврђено је да извршење ових средстава доста одступа од плана, па је вероватна корекција плана у наредном 

периоду. 

Укупно за БК  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК -извор 04 24,619,182.00 9,894,370.02 40.19 53.59 

Укупно за БК  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК сви извори 1,612,357,118.00 966,880,494.92 59.97 79.96 
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На основу члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском систему ( ''Службени гласник РС'', број 

54/2009,   73/2010,   101/2010,   101/2011,   93/2012,   62/2013,   63/2013-исправка,   108/2013, 

142/14,68/15-др.закон,103/15,99/16,113/17,95/18 ,31/19,72/19,149/20 i 118/21)   и члана 13. 

Одлуке о буџету општине Трстеник за 2022.годину(„Сл.лист општине Трстеник“, бр.18/21, 

10/22), текућа буџетска резерва је у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године 

коришћена на следећи начин: 

 
 

КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2022. ГОДИНЕ 

 
Датум 

 
број решења 

 
Позиција 

 
ек.класификација 

 
намена 

 
Буџетски корисник 

 
Износ 

24.01.2022  
40-23/2022-03 

 
121/1 

423000 - Услуге по 

уговору 

Ода Морави, завршетак 

пројекта из претходне године 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

101,000.00 

 
24.01.2022 

 

 
40-24/2022-03 

 

 
118/2 

425-Текуће 
поправке и 

одржавање 

Санација и опремање 
Омладинског клуба, завршетак 

пројекта из претходне године 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
200,000.00 

 
24.01.2022 

 

 
40-24/2022-03 

 

 
118/3 

 
512-Машине и 

опрема 

Санација и опремање 

Омладинског клуба, завршетак 
пројекта из претходне године 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
18,000.00 

 
24.01.2022 

 

 
40-25/2022-03 

 

 
91/0 

454-Текуће 
субвенције 

прив.предузећима 

Енергетска 
ефикасност,завршетак пројекта 

из претходне године 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
762,046.00 

 
28.01.2022 

 

 

 
40-43/2022-03 

 

 

15/0 

 

423-Услуге по 

уговору 

Припрема предлога пројекта на 

позив ЕУ про плус Енергетска 

ефикасност зграде Дома 
здравља у Трстенику 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 

 

 

150,000.00 

 

03.02.2022 
 

 
40-63/2022-03 

 

18/0 

414-Социјална 

давања 
запосленима 

 

Исплата накнаде за време 

боловања на терет фондова 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

150,000.00 

 

10.02.2022 
 

 
40-64/2022-03 

 
 

175/0 

425-Текуће 

поправке и 
одржавање 

 

МЗ Страгари-по захтеву за 

преузету обавезу 

 
 

МЗ СТРАГАРИ 

 
 

6,630.00 

 
24.02.2022 

 

 

 
40-80-1/2022-03 

 

 

120/0 

481-Дотације 

осталим 
непрофитним 

институцијама 

 

Верске заједнице - по захтеву 

протојереја цркве у Великој 

Дренови 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 

200,000.00 

 

24.02.2022 
 

 
40-127/2022-03 

 
 

123/0 

463-Трансфери 

осталим нивоима 
власти 

 

Гимназија - недостајућа 

средства за санацију пода 

 

ГИМНАЗИЈА ВУК 

КАРАЏИЋ 

 
 

70,000.00 

 
10.03.2022 

 

 
40-184/2022-03 

 

 
85/2 

425100-Текуће 

поправке и 

одржавање 

Завршетак пројекта 

Реконструкције канализационе 

мреже у улици В.Танкосића 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
970,000.00 

 
16.03.2022 

 

 
40-199/2022-03 

 

 
122 

463-Трансфери 

осталим нивоима 

власти 

Враћање више планираних 

средстава у текућу буџетску 

резерву 

 

 
ОШ Ј.Ј.ЗМАЈ 

 

 
-2,900,000.00 

 
16.03.2022 

 

 
40-200/2022-03 

 

 
122/1 

463-Трансфери 

осталим нивоима 
власти 

 
Санација крова на објекту 
школе ЈЈ Змај у Стопањи 

 
ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

 

 
3,500,000.00 

 
16.03.2022 

 

 
40-201/2022-03 

 

 
42/0 

425-Текуће 

поправке и 

одржавање 

 

 
Радови на адаптацији већнице 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
995,000.00 

25.03.2022  
40-226/2022-03 

 
178/0 

512-Машине и 

опрема 
 

Пумпа за воду 
 

МЗ ВЕЛИКА ДРЕНОВА 
 

150,300.00 
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15.04.2022  
40-257/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 
трошкови 

 
Струја 

 
МЗ СТОПАЊА 

 
15,000.00 

15.04.2022  
40-257/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 

трошкови 
 

Трошкови закупа зелене пијаце 
 

МЗ СТОПАЊА 
 

24,000.00 

 

15.04.2022 
 

 
40-258/2022-03 

 

103/0 

425-Текуће 

поправке и 
одржавање 

Додатна средства за текуће 

поправке и одржавање јавног 
осветљења 

 

ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

 

2,000,000.00 

 

15.04.2022 
 

 
40-259/2022-03 

 

79/2 

511-Зграде и 

грађевински 
објекти 

Учешће општине за 

реализацију пројекта 
Наталијина рамонда 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

486,279.00 

 
15.04.2022 

 

 
40-260/2022-03 

 

 
122/0 

463-Трансфери 
осталим нивоима 

власти 

 
Солидарна помоћ за запослену 

на дужем боловању 

 
ОШ 
Ж.АПОСТОЛОВИЋ 

 

 
103,910.00 

 

19.04.2022 
 

 
40-276/2022-03 

 

42/0 

425100-Текуће 

поправке и 
одржавање 

 

Радови на адаптацији већнице 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

877,000.00 

19.04.2022  
40-280/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 

трошкови 
 

Струја 
 

МЗ БОГДАЊЕ 
 

84,000.00 

 
04.05.2022 

 

 
40-305/2022-03 

 

 
175/0 

425-Текуће 
поправке и 

одржавање 

 

 
Поправка пумпе 

 

 
МЗ БОГДАЊЕ 

 

 
55,000.00 

 
04.05.2022 

 

 
40-306/2022-03 

 

 
193/0 

511-Зграде и 

грађевински 
објекти 

 

 
Капитално одржавање базена 

 

 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

 

 
3,851,874.00 

 
01.06.2022 

 

 
40-353/2022-03 

 

 
41/0 

424- 

Специјализоване 

услуге 

Пројектни задатак за 

испитивање бунара у насељу 

Богдање у општини Трстеник 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
470,000.00 

    
РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

 
6,316,905.00 

 
20.06.2022 

 

 
40-391/2022-03 

 

 
85/3 

 

 
426-Материјал 

Материјал за посебне намене 

(делови за постројење за 

третман депонијског гаса) 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
714,000.00 

27.06.2022  
40-439/2022-03 

 
38/0 

421-Стални 

трошкови 

Струја- преузимање дела дуга 

доо Техника Велика Дренова 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

1,000,000.00 

 
27.06.2022 

 

 
40-440/2022-03 

 

 
188/0 

425-Текуће 

поправке и 
одржавање 

 

 
Радови - куглана 

 

 
УСТАНОВА ЗА СПОРТ 

 

 
600,000.00 

 
27.06.2022 

 

 

 
40-433/2022-03 

 

 

51/1 

 

421-Стални 

трошкови 

 

Закуп опреме за манифестацију 

Сплаш хаус 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА - 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ 

 

 

250,000.00 

13.07.2022  
40-475/2022-03 

 
120/3 

423-Услуге по 

уговору 

Михољски сусрети села - чешће 

општине 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

50,000.00 

 
14.07.2022 

 

 

 
40-476/2022-03 

 

 

51/1 

 

421-Стални 

трошкови 

 

Закуп опреме за манифестацију 

Морејв 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА - 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
МЛАДЕ 

 

 

135,000.00 

29.07.2022  
40-533/2022-03 

 
40/0 

423-Услуге по 

уговору 
 

Трошкови објављивања огласа 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

150,000.00 

29.07.2022  
40-532/2022-03 

 
39/0 

422-Трошкови 

путовања 
 

Трошкови путовања у земљи 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

100,000.00 

 
29.07.2022 

 

 
40-531/2022-03 

 

 
215/0 

424- 

Специјализоване 

услуге 

Остале спец.услуге - 

Манифестација Трстеник на 

Морави 

 
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 
100,000.00 

29.07.2022  
40-531/2022-03 

 
217/0 

421-Стални 
трошкови 

Закуп имовине и опреме - 
Печенијада у Стопањи 

ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
170,000.00 
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29.07.2022 

 

 
40-531/2022-03 

 

 
220/0 

424- 
Специјализоване 

услуге 

 
Услуге културе-Печенијада у 

Стопањи 

 
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 
130,000.00 

 
17.08.2022 

 

 
022-91/2022-03 

 

 
102/0 

424- 
Специјализоване 

услуге 

 
Услуге за ЈПП за струју – 

враћање у текућу резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-5,800,000.00 

 
17.08.2022 

 

 
40-583/2022-03 

 

 
91/3 

511-Капитално 
одржавање зграда 

и објеката 

 
Енергетска санација Чајкине 

школе - учешће општине 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
5,800,000.00 

 
02.09.2022 

 

 

 
40-614/2022-03 

 

 

156/0 

 

422-Трошкови 

путовања 

Учешће за пројекат 

Прелиминарна 
арх.истраживања вишеслојног 
локалитета Трновача 

 

НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

 

10,000.00 

 
02.09.2022 

 

 

 
40-614/2022-03 

 

 

157/0 

 

423-Услуге по 

уговору 

Учешће за пројекат 

Прелиминарна 
арх.истраживања вишеслојног 
локалитета Трновача 

 

НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

 

80,000.00 

 
02.09.2022 

 

 

 
40-614/2022-03 

 

 

160/0 

 

 

426-Материјал 

Учешће за пројекат 

Прелиминарна 
арх.истраживања вишеслојног 

локалитета Трновача 

 

НАРОДНИ 

УНИВЕРЗИТЕТ 

 

 

10,000.00 

 
02.09.2022 

 

 
40-615/2022-03 

 

 
175/0 

425-Текуће 

поправке и 

одржавање 

 

 
МЗ Велика Дренова -ПВЦ врата 

 

 
МЗ ВЕЛИКА ДРЕНОВА 

 

 
49,450.00 

 
02.09.2022 

 

 
400-16/2022-03 

 

 
26/0 

481-Дотације 
невладиним 

организацијама 

 

 
По захтеву Црвеног крста 

 

 
ЦРВЕНИ КРСТ 

 

 
301,400.00 

 
09.09.2022 

 

 

 
40-632/2022-03 

 

 

52/0 

 

423-Услуге по 
уговору 

 

Конкурс за учешће студената на 
Међународном самиту 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА - 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ 

 

 

201,450.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-643/2022-03 

 

 
121/0 

424-Субвенције 

приватним 
предузећима 

 

 
Конкурс за медије 

 
ОПШТИНСКА 
УПРАВА 

 

 
3,000,000.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-644/2022-03 

 

 
44/0 

465-Остале 

дотације и 

трансфери 

 
Чланарине - Налед, СКГО, АРР, 

Регион Краљево 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
100,000.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-645/2022-03 

 

 
19/0 

415-Накнада 
трошкова за 

запослене 

 

 
Превоз запослених 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 
10,500.00 

14.09.2022  
40-646/2022-03 

 
76/0 

 
426-Материјал 

По предлогу Савета за 

безбедност саобраћаја 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 
 

262,920.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-647/2022-03 

 

 
74 

424- 

Специјализоване 
услуге 

По предлогу Савета за 

безбедност саобраћаја -повраћај 
у резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-262,920.00 

 

14.09.2022 
 

 
40-647/2022-03 

 

51 

 

422-Трошкови 

путовања 

По предлогу КЗМ - 
Омладински клуб -повраћај у 

резерву 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

-39,690.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-647/2022-03 

 

 
118/2 

425-Текуће 
поправке и 

одржавање 

По предлогу КЗМ - 
Омладински клуб -повраћај у 

резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-3,561.00 

 

14.09.2022 
 

 
40-647/2022-03 

 

118/3 

 

512-Машине и 

опрема 

По предлогу КЗМ - 
Омладински клуб -повраћај у 

резерву 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

-18,000.00 

 
14.09.2022 

 

 
40-653/2022-03 

 

 
118/4 

482-Порези , 

обавезне таксе и 
пенали 

Повраћај средстава за пројекат 

Омладински клуб 
Министарству 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
61,251.00 
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28.09.2022  
40-702/2022-03 

 
172/0 

421-Стални 
трошкови 

МЗ Стари Трстеник-провизија и 
струја 

 
МЗ СТАРИ ТРСТЕНИК 

 
11,000.00 

 
28.09.2022 

 

 
022-101/2022-03 

 

 
116/0 

481-Дотације 

невладиним 
организацијама 

Средства за спортске клубове - 

по предлогу Комисије -повраћај 
у резерву 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
-100,000.00 

 
28.09.2022 

 

 
40-705/2022-03 

 

 
116/0 

481-Дотације 

невладиним 

организацијама 

 
Средства за школски спорт - по 

предлогу Комисије 

 
ОПШТИНСКА 

УПРАВА 

 

 
100,000.00 

 

 

 

 

Oбразложење: 

 

Извештај је сачињен у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему, којим је 

прописано да је локални орган управе надлежан за финансије обавезан да најмање два 

пута годишње, а обавезно након шестомесечног и деветомесечног периода, информише 

надлежни извршни орган о извршењу буџета. 

I. У табели 1. дат је преглед извршења прихода и примања буџета општине Трстеник по 

изворима финансирања за период 01.01.2022-30.06.2022. године, упоредо са укупно 

планираним приходима и примањима Одлуком о буџету општине Трстеник за 2022. 

годину одвојено према изворима финансирања. 

II. У табели 2. дат је преглед извршења расхода и издатака из свих извора финансирања 

према вредностима планираним Одлуком о буџету општине Трстеник за 2022. годину за 

све изворе финансирања одвојено. Табела је подељена према разделима који обухватају 

расходе директних корисника буџета општине Трстеник : 

раздео 1.-Скупштина општине 

раздео 2.-Председник општине 

раздео 3.-Општинско веће 

раздео 4.-Општинска управа 

раздео 5.-Јавно правобранилаштво; 

У разделу 4. Општинска управа, трошкови индиректних корисника буџета општине 

Трстеник приказани су у главама 4.01 Предшколска установа „Бисери“, 4.02.-Народни 

универзитет,4.03 – Народна библиотека;4.04-Месне заједнице; 4.05.-Установа за спорт; 

4.06-Туристичка организација; 

У табели 3. дат је преглед коришћења текуће буџетске резерве у извештајном периоду, док 

стална резерва није коришћена. 

Одступања у извршењу како прихода и примања, тако и расхода и издатака образложена 

су у табелама. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:400-19/2022-01 

     ПРЕДСЕДНИК СО-e 
       Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољопривреде 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (,,Сл.гласник 

Републике Србије “ бр. 129/07, 83/14- др. 

закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/2021 – 

др.закон), члана 47. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016), и  члана 40., став 1., тачка 47. 

Статута Општине Трстеник  („Службени 

лист општине Трстеник“  број 1/2019), 

Скупштина општина Трстеник , на седници 

одржаној  дана 10.11.2022.године , донела је  

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА УГОВОРА O 

ЈАВНО-ПРИВАТНОM ПАРТНЕРСТВУ 

БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

I - УСВАЈА се текст уговора о јавно-

приватном партнерству без елемената 

концесије за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине 

Трстеник. 

  

II - Овлашћује се председник општине 

Трстеник да потпише уговор о јавно-

приватном партнерству без елемената 

концесије за реконструкцију, 

рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине 

Трстеник. 

 

III - Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу Одлуке Скупштине 

општине Трстеник о покретању поступка 

јавно-приватног партнерства без елемената 

концесије за реализацију пројекта „Пројекат 

реконструкције, рационализације и 

одржавања јавног осветљења на територији 

општине Трстеник“, донете на седници 

Скупштине одржаној 08.10.2021 .године под 

бр.022-98/2021-01 и Одлуке Скупштине 

општине Трстеник о давању сагласности и 

усвајању Пројекта јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за 

реконструкцију, рационализацију и 

одржавања јавног осветљења на територији 

општине Трстеник, донете на седници 

Скупштине одржане 18.03.2022.године под 

бр: 022-31/2022-01, на који је позитивно 

мишљење дала Комисија за ЈПП Владе 

Републике Србије под бр. 3/2022 од 

03.02.2022.године, спроведен је отворени 

поступак јавне набавке за избор приватног 

партнера под реферeнтним бројем огласа 

2022/С Ф02-0016563. 

 

Комисија за јавну набавку у 

предметном поступку је донела Извештај о 

поступку јавне набавке 06.10.2022.године у 

коме је извршила стручну оцену приспелих 

понуда и предложила да се уговор додели 

понуђачу „Keep-light“ ДОО Београд. 

 

На основу Извештаја комисије за 

јавну набавку и на основу члана 146. Закона 

о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.91/2019) и члана 28. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 

104/2016) донета је Одлука о додели уговора 

понуђачу „Keep-light“ ДОО Београд. 

 

 Како је саставни део Конкурсне 

документације и модел јавног Уговора о 

ЈПП без елемената концесије као у прилогу 

то се предлаже Скупштини да усвоји овај 

текст уговора и овласти Председника 

општине  да са овим Понуђачем потпише 

Уговор. 

 

Са изнетог предлаже се доношење 

Одлуке као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-124/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Закључен између: 

Наручилац: ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

Адреса: Кнегиње Милице бр.5, 37240 Трстеник 

Овлашћени представник: председница Милена Турк 

Матични број: 07175507 

Порески идентификациони 

број: 
101306665 

(Под)рачун буџета:   840-47640-89 код Управе за трезор 

у даљем тексту: Наручилац, 

и 
 

 

Извршилац: 

Привредно друштво за 

производњу, трговину и 

пружање услуга „Keep 

light“ ДОО, Београд 

 

Адреса: 
Трговачка 16А, Београд 

(Чукарица) 
 

Овлашћени представник: Зоран Стаменковић  

Матични број: 17246984  

Порески идентификациони 

број: 
101885206  

Текући рачун:   340-0000011022160-71  

у даљем тексту: Извршилац   

и 

Подизвођач: 

Предузеће за 

производњу и услуге 

„Меп-

инжењеринг“ ДОО, 

Београд 

 

Адреса: 
Радних акција 2г, 

Београд (Чукарица) 
 

Овлашћени представник: Никола Николић  

Матични број: 17449389  

Порески идентификациони 102158391  
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број: 

Текући рачун:     

у даљем тексту: Подизвођач   

 

САДРЖАЈ 

 ПРЕАМБУЛА 4 

1. ПОЈМОВИ 5 

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 9 

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА 9 

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ 9 

4.1. Почетак уговорног периода 9 

4.2. Главни периоди уговора 9 

4.3. Трајање периода гарантовања 10 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 10 

5.1. Право избора МУЕ 10 

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ 11 

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде 11 

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења 11 

5.5. Усклађеност са прописима 11 

5.6.1. Обавеза Извршиоца на спровођење активности у припремном периоду 12 

5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације 12 

5.6.3. Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања 13 

5.7. Обавеза транспарентности 13 

5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе 13 

5.9. Право уступања потраживања 14 

5.10. Ангажовање подизвођача 14 

5.11. Обавеза извршиоца да оснује ДПН и отвори рачун посебне намене 14 

5.12. Обавеза извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у 15 

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 15 

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца 15 

6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца 15 

6.3. Обавеза Наручиоца на пружање подршке за пројектовање и спровођење МУЕ 16 

6.3.1. Опште обавезе Наручиоца 16 

6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду 16 

6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације 16 

6.3.4. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања 17 

6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штетаза време 

уговорног периода 

18 

6.5. Измене током трајања уговора 18 

7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ 18 

7.1.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације 18 

7.1.2. Дневник активности у припремном периоду 19 

7.1.3. Дневник активности у периоду имплементације 19 
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20 
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ПРЕАМБУЛА 

 

Наручилац је припремио конкурсну документацију на основу које је спровео отворени 

поступак јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-

приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног 

осветљења на територији општине Трстеник, број  404-51/2022-04 која укључује 

примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштеде у оперативним трошковима 

јавног осветљења за систем јавног осветљења општине Трстеник. Циљ пројекта су 

уштеда енергије, одговарајуће уштеде у емисији СО2 и уштеде у оперативним расходима 

јавног осветљења као јавног објекта Наручиоца на основу јавно-приватног партнерства. 

У поступку избора приватног партнера је изабран Извршилац, који је доставио Понуду 

бр. 97/22 од 28.09.2022. године. 
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КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Наручилац власник јавног објекта на којем се спроводи 

енергетска услуга која је предмет јавне набавке; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и 

које преузима обавезу извршења енергетске услуге уштеде потрошње енергије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се Наручилац сматра Јавним партнером, а да се Извршилац сматра 

приватним партнером у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и 

концесије у РС; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА је овај уговор додељен Извршиоцу у поступку јавне набавке у 

складу са прописима којим се уређују јавне набавке у РС, и то за потребе реализовања 

јавно-приватног партнерства у складу са прописима који уређују јавно-приватно 

партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА се овај уговор истовремено сматра и јавним уговором у складу са 

законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Извршилац основати/је основати Друштво посебне намене; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА закључењем овог уговора између Извршиоца, као приватног 

партнера, и Наручиоца, као јавног партнера (у даљем тексту: Уговор), Наручилац има за 

циљ постизање уштеда енергије, као и са тим повезаних уштеда у оперативним 

трошковима уговорног објекта, дефинисаног у прилогу 1; 

КОНСТАТУЈУЋИ ДА ће Наручилац и Јавно предузеће за дистрибуцију електричне 

енергије  закључити Уговор о сарадњи и подршци чији главни елементи по форми и 

суштини одговарају нацрту Уговора о сарадњи и подршци који чини саставни део овог 

уговора, као прилог 7. 

Наручилац као јавни партнер и Извршилац као приватни партнер су се споразумели како 

следи: 

 

1. ПОЈМОВИ 

Појмови употребљени у овом уговору имају следеће значење за Уговорне стране: 

1. Активности имплементације обухватају све активности за које је Извршилац 

одговоран у складу са овим уговором за време периода имплементације, а које су 

евидентиране у дневнику активности у периоду имплементације, што, између 

осталог, укључује изградњу објеката, доградњу, реконструкцију, адаптацију и 

санацију, као и уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, 

њихових делова, или опреме и/или софтвера у уговорном објекту. 

2. Ванредна усклађивања представљају усклађивања у односу на факторе чије се 

промене обично не очекују. Она се тичу промена у било каквим карактеристикама 

уговорног објекта у мерним границама, осим поменутих независних 

променљивих које се користе за редовна усклађивања. 

3. Гарантована уштеда представља укупан износ уговорене финансијске уштеде у 

току периода гарантовања, као резултат примене МУЕ. 

4. Годишња гарантована уштеда једнака је гарантованој уштеди подељеној са 

бројем година трајања периода гарантовања. 

5. Годишња основна накнада једнака је годишњој гарантованој уштеди 

помноженој са уговореним процентом подељене уштеде који припада Извршиоцу. 
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6. Годишња уштеда означава остварену финансијску уштеду како је иста 

обрачуната у одобреном М&В извештају за одређени обрачунски период у току 

периода гарантовања. 

7. Дневник активности у периоду имплементације који води извршилац 

представља дневник свих активности имплементације које се спроводе од стране 

Извршиоца, а потврђују га уговорне стране на крају периода имплементације. 

8. Дневник активности у припремном периоду који води извршилац представља 

дневник свих припремних активности које се спроводе од стране Извршиоца, а 

потврђују га уговорне стране на крају припремног периода. 

9. Додатна финансијска уштеда означава остварену финансијску уштеду која 

премашује гарантовану уштеду. 

10. Додатна накнада је уговорени новчани износ који прелази износ основне 

накнаде, на коју Извршилац остварује право, ако оствари додатне уштеде у 

периоду гарантовања, како је то показано применом М&В плана. 

11. Енергија означава све видове енергије, укључујући електричнy, топлотну 

енергију, воду и повезану потрошњу/коришћење укључујући и ангажовану снагу 

и/или капацитет. 

12. Извршилац је привредно друштво или предузетник који обавља енергетске 

услуге, чија је понуда изабрана у поступку избора приватног партнера и које 

потписује овај уговор са Наручиоцем. 

13. Интервентно одржавање је замена сијалица и/или светиљки у случајевима лома 

или оштећења који нису последица активности Извршиоца (оштећење од 

непознатих лица, оштећења услед временских неприлика и сл.). Интервентно 

одржавање се изводи према посебном захтеву Наручиоца и на терет Наручиоца, 

сагласно унапред достављеном ценовнику од стране Извршиоца за сваки тип и 

врсту инсталираних светиљки. 

14. Јавни објекат је објекат за осветљење - средство у јавној својини општине 

Трстеник, сходно прописима којима се уређује јавна својина, под којим се 

подразумевају објекти који служе за осветљење саобраћајне инфраструктуре и 

других површина у јавној употреби, а које користе грађани, органи, организације 

и институције Републике Србије, органи и организације аутономних покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе, установе основане од стране РС, 

аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне 

службе и други корисници средстава у јавној својини РС. 

15. Мере за уштеду енергије (МУЕ) јесу мере побољшања енергетске ефикасности 

активности којима се постижу уштеде оперативних трошкова у уговорном објекту. 

16. Мерење и верификација (М&В) су поступци и процедуре који се врше ради 

поузданог утврђивања остварене уштеде енергије и финансијске уштеде као 

резултат активности имплементације. 

17. Наручилац је власник уговорног објекта. 

18. Независна променљива означава параметар чија се редовна промена очекује и 

која има мерљив ефекат на потрошњу енергије у уговорном објекту (као што су 

радни сати, услови рада и периодичне промене у шеми коришћења релевантних 

објеката). 

19. Обрачунски период је период од 12 календарских месеци током којих се врши 
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обрачун постигнуте уштеде енергије и финансијске уштеде током периода 

гарантовања. 

20. Овлашћени представници су представници уговорних страна, овлашћени да 

предузимају радње у име и/или за рачун уговорних страна. Ова лица морају имати 

законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање 

уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења у правним 

пословима који се односе на овај уговор. 

21.  Оператор дистрибутивног система електричне енергије (ОДС) је енергетски 

субјекат који врши пренос, дистрибуцију, транспорт или продају електричне 

енергије на подручју на коме се налази уговорни објекат. 

22. Оперативни трошак јесте текући расход по основу коришћења енергије и 

одржавања уговорног објекта. 

23. Оперативно одржавање је редовно надгледање функционисања система јавног 

осветљења који је предмет овог уговора и реаговање у случају поремећаја у 

његовом раду (чишћење светиљки, зaмена прегорелих сијалица, баласта или 

неисправних електронских уређаја на светиљци ако постоје и сл.). 

24. Основна накнада представља уговорени новчани износ који припада Извршиоцу 

под условом да испуни уговорну обавезу и оствари гарантовану уштеду у периоду 

гарантовања, како је то приказано у М&В плану. 

25. Период гарантовања је временски период од краја периода имплементације до 

краја уговорног периода. 

26. Период извештавања је период од по три месеца у току периода гарантовања за 

који се припремају извештаји о М&В у складу са М&В планом. 

27. Период имплементације јесте период спровођења разних активности 

имплементације у вези са спровођењем МУЕ који почиње од датума када 

уговорне стране потврде потписом и печатом дневник активности у припремном 

периоду и завршава се када уговорне стране потврде потписом и печатом дневник 

активности у периоду имплементације. 

28. План за мерење и верификацију (М&В план) је документ који садржи унапред 

уговорене поступке и процедуре, које се спроводе с циљем идентификовања М&В 

активности у вези са спроведеним МУЕ. 

29. Подељена уштеда је опција у којој се гарантована уштеда дели између 

Наручиоца и Извршиоца у складу са уговореним процентом. 

30. Подизвођач је лице које је Извршилац ангажовао за делимично извођења МУЕ 

из овог уговора, за чије радове/услуге Извршилац одговара као да их је сам 

извршио. 

31.  Понуда представља понуду Извршиоца бр. 97/22 од дана 28.09.2022. године која 

је прихваћена од стране Наручиоца и на основу ње је успостављено ово јавно-

приватно партнерство (приложена уз уговор као прилог 3). 

32. Превентивно одржавање је набавка и замена сијалица, баласта или 

електронских уређаја на светиљкама ако постоје, када им истекне радни век без 

обзира да ли су још у функцији. Периодични преглед система јавног осветљења 

који је предмет овог уговора, ради уочавања проблема у самом његовом зачетку 

или уочавања могућности да се десе проблеми у раду пре него што они наступе 

(предлог Наручиоцу да уклони растиње које омета систем jавног осветљења и сл.). 
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33. Припремне активности су све активности за које је Извршилац одговоран по 

основу овог уговора у припремном периоду и које води у дневнику активности у 

припремном периоду, укључујући између осталог, временско планирање, 

прибављање дозвола, мишљења и техничких услова од ОДС и ЈП-ова, разраду 

техничке документације и техничку контролу техничке документације за МУЕ у 

уговорном објекту, као и куповину материјала и опреме и предузимање мера 

потребних за прибављање правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола 

од стране Наручиоца на основу којих је могуће започети активности у периоду 

имплементације у складу са важећим прописима. 

34. Припремни период је период обављања припремне активности, и траје од 

започињања уговорног периода до потврде потписом и печатом дневника 

активности у припремном периоду од стране уговорних страна. 

35. Пројекат се односи на пројекат јавно-приватног партнерства из овог уговора и 

састоји се од потпуног извршења уговорних обавеза уговорних страна за време 

уговорног периода који за циљ има остваривање уштеде у енергији, тј. 

Финансијске уштеде у уговорном објекту. 

36. Пуштање у пробни рад јесте активност пуштања у пробни рад инсталиране 

опреме, инсталација и/или делова инсталација у уговорном објекту, за потребе 

провере њихове исправности, усклађености са уговорним обавезама и 

спецификацијама и спремности за планирану употребу и рад. Пуштање у пробни 

рад мора бити усклађено са техничким прописима и стандардима који се тичу 

грађевинске дозволе или било које друге релевантне дозволе потребне за 

започињање и извођење радова, те да се употребна дозвола за инсталирану 

опрему, инсталације и/или делове инсталација уговорног објекта, уколико је 

потребна, може прописно прибавити. 

37. Рачун посебне намене јесте рачун који отвара Извршилац, како би се примања и 

издаци у току реализације пројекта водили одвојено, ради праћења извршавања 

његових обавеза по овом уговору. 

38. Редовна усклађивања су усклађивања за било које факторе који се односе на 

промене независних променљивих које утичу на потрошњу енергије у току 

периода гарантовања. 

39. Референтна цена енергије је нето цена сваког вида енергије, дефинисана у 

конкурсној документацији, укључујући посебне цене за јединице потрошње и 

ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не садржи 

ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена 

енергије од стране снабдевача енергијом. 

40. Референтни оперативни трошак је референтна потрошња енергије помножена 

са референтном ценом енергије и увећана за референтне расходе за одржавање 

41. Референтни период је заједнички договорен временски период који представља 

функционисање уговорног објекта пре спровођења МУЕ. 

42. Референтна потрошња енергије означава потрошњу енергије и повезану 

ангажовану снагу и/или капацитет уговорног објекта у референтном периоду. 

43. Референтни расходи за одржавање јесу нето расходи, дефинисани у конкурсној 

документацији, за одржавање посебних делова уговорног објеката на које ће 

имати утицај примена МУЕ, који не садрже ПДВ, али садрже све накнаде и друге 

трошкове. 



Страна 39      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

 

 

44. Снабдевач енергијом је привредни субјекат који обавља делатност снабдевања 

енергијом на територији на којој се налази уговорни објекат. 

45. Уговорне стране су Наручилац и Извршилац. 

46. Уговорни објекат јесте систем (мрежа) јавног осветљења дефинисан у прилогу 

1. и 2. овог уговора, који обухвата насељена места у општини Трстеник, на којем 

се примењују МУЕ, а који се може састојати из више делова система осветљења 

разграничених прекидачима или неким другим физичким или оперативним 

разграничењем њихових саставних компоненти, који користи Наручилац. 

47. Уговорни период значи период од потписивања и ступања на снагу овог уговора 

до истека истог. 

48. Усклађивања јесу промене у референтној потрошњи са циљем неутрализовања 

редовних и ванредних промена у потрошњи енергије чиме се обезбеђује поуздана 

основа за утврђивање уштеда енергије које су резултат МУЕ спроведених од 

стране Извршиоца. 

49. Уштеда енергије јесте смањење у потрошњи енергије у уговорном објекту. 

50.  Финансијска уштеда јесте смањење оперативних трошкова у уговорном објекту 

као резултат МУЕ, обрачунато на основу референтног оперативног трошка. 

 

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора јесте спровођење мера уштеде енергије са циљем ефикаснијег 

коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије угљен-диоксида (CO2), као и 

смањења оперативних трошкова уговорног објекта. 

Извршилац се обавезује да примени такве мере уштеде енергије којима ће обезбедити 

финансијске уштеде уговорног објекта у периоду гарантовања, у складу са овим 

уговором (укључујући све његове прилоге). 

Све мере уштеде енергије које се примењују по основу овог уговора морају бити у складу 

са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији. 

 

3. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ 

Наручилац и Извршилац ће на дан потписивања уговора или најкасније у року од три 

дана од дана потписивања уговора, именовати овлашћене представнике наводећи њихове 

комплетне контакт податке. 

Овлашћени представници уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају 

радње у име и/или за рачун Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћ за заступање 

и/или представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним пословима и техничким 

операцијама које се односе на Уговор. 

Изјаве уговорних страна које се односе на уговор постају пуноважне и производе дејство 

од дана када их прими друга уговорна страна, под условом да су достављене на адресе 

овлашћених представника уговорних страна у складу са уговором.Достављање на било 

коју другу адресу уговорне стране не производи правно дејство. 

 

4. УГОВОРНИ ПЕРИОДИ 
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4.1. Почетак уговорног периода 

Овај уговор и његови прилози сматрају се закљученим на дан када уговорне стране 

потпишу уговор, а уколико уговорне стране не потпишу уговор истог дана, датумом 

закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна. 

 

4.2. Главни периоди уговора 

Уговор има три главна периода, у оквиру уговорног периода дефинисаног у складу са 

чланом 4.1 овог уговора: припремни период, период имплементације и период 

гарантовања. 

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања 

које се тичу припремних активности како су исте дефинисане у члану 1.тачка 33. овог 

уговора. Припремни период јесте период који почиње кад и уговорни период и завршава 

се када почне период имплементације. Уговорне стране ће верификовати завршетак 

припремног периода потврђивањем дневника активности у припремном периоду. 

Период имплементације јесте период у којем се обављају различите активности на 

спровођењу МУЕ које представљају активности имплементације, како су исте 

дефинисане у члану 1.тачка 1. овог уговора. Период имплементације јесте период који 

започиње на дан када уговорне стране потврде дневник активности у припремном 

периоду, а завршава се када уговорне стране потврде дневник активности у периоду 

имплементације. 

Период гарантовања јесте период коришћења потенцијала уштеде енергије уговорног 

објекта у току којег се остварује уштеда енергије, то јест финансијска уштеда на основу 

спроведених МУЕ. Период гарантовања започиње на дан када уговорне стране потврде 

дневник активности у периоду имплементације и траје до краја уговорног периода.У 

сваком случају, период гарантовања неће започети касније од истека 6 месеци након 

потписивања уговора. 

 

4.3. Трајање периода гарантовања 

Период гарантовања ће трајати четрнаест (14) година у којима Наручилац плаћа пуну 

накнаду за примену МУЕ (основну накнаду и накнаду за оперативно и превентивно 

одржавање)  

 

5. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

5.1. Право избора МУЕ 

Извршилац ће, у складу са овим уговором, укључујући и све његове прилоге, одлучивати 

које МУЕ ће бити примењене у уговорном објекту Наручиоца. Сходно томе, докле год 

Извршилац поступа у складу са својим овлашћењима и овим уговором, Наручилац не 

сме да одбије МУЕ нити да омета активности у вези са МУЕ које су наведене у прилогу 

3 уз уговор, осим у случају када оне нису у складу са релевантним позитивним 

прописима, техничким прописима и важећим стандардима у Републици Србији или 

другим уговорним обавезама. 

У случају када Извршилац процени пре краја периода имплементације да измене МУЕ 

могу: 

1. Објективно бити потребне да би имплементација МУЕ била изводљива и/или да 
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би били испуњени услови из прописа из области безбедности и здравља на раду, 

противпожарне заштите и заштите животне средине, било због неслагања између 

релевантне техничке документације и стварног стања уговорног објекта, било 

због другог оправданог техничког разлога; и/или 

2. Резултирати ефикаснијим начином остваривања финансијске уштеде једнаке или 

веће од гарантоване уштеде, 

Извршилац ће тада доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, ради 

прибављања сагласности Наручиоца да имплементира предложене промене, а такав 

захтев Наручилац неће одбити без оправданог разлога, а ако захтев буде одбијен 

Наручилац ће Извршиоцу у писаној форми доставити образложене разлоге одбијања. 

Наручилац је обавезан да на писани захтев, у року од 15 дана од пријема захтева, 

Извршиоцу достави одговор. Уколико Наручилац одбије захтев, обавезан је да у 

писменој форми достави Извршиоцу образложене разлоге за одбијање. 

Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у наведеном року од 15 

дана, сматраће се да је такав захтев одобрен. 

Уколико су промене МУЕ такве природе да у складу са важећим прописима захтевају 

измене и допуне уговора, у року од наредних пет дана од дана када Наручилац одобри 

захтев из ст. 2. и 3.овог члана, то јест од дана од којег се сматра да је Наручилац одобрио 

захтев Извршиоца у складу са ставом 5. овог члана. Наручилац ће покренути поступак 

прибављања одобрења за закључење измена и допуна овог уговора да би се релевантне 

измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом који регулише јавно-приватно 

партнерство и концесије и у истом периоду ће доставити писано обавештење Извршиоцу 

у вези са правним мерама предузетим с тим у вези. 

У року од пет дана од дана на који Наручилац прописно прибави одобрења неопходна за 

измену и допуну овог уговора, Наручилац и Извршилац ће закључити измене и допуне 

овог уговора да би се релевантне измене МУЕ укључиле у уговор у складу са законом 

који регулише јавно-приватно партнерство и концесије. 

За време периода који почиње на датум када Извршилац достави Наручиоцу захтев за 

измене МУЕ у складу са ставом 3. овог члана и завршава се на дан када се релевантна 

измена и допуна уговора прописно закључи између страна у складу са ст. 3–7. овог члана. 

Рокови за извршење уговорних обавеза Извршиоца у припремном периоду и/или 

периоду имплементације не теку и сви релевантни датуми и/или рокови биће продужени 

за период за који нису текли. 

 

5.2. Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за спровођење МУЕ 

Извршилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање расхода Пројекта из 

сопственог капитала и кредита. 

 

5.3. Обавеза да гарантује минимални износ финансијске уштеде 

У складу са чланом 5.1. овог уговора, Извршилац прихвата ризик у погледу постизања 

финансијске уштеде како је иста наведена у прихваћеној понуди, а на основу анализе 

коју је лично спровео у уговорном објекту Наручиоца. Дата уговорна обавеза је 

детаљније описана у одељку 9. овог уговора. 

 

5.4. Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења 
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Извршилац има обавезу да за време читавог уговорног периода прибавља све неопходне 

дозволе и одобрења за примену МУЕ у име и за рачун Наручиоца, у мери у којој је то 

дозвољено важећим прописима. У случају када важећи прописи не дозвољавају да 

Извршилац прибави такве дозволе и одобрења у име и за рачун Наручиоца, Извршилац 

ће пружити сву разумну помоћ Наручиоцу у прибављању тих дозвола и одобрења. 

Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих 

неопходних дозвола и одобрења којима се одобрава извршење таквих послова, као и да 

достави сву неопходну документацију којом располаже или је на основу техничких и 

других релевантних прописа РС дужан, односно у могућности да је обезбеди. 

 

5.5. Усклађеност са прoписима 

Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима 

и добрим пословним обичајима у РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, 

као и у складу са овим уговором прописаним правилима, укључујући она у члану 7.3 

овог уговора. 

Извршилац је обавезан да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно. 

 

 

5.6. Обавеза извршиоца на спровођење активности у припремном периоду 

5.6.1 У припремном периоду обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. Информисање овлашћеног представника Наручиоца о свим МУЕ чија је 

имплементација предвиђена у уговорном објекту, а пре него што су 

имплементиране. Извршилац ће размотрити све резерве и захтеве за изменама 

или алтернативне предлоге Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. 

Уколико Извршилац не види објективну техничку нити финансијску корист у вези 

са овим предлозима, има обавезу да обавести Наручиоца о таквим закључцима и 

биће му дозвољено да спроведе конкретне МУЕ онако како је то предвиђено у 

његовој понуди и у складу са овим уговором; 

2. По потреби, израду и потписивање и/или прибављање техничке документације 

неопходне за прибављање обавезних дозвола, како то захтевају важећи прописи и 

спровођење одређених активности у вези са тим; 

3. Набавку потребне опреме и материјала; 

4. Редовно вођење дневника активности у припремном периоду, према чл. 7.2. овог 

уговора; 

5. Спровођење активности и поступака неопходних за Наручиочево прибављање 

правноснажне грађевинске дозволе или других дозвола на основу којих 

Извршилац може да отпочне активности имплементације, уколико је прибављање 

таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима, као 

и спровођење других припремних активности. 

 

5.6.2 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. извођење грађевинских радова, уградњу и инсталацију опреме, уређаја и других 

инсталација или њихових делова; 
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2. планирање и координацију активности имплементације са овлашћеним 

представником Наручиоца, како би се ометање редовног рада уговорног објекта 

свело на најмању могућу меру; 

3. дефинисање оперативних процедура и процедура одржавања; 

4. идентификовање специфичних активности управљања енергијом; 

5. одржавање и замену постојећих инсталација, делова истих, или опреме уговорног 

објекта; 

6. ажурно извештавање Наручиоца у случајевима када Извршилац дође до сазнања 

која могу бити од битног утицаја на безбедност или ефикасно коришћење 

уговорног објекта; 

7. у одговарајућим случајевима, добијање стандардних гаранција од Подизвођача, 

испоручилаца опреме и материјала за ефикасност, квалитет и исправно 

функционисање; 

8. пријем опреме и материјала у уговорном објекту; 

9. редовно вођење грађевинског дневника, грађевинске књиге и других евиденција 

предвиђених важећим прописима; 

10. редовно вођење дневника активности у периоду имплементације, у складу са 

чланом 7.3. овог уговора; 

11. правилно и редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова 

инсталација и опреме за МУЕ, у складу са важећим прописима РС; 

12. пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или 

дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима, укључујући 

проверу степена осветљености у складу са инструкцијама наведеним у прилогу 6; 

13. спровођење свих активности потребних за прибављање употребне дозволе, како 

је то захтевано важећим прописима и потребно за испуњавање других обавеза 

везаних за активности имплементације. 

 

5.6.3 Обавеза Извршиоца на спровођење активности у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Извршиоца, између осталог, обухватају: 

1. обављање свих поступака и процедура за мерење и верификацију и састављање 

извештаја о мерењу и верификацији у складу са М&В планом који приказује 

остварене уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки тромесечни период; 

2. рад и одржавање опреме и система уграђених у оквиру МУЕ, у смислу 

оперативног и превентивног одржавања, и период реаговања на пријаву кварова 

у року од најдуже 48 часова од часа пријаве, у складу са оперативним 

процедурама и процедурама одржавања, уз обавезу квалитета одржавања од 

најмање 98% исправних светиљки у сваком тренутку у сваком насељеном месту 

које спада у уговорни објекат; 

3. интервентно одржавање по писаном захтеву Наручиоца. Период реаговања треба 

да буде у року од 48 часова, ако је дошло до нарушавања стања опреме и система 

уграђених у оквиру МУЕ. Интервентно одржавање плаћа Наручилац; 

4. ажурирање и/или унапређење инсталираног софтвера, ако се кориснички софтвер 

предвиђа у понуди Извршиоца. 

 

5.7. Обавеза транспарентности 
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Извршилац има обавезу транспарентности у погледу МУЕ које треба да буду спроведене 

у току читавог уговорног периода и у складу с тим изричиту обавезу да редовно води 

дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду 

имплементације у складу са овим уговором, као и да Наручиоца у свако доба обавештава 

о својим активностима у: 

1. фази планирања и пројектовања у оквиру припремног периода. 

2. поступку добављања опреме у оквиру припремног периода, 

3. активностима имплементације, пуштању у пробни рад итд. за време периода 

имплементације. 

Извршилац има обавезу да отвори и води рачун посебне намене на којем се врше сва 

примљена и извршена плаћања Извршиоца у вези са спровођењем обавеза Извршиоца 

по овом уговору, како је то наведено у члану 5.11.овог уговора. 

Наручилац ће у сваком тренутку имати право да настави да проверава све уговорне 

аранжмане и трошкове Извршиоца настале у вези са овим уговором преко рачуна 

посебне намене из става 2.овог члана, а све у складу са законом и подзаконским актима 

који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије, како је то наведено у члану 6.2. 

овог уговора. 

 

5.8. Право коришћења података о пројекту у комерцијалне сврхе 

Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, 

слободно учини јавним елементе пројекта из уговора као референтни пројекат и у ту 

сврху користи фотографије уговорног објекта и/или својих услуга и радова извршених 

на уговорном објекту, уз претходну сагласност/одобрење Наручиоца чије давање неће 

бити безразложно одлагано, а све у циљу заштите права Наручиоца. 

 

5.9. Право уступања потраживања 

Закључивањем овог уговора, Наручилац изражава своју сагласност да ће Извршилац 

имати овлашћење да уступи потраживања настала на основу основне накнаде из члана 

10.2.овог уговора финансијеру/банци у складу са законом који уређује јавно-приватно 

партнерство и концесије и осталим важећим прописима РС. 

Наручилац неће имати других обавеза према таквом преузимаоцу (финансијеру/ 

банци).Уколико гарантована уштеда не буде остварена у складу са уговором, Наручилац 

ће имати право наплате пенала у случају неостварене гарантоване уштеде након 

обрачунског периода.Месечну накнаду ка Извршиоцу Наручилац плаћа у фиксном 

износу све до краја периода гарантовања. 

 

5.10. Ангажовање подизвођача 

Извршилац ће, како је наведено у Понуди, као Подизвођача ангажовати Предузеће за 

производњу и услуге „Меп-инжењеринг“ ДОО Београд.  

Извршилац је одговоран према Наручиоцу за све активности и пропусте сваког 

Подизвођача из става 1. овог члана као да је сам такве активности спровео или пропусте 

начинио. 

У току уговорног периода, Извршилац може ангажовати Подизвођача којег није навео у 

понуди, ако је на страни Подизвођача, након подношења понуде, настала трајнија 
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неспособност плаћања, под условом да то ново лице испуњава све услове одређене за 

Подизвођача и да Извршилац за то добије претходну сагласност Наручиоца. 

Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање Подизвођача само ако за то 

постоје оправдани разлози. 

 

5.11. Обавеза Извршиоца да оснује Друштво посебне намене и отвори Рачун посебне 

намене 

Одмах након закључења овог уговора, а најкасније у року од 30 дана од закључења, 

Извршилац је обавезан да оснује ново Друштво за посебне намене. 

Друштво за посебне намене је привредно друштво које ће основати приватни партнер 

искључиво и само за потребе реализације овог пројекта јавно-приватног 

партнерства.Оснивачка и управљачка права уређују се Оснивачким актом и уређују се у 

складу са законом којим се уређује положај привредних друштава. 

Друштво за посебне намене самостално оснива приватни партнер, а његовим 

Оснивачким актом ће се дефинисати минимално следећа права Наручиоца: 

Друштво за посебне намене има надзорни одбор од три члана, где два члана директно 

именује представник приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер, 

Представник јавног партнера има једнака права као представник приватног партнера, у 

складу са статутом и законима РС 

Друштво заступа директор Друштва. 

Надзорни одбор сваке године до 30. јуна припрема извештај о резултатима пословања и 

постигнутим финансијским уштедама и о томе писмено извештава Скупштину општине 

Трстеник. 

Друштво за посебне намене ће од оснивања имати Рачун посебне намене код пословне 

банке преко које обавља највећи део свог пословања. Рачун посебне намене ће бити 

једини рачун који Извршилац користи за усмеравање свих примања и вршење свих 

плаћања у току извршавања својих обавеза по овом уговору. 

За вршење преноса средстава из буџета по овом уговору, Извршилац је обавезан да се 

усклади са прописима којима се уређује буџетски систем. 

Друштво посебне намене има сва права и обавезе која припадају Извршиоцу у складу са 

овим уговором укључујући и право уступања потраживања у име Друштва посебне 

намене које је могуће у складу са чланом 5.9. овог Уговора. 

 

5.12. Обавеза Извршиоца да плаћа накнаду ОДС-у 

Извршилац ће бити у обавези да Јавном предузећу за дистрибуцију електричне енергије 

као ОДС-у, редовно плаћа накнаде за услуге које предметни ОДС пружи у вези са 

извршењем овог уговора, а које услуге су одређене у уговору о сарадњи и подршци 

закљученом између предметног ОДС-а и Наручиоца, поменутог у ставу 8. Преамбуле 

овог уговора (прилог 7 овог уговора). 

У случају да током уговорног периода одговарајући ОДС престане са пружањем услуга 

наведеним у претходном ставу и други субјекат започне са пружањем тих услуга (као 

резултат примене позитивних прописа или из других разлога). Извршилац ће предузети 

све разумне и благовремене мере и активности, а Наручилац ће пружити сву неопходну 
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помоћ и подршку, како би закључио нови уговор о сарадњи и подршци са новим 

субјектом, при чему ће и тај уговор имати форму и садржину идентичну оној датој у 

тексту који је овде приложен као прилог 7., и то са основним циљем да се предметне 

услуге наставе пружати континуирано и без прекида. 

 

6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

6.1. Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца 

Без обзира на члан 5.1. уговора, Извршилац има обавезу да се уздржи од спровођења 

намераваних МУЕ, по пријему писаног обавештења од Наручиоца у следећим 

случајевима: 

1. уколико Извршилац упркос захтеву Наручиоца да то уради, не докаже да МУЕ 

могу да се спроведу према важећим стандардима и позитивним прописима у РС; 

2. уколико Извршилац не поступи у складу са критеријумима транспарентности из 

члана 5.7. овог уговора у вези са МУЕ. 

У случају да се Извршилац и Наручилац не сложе са Извршиочевим доказима да МУЕ 

задовољавају важеће стандарде и прописе, неспоразум се решава у складу са чланом 16.1. 

овог уговора. 

 

6.2. Право Наручиоца да контролише рачун посебне намене Извршиоца 

Одељење за буџет и финансије ће у име Наручиоца, током читавог уговорног периода 

имати право да контролише и проверава рачун посебне намене Извршиоца из чл. 5.11. 

овог уговора у складу са законима и релевантним подзаконским актима који регулишу 

јавно-приватно партнерство и концесије. 

 

6.3. Обавеза Наручиоца да пружи подршку за пројектовање и спровођење МУЕ 

6.3.1. Опште обавезе Наручиоца 

Наручилац има обавезу да: 

1. у разумној мери сарађује са Извршиоцем у напорима да имплементира и 

финансира МУЕ у уговорном објекту и да постигне намеравану гарантовану 

уштеду како је наведена у понуди Извршиоца и у уговору; 

2. испуни своје уговорне обавезе наведене у овом уговору са циљем да допринесе 

свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних 

трошкова Извршиоца у уговорном периоду. Ради постизања овог циља, 

Наручилац је сагласан да у разумној мери сарађује са Извршиоцем у свим фазама 

пројекта предвиђеног овим уговором; 

 

6.3.2. Обавезе Наручиоца у припремном периоду 

У припремном периоду обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају : 

1) Достављање свих информација, у мери у којој је то могуће, како би Извршилац 

благовремено извршио своје активности, што обухвата, између осталог, и 

достављање: 

● постојеће техничке документације о уговорном објекту, као и података о раду 

и одржавању система и опреме у уговорном објекту; 
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● евиденција и података у вези са потрошњом енергије за уговорни објекат, као 

и других релевантних информација (уколико нису доступне, Наручилац ће 

захтевати од снабдевача енергије да их доставе); 

● свих прописима утврђених услова и ограничења и свих редовних познатих 

грађевинских и техничких услова и ограничења која се изричито односе на 

уговорни објекат, а одступају од оних која се редовно примењују на изградњу; 

● свих других информација и/или документације која је објективно потребна. 

2) Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере задужене за одржавање и 

оперативно особље за потребе контаката са Извршиоцем како и све друге 

службенике, запослене и представнике који могу имати релевантна сазнања, на 

основу повремених разумних захтева Извршиоца; 

3) Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (због одступања од 

важећих прописа и обавезних стандарда, немогућности спровођења МУЕ због 

неочекиваних промена на уговорном објекту, немогућности спровођења МУЕ због 

нормалних услова који се не могу променити, итд.) техничку документацију 

израђену од стране Извршиоца пре њеног формалног одобрења у складу са 

прописима који уређују област планирања и изградње, у писаном облику у року од 

15 дана од датума достављања такве техничке документације овлашћеним 

представницима Наручиоца од стране Извршиоца. У случају неспоразума између 

Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за такво одбијање, неспоразум ће се 

решавати у складу са чланом 17.1. овог уговора; 

4) Под условом да Извршилац ваљано спроведе припремне активности и прибави 

правноснажну грађевинску дозволу или друге дозволе потребне за започињање 

активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у РС, 

Наручилац ће одобрити дневник активности у припремном периоду. 

 

6.3.3. Обавезе Наручиоца у периоду имплементације 

У периоду имплементације обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 

1. дозволу испоруке опреме и материјала у уговорном објекту Наручиоца; 

2. обезбеђење неограниченог приступа уговорном објекту Извршиоцу и његовом 

особљу, или Подизвођачима које је он овластио, како би могли да изврше све 

дужности повезане са овим уговором за време редовног радног времена, или у 

друго време које разумно затражи Извршилац, под условом да то нема негативан 

утицај на рад уговорног објекта; 

3. извештавање Извршиоца, без одлагања, када Наручилац дође до сазнања која 

могу бити од битног утицаја на уговорне обавезе обе уговорне стране, или могу 

бити од утицаја на безбедност или ефикасност спровођења пројекта или 

коришћење уговорног објекта; 

4. преглед и одобрење или основано одбијање одговарајуће техничке документације, 

у писаном облику, у року од 15 дана од када их Извршилац достави овлашћеном 

представнику Наручиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у 

погледу основа за одбијање, неспоразум ће се решавати у складу са чланом 16.1. 

овог уговора; 

5. прихватање одређених разумних и временски ограничених разлога за спреченост 

за извођење и пријем радова и дозволу/помоћ Извршиоцу да изврши радове у 

складу са договореним планом градње; 

6. активно учествовање у Извршиочевим активностима пуштања у пробни рад; 
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7. поступања како би се заштитио пројекат и повезани радови, материјали и опрема 

од оштећења, крађе или злоупотребе; 

8. одобрење дневника активности у периоду имплементације, под условом да 

Извршилац ваљано спроведе активности имплементације и прибави 

правноснажну употребну дозволу или друге дозволе које су потребне у складу са 

важећим прописима. 

 

6.3.4. Обавезе Наручиоца у периоду гарантовања 

У периоду гарантовања обавезе Наручиоца, између осталог, обухватају: 

1. извештавање Извршиоца о свим променама у референтној потрошњи уговорног 

објекта које потенцијално захтевају ванредна усклађивања, чим је то могуће, али 

свакако не касније од 10 дана од дана настанка таквих промена; 

2. старање да се уговорни објекат правилно користи и одржава у складу са 

смерницама које су заједнички утврдили Наручилац и Извршилац; 

3. омогућавање слободног приступа уговорном објекту ради одржавања што 

подразумева уклањање грана дрвећа, биљака, паркираних возила, тезги, такси 

станица, привремених објеката и др; 

4. обезбеђивање асистенције локалне станице саобраћајне полиције ако током 

извођења одржавања уговорног објекта саобраћај треба да се привремено 

заустави или додатно регулише; 

5. у случају потребе, обезбеђивање сарадње осталих комуналних служби током 

извођења одржавања уговорног објекта; 

6. извештавање о квару МУЕ; 

7. старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме од 

стране Наручиоца или било ког трећег лица, са којима је Наручилац упознат, а 

која су битна за утрошак енергије и извршење обавеза, буду пажљиво 

евидентирана и да Извршилац о истим буде обавештен без одлагања; 

8. заштиту уговорног објекта од намерног физичког оштећења; 

9. достављање или омогућавање Извршиоцу да приступи подацима потребним за 

припрему извештаја о мерењу и верификацији у складу са одобреним планом за 

мерење и верификацију; 

10. прегледи одобрење извештаја о М&В састављеног на основу М&В плана. 

11. Извршилац има право да тражи накнаду штете која настане као последица 

непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца. 

 

6.4. Обавеза Наручиоца на сношење трошкова санације непредвиђених штета за време 

уговорног периода 

У случају да током уговорног периода дође до непредвиђених оштећења на уговорном 

објекту, која нису проузрокована активностима Извршиоца, а чија је санација (оправка 

или замена) неопходна за извршење уговорних обавеза Извршиоца, Наручилац је 

обавезан да у најкраћем могућем року предузме све мере потребне за санацију и да сноси 

трошкове санације, за које време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити 

обустављен у мери у којој је њихово извршење онемогућено или отежано услед таквих 

непредвиђених оштећења. 

Без обзира на наведено у ставу 1. овог члана, Извршилац може на изричит захтев 
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Наручиоца и у складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног 

партнерства и концесија и другим прописима, закључити измене и допуне овог уговора 

са циљем регулисања извршења свих радова од стране Извршиоца у вези са санацијом 

непредвиђених оштећења из става 1. овог члана, уз сходну примену правила наведених 

у члану 5.1. овог уговора. 

Извршилац има право да захтева накнаду штете која настане као последица 

непоштовања обавеза из овог члана од стране Наручиоца. 

6.5. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац ће дозволити измене уговора у 

складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама и другим релевантним 

прописима. 

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и 

других битних елемената уговора из објективних разлога: 

− Уколико наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити 

могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности 

да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе. 

− Уколико наступе оне околности дефинисане као виша сила (поплаве, пожар, 

земљотрес...), а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза 

уговорних страна у уговором одређеном року. 

− Уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора и 

у интересу су Наручиоца. 

− Уколико наступе све оне околности предвиђене посебним прописима. 

 

7. ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ 

7.1. Дневник активности у припремном периоду и у периоду имплементације 

Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у припремном периоду и у 

периоду имплементације. 

Дневник активности у припремном периоду и дневник активности у периоду 

имплементације морају бити доступни сваком овлашћеном представнику уговорних 

страна за време читавог уговорног периода. 

Извођење припремних активности у припремном периоду и активности имплементације 

у периоду имплементације од стране Извршиоца потврђују се верификацијом дневника 

активности у припремном периоду и дневника активности у периоду имплементације од 

стране овлашћеног представника Наручиоца. 

Дневник активности у припремном периоду потврђује се печатом и потписом уговорних 

страна након што су извршене све припремне активности предвиђене овим уговором, 

односно дневник активности у периоду имплементације потврђује се печатом и 

потписом уговорних страна након што су извршене све активности имплементације 

предвиђене овим уговором.Одмах након што све припремне активности предвиђене 

овим уговором буду извршене од стране Извршиоца и потврђене од стране уговорних 

страна, свака уговорна страна ће потписати дневник активности у припремном периоду. 

 

7.1.1. Дневник активности у припремном периоду 

Извршиочев дневник активности у припремном периоду ће евидентирати све припремне 
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активности Извршиоца, а нарочито оне који се односе на: 

1. временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и 

техничких услова од ОДС и општине Трстеник, развој техничке документације и 

њену техничку контролу; 

2. прибављање правноснажне грађевинске дозволе и/или других дозвола које 

омогућавају започињање активности имплементације, уколико је прибављање 

таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима. 

7.1.2. Дневник активности у периоду имплементације 

Дневник активности у периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца 

које представљају активности имплементације по овом уговору, а нарочито оне који се 

односе на активности у вези са: 

1. радовима, уградњом и инсталацијом делова инсталација, опреме у уговорном 

објекту, одржавањем и заменом инсталација или делова инсталација или опреме 

у уговорном објекту, правилним одлагањем неисправних и/или замењених 

инсталација, делова инсталација и опреме, стручним надзором над радовима, 

техничко испитивање радова; 

2. програмирањем, инсталацијом, тестирањем и пуштањем у рад софтвера, ако се 

кориснички софтвер предвиђа у понуди Извршиоца; 

3. свим активностима у вези са имплементацијом М&В плана; 

4. пуштањем у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација 

и/или дела инсталација, у складу/и ако је то прописано важећим прописима; 

5. техничким пријемом радова и активности потребних Наручиоцу да прибави 

правноснажну употребну дозволу, када је њено прибављање прописано, и друге 

обавезе потребне за активности имплементације. 

 

7.2. Подстицаји, финансијска средства и олакшице 

Уговорне стране се обавезују да ће, у разумној мери, међусобно сарађивати приликом 

подношења захтева за донације, подстицаје, финансијска средства, олакшице или 

попусте. Извршилац ће, у разумној мери, подносити захтеве или пружати помоћ 

Наручиоцу приликом подношења захтева за добијање подстицаја, финансијских 

средстава, рефундација и трговачких попуста за које МУЕ испуњавају услове и који би 

могли довести до умањења инвестиционих трошкова дефинисаних у прилогу 3 

(Најповољнија понуда понуђача). 

 

7.3. Важни критеријуми за извођење припремних активности и активности 

имплементације 

Припремне активности и активности имплементације Извршиоца сматрају се 

завршеним у складу са уговором само ако испуњавају критеријуме квалитета 

дефинисане у уговору (укључујући прилог 3), који ће бити потврђени потписом 

Наручиоца на дневнику активности у припремном периоду, односно на дневнику 

активности у периоду имплементације. 

Припремне активности и активности имплементације треба нарочито да испуњавају (али 

се не ограничавају на) следеће критеријуме: 

1. активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим 

прописима РС и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће 
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дозволе, одобрења и сагласности, и мора се вршити стручни надзор радова, 

технички преглед и пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајућа 

правноснажна грађевинска дозвола, употребна дозвола и друге дозволе потребне 

за изградњу и каснију употребу уговорног објекта; 

2. избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, 

узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно процењене 

трошкове одржавања примењених МУЕ након истека уговора, који не смеју да 

буду неразумни; 

3. функционалну усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у 

уговорном објекту; 

4. усклађеност са техничким условима ОДС у циљу остваривања прикључења на 

електроенергетску мрежу ОДС; 

5. поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других 

релевантних стандарда за конкретни уговорни објекат; 

6. структурну усклађеност са структуром улагања дефинисаном у уговору (Прилог 

3); 

7. једнообразност квалитета и исправност функционисања имплементираних МУЕ 

без скривених (правних и физичких) недостатака/мана и других материјалних 

недостатака; и 

8. извођење техничких активности тако да корисници уговорног објекта не буду 

ограничени у његовом коришћењу више него што је неопходно за извођење 

таквих активности. 

 

7.4. Препреке спровођењу МУЕ 

Извршилац ће уложити све разумне напоре да идентификује препреке за спровођење 

МУЕ и предложити начин отклањања таквих препрека чим то буде могуће. Извршилац 

се неће сматрати одговорним за било какве препреке које се објективно нису могле 

идентификовати у току припремног периода ни уз примену потребног степена дужне 

пажње од стране Извршиоца. 

 

7.5. Правилно одлагање неисправних и/или замењених инсталација 

Извршилац о свом трошку записнички врши одлагање инсталација, делова инсталација 

или друге опреме и материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у 

току периода имплементације, као и у току одржавања примењених МУЕ у периоду 

гарантовања.У складу са позитивним прописима о одлагању комуналног, опасног и 

другог отпада, изузев ако Наручилац не укаже да жели да их употреби за друге сврхе. 

Извршилац је обавезан да одлагање изврши записнички у складу са прописима у року од 

30 дана од дана настанка отпада (замене сијалице) и да Наручиоцу достави потврду 

предузећа овлашћеног за преузимање опасног отпада у року од 5 дана од дана завршетка 

одлагагања. 

У случају да Наручилац жели да прода такву опрему или материјал, он у целости 

задржава корист од такве трансакције. 

У случају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у објекту који 

није обухваћен овим уговором, он за то не дугује накнаду Извршиоцу. 
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7.6. Записник о прегледу 

Одмах по завршетку активности имплементације осим пуштања у пробни рад, а пре 

самог пуштања у пробни рад из члана 7.7. овог уговора уговорне стране ће извршити 

заједнички преглед свих МУЕ инсталираних од стране Извршиоца у складу са уговором 

(и његовим прилозима), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у пробни рад 

и припремиће и потписати записник о прегледу, као доказ извршеног прегледа. Овај 

записник чини посебан прилог уговора и одговара форми и садржини прилога 5. уз овај 

уговор. 

Ако МУЕ нису спремне за пуштање у пробни рад, Извршилац је дужан да их о свом 

трошку доведе у стање у којем су спремне за пуштање у пробни рад, поправком свих 

недостатака и мана у року од 30 дана од дана када је обављен преглед из става 1. овог 

члана. 

У случају да Извршилац не изврши активности из става 2. овог члана у уговореном року, 

такве активности могу бити спроведене од стране Наручиоца или у његово име, а 

Извршилац ће у том случају бити одговоран да Наручиоцу надокнади вредност 

неспроведених МУЕ за време док такви недостаци и мане не буду отклоњени, а најдуже 

за период од шест месеци, као и да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету, 

трошкове, накнаде и губитке у уштеди енергије. 

Наручилац не може условљавати исплату било којих потраживања Извршиоца 

отклањањем свих недостатака и мана на МУЕ. 

У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не 

може бити већа од износа штете коју је Наручилац заиста претрпео. 

 

7.7. Пуштање у пробни рад спроведених МУЕ 

Наручилац ће бити у обавези да дозволи пуштање у пробни рад МУЕ искључиво након 

њиховог завршетка или отклањања недостатака и пропуста, што се доказује потписом 

Наручиоца на записнику о прегледу. 

Да би се избегла свака сумња, период гарантовања не може почети пре него што: 

1. све МУЕ функционишу како је планирано, а посебно у погледу енергетске 

ефикасности и учинка, 

2. се прописно изврши пуштање у пробни рад, 

3. сви недостаци и грешке у МУЕ које се утврде након пуштања у пробни рад се 

елиминишу или не отклоне (ако постоје), 

4. наступи правоснажност употребне дозволе, ако је њено прибављање предвиђено 

прописима, и 

5. уговорне стране потврде дневник активности у периоду имплементације. 

 

7.8. Пренос својине 

Својина на инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми које Извршилац у 

току спровођења МУЕ угради или на други начин инкорпорира у уговорни објекат 

прелази на Наручиоца пошто уговорне стране потврде дневник активности у периоду 

имплементације и започне период гарантовања, осим ако није другачије регулисано 

важећим прописима. 

У случају да Извршилац у току периода гарантовања буде имао обавезу да о свом трошку 



Страна 53      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

 

 

инсталира опрему, инсталације, односно делове инсталација, својина на овим МУЕ 

прелази на Наручиоца након што уговорне стране верификују ове активности (својим 

потписом и печатом на посебном документу), осим ако није другачије регулисано 

важећим прописима.        

7.9. Мерење и верификација 

Извршилац мора да обави све активности мерења и верификације на основу М&В плана 

који је део понуде Извршиоца и одобрен од уговорних страна, а припремљен у складу са 

прилогом 4.и прилогом 6. овог уговора. М&В план може бити додатно прилагођен током 

припремног периода и периода имплементације, на основу споразума уговорних страна. 

Приликом обављања активности мерења и верификације, Извршилац ће морати да 

поступа у складу са основним принципима добре праксе М&В, што нарочито 

подразумева следеће: 

1. извештаји о мерењу и верификацији треба да буду прецизни како је дефинисано 

М&В планом; 

2. извештавање о уштеди енергије и финансијској уштеди треба да узме у обзир све 

ефекте пројекта; 

3. у случају када се доноси суд о неизвесним количинама, процедуре за М&В треба 

да буду такве да процењују и уштеду енергије и финансијску уштеду; 

4. извештавање о ефикасности пројекта треба да буде конзистентно између 

различитих типова МУЕ и различитих временских периода за исти пројекат; 

5. одређивање уштеде енергије и финансијске уштеде треба да одражава 

прорачунате и измерене параметре учинка, док се други мање важни или 

предвидљиви параметри могу процењивати; 

6. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац 

примени у складу са планом оперативног и превентивног одржавања; 

7. извештаји о мерењу и верификацији морају да садрже и све мере које Извршилац 

примени у случају интервентног одржавања или других ванредних догађаја који 

су пореметили нормално функционисање МУЕ; 

8. све активности мерења и верификације треба да буду јасно и у потпуности 

обелодањене и документоване. 

Извештај о М&В мора да садржи поређење прорачунате уштеде енергије и измерене 

потрошње енергије и образложење о њиховом међусобном односу. 

Извештаје о М&В треба да припреми Извршилац, на свака три месеца за време периода 

гарантовања.Ови извештаји се шаљу Наручиоцу најкасније 30 дана након завршетка 

тромесечног периода који треба да буде обухваћен релевантним М&В планом. 

Поштоваће се следећа процедура усвајања М&В плана: 

• Извештај мора (осим уколико Наручилац нема примедбе) да буде одобрен од 

стране Наручиоца најкасније 15 дана након његовог пријема од стране 

Наручиоца; 

• Уколико Наручилац има примедбе на закључке из извештаја, Наручилац мора 

обавестити Извршиоца о томе у року од 15 дана од дана пријема извештаја. 

Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за своје примедбе; 

• Извршилац, у року од наредних 15 дана, од дана пријема Наручиочевих 

примедби, спроводи одговарајуће измене и о томе извештава Наручиоца. 

Уколико се Наручилац поново не сложи са закључцима из М&В плана, стране ће решити 

неспоразум у складу са чланом 16.1. овог уговора. 
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7.10. Одржавање МУЕ 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и за исправно 

функционисање свих делова (укључујући, али се не ограничавајући на инсталације, 

делове инсталација и опреме) у складу са чланом 8. овог уговора и прилогом 6 овог 

уговора. За време уговорног периода, ради обезбеђивања одговарајућих оперативних 

услова у уговорном објекту који за циљ имају постизање уштеда енергије, Извршилац се 

обавезује да МУЕ инсталиране или уграђене у уговорном објекту одржава у складу са 

важећим прописима и уговореним стандардима и у складу са пројектом одржавања 

инсталација и објекта који је саставни део пројектне документације, а који неће умањити 

конкуренцију приликом набавке резервних делова за уграђене МУЕ, односно за замену 

МУЕ. 

Ради извршења обавеза одржавања, Извршилац ће доставити Наручиоцу директан 

контакт овлашћене особе која је дужна да прима захтеве Наручиоца у вези оперативног, 

превентивног и интервентног одржавања и поступи у вези захтева најкасније 48 часова 

од часа пријема захтева. 

Извршилац је обавезан да примењује све техничке, административне и организационе 

мере током уговорног периода на било које радове, инсталације, делове инсталација и 

опреме, које чине део МУЕ ради одржавања или обнове њиховог одговарајућег радног 

стања. Извршење обавезе Извршилац доказује вођењем дневника одржавања који је 

саставни део М&В плана. 

У случају да се након почетка периода гарантовања и до краја уговорног периода утврди 

неисправност или недостатак у функционисању радова, инсталација, делова инсталација, 

односно опреме које су део примењених МУЕ, трошкове замене и отклањања друге 

штете произашле као последица недостатка у функционисању примењених МУЕ (штете 

на уговорном објекту, немогућност примене других МУЕ и сл.) ићи ће на терет 

Извршиоца. 

 

7.11. Коначан преглед пре истека уговорног периода 

Три месеца пре краја уговорног периода, уговорне стране ће заједнички обавити преглед 

МУЕ. У тренутку обављања прегледа све инсталиране МУЕ морају имати најмање 20% 

употребног века предвиђеног упутствима произвођача. 

У случају неслагања између Извршиоца и Наручиоца у погледу преосталог употребног 

века, или усклађености са овим чланом уговора (коначан преглед пре истека уговорног 

периода), питање ће се решавати у складу са чл. 16.1. овог уговора. 

 

7.12. Документ о коначној верификацији 

На датум када истиче период гарантовања из овог уговора, а уколико су испуњене све 

уговорне обавезе, уговорне стране ће потписати документ о коначној верификацији у 

којем ће потврдити да су све уговорне обавезе из овог уговора у потпуности испуњене 

или дефинисати преостале обавезе које је неопходно извршити како би се све уговорне 

обавезе испуниле. 

 

8. ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ИСПРАВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СТВАРИ 
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Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла према овом уговору и за 

исправно функционисање ствари према овом уговору (укључујући, али се не 

ограничавајући на инсталације, делове инсталација и уграђену опрему), као и да су 

радови и ствари према овом уговору: (а) нове и доброг квалитета (б) да немају 

недостатака у дизајну, материјалу или изради; и (в) да одговарају сврси. 

Извршилац гарантује Наручиоцу за добро извршење посла и исправно функционисање 

ствари од момента када започне период гарантовања и траје до краја уговорног периода. 

У случају замене опреме, новоуграђена опрема мора бити истог квалитета као и она која 

је замењена и биће предмет гаранције дате у складу са чланом 11.1.2 овог уговора. 

 

 9. УТВРЂИВАЊЕ ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ, ФИНАНСИЈСКЕ УШТЕДЕ И 

ГАРАНТОВАНЕ УШТЕДЕ 

9.1. Методологија за утврђивање остварене уштеде енергије и финансијске уштеде 

9.1.1 Утврђивање да ли је остварена гарантована уштеда ће бити засновано на поређењу 

прорачунате и измерене и верификоване финансијске уштеде, а на основу МиВ плана и 

гарантованих уштеда. 

Детаљни опис методологије обрачунавања уштеде енергије и финансијске уштеде за све 

МУЕ налази се у М&В плану о којем су се уговорне стране споразумеле у складу са овим 

уговором. Формуле за обрачунавање укључују метод поређења оперативних трошкова 

који би настали да МУЕ нису спроведене (референтни оперативни трошкови) са 

оперативним трошковима након спровођења МУЕ за време периода гарантовања. 

 

9.2. Референтна валута 

Све новчане вредности обрачунате на основу уговора биће исказане у еврима. За 

прерачун цене, која је исказана у еврима, користиће се средњи девизни курс Народне 

банке Србије (даље: НБС) на дан када је издат обрачун/рачун. 

 

9.3. Референтна цена енергије 

Референтна цена енергије за потребе овог уговора је нето цена у конкурсној 

документацији за електричну енергију, укључујући и посебне цене за јединице 

потрошње и ангажоване снаге или капацитета које се сматрају неопходним, која не 

садржи ПДВ, али садржи све накнаде и друге трошкове, обухваћене у обрачун цена 

енергије од стране снабдевача енергијом. 

Референтна цена енергије је непромењива током читавог периода гарантовања. Стога, 

промене у цени енергије за време периода гарантовања неће утицати на обрачунавање 

резултата рада Извршиоца и његове накнаде. Исто важи и за промене у важећим 

порезима (са изузетком ПДВ-а) који се тичу потрошње електричне енергије уколико су 

исти садржани у референтним ценама енергије. 

 

9.4. Референтна усклађивања 

Усклађивања за период гарантовања треба да обезбеде тачно мерење и прорачун уштеде 

енергије у односу на обавезе које је Извршилац преузео. На основу М&В плана, потребно 

је спровести два типа усклађивања: 

• Редовна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се редовне 
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промене очекују за време периода извештавања; 

• Ванредна усклађивања – за све факторе који утичу на енергију чије се промене 

обично не очекују. Наручилац мора за време периода извештавања проверавати 

да ли је дошло до промене оваквих статичних фактора. 

 

9.5. Гарантована уштеда 

Извршилац гарантује да ће примена МУЕ, од почетка до краја периода гарантовања 

смањити оперативне трошкове уговорног објекта најмање у висини гарантоване уштеде 

која износи: 4.852.500,52 еура + ПДВ, гарантована уштеда за обрачунски период 

346.607.18 еура + ПДВ. 

На основу уговора, Наручилац нема право на додатна потраживања од Извршиоца, 

изузев гарантоване уштеде, односно пенала за неизвршење уговорних обавеза. 

Гарантована уштеда ће бити подељена између Наручиоца и Извршиоца у складу са 

процентом подељене уштеде (ППУ) за 14 година: 23,00 је удео који припада Наручиоцу 

(ППУ Наручиоца), а 77,00 је удео који припада Извршиоцу (ППУ Извршиоца), у складу 

са понудом Извршиоца за 14 година. 

 

9.6. Редовност утврђивања остварених гарантованих уштеда 

Ниво постигнуте гарантоване уштеде ће се контролисати једном у три месеца да би се 

олакшала годишња контрола и да би се омогућила брза реакција у случају 

незадовољавајућих резултата или по потреби започела додатна ванредна усклађивања. 

 

9.7. Додатна финансијска уштеда 

Додатна финансијска уштеда је позитивна разлика између остварене финансијске уштеде 

у обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Додатна финансијска уштеда 

представља основ за плаћање додатне накнаде у складу са чланом 10.5. овог уговора. 

 

9.8. Неостварена гарантована уштеда због лоших резултата рада Извршиоца 

Неостварена гарантована уштеда је негативна разлика између остварене финансијске 

уштеде у обрачунском периоду и годишње гарантоване уштеде. Неостварена гарантована 

уштеда је основ за обрачун пенала у складу са чл. 10.6. 

 

9.9. Неостварена гарантована уштеда због поступања Наручиоца 

Ако се из МУЕ не оствари очекивана финансијска уштеда из разлога које је изазвао 

Наручилац или који су под његовом контролом, што, између осталог обухвата и: 

1. противправни акт, пропуст, кршење или неблаговремено извршење уговора од 

Наручиоца; 

2. кашњење за које Извршилац има право да тражи продужење рока; 

3. уклањање неодобрених измена на МУЕ од стране Наручиоца; 

4. измене или оштећења на уговорном објекту или опреми и системима Наручиоца, 

или на њиховом функционисању, што битно утиче на извршење пројекта или на 

трошкове Извршиоца у вези са извршењем пројекта на начин како је то 
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предвиђено припремним активностима; 

Такве околности ће бити решене на следећи начин: 

● у случају привременог неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у 

времену краћем од 90 узастопних дана), обрачун финансијске уштеде се заснива 

на процени онога што би било постигнуто да до такве околности није дошло; 

● у случају трајног неостваривања уштеде енергије и финансијске уштеде (у 

периоду једнаком или дужем од 90 узастопних дана), Извршилац ће ускладити 

референтну потрошњу за износ који је прорачунат тако да неутрализује ефекат 

таквих околности на финансијску уштеду. 

 

10. НАКНАДА 

10.1. Опште одредбе 

Накнаде Извршиоца састоје се из основне накнаде, накнаде за одржавање и додатне 

накнаде. 

Након прихватања дневника активности у периоду имплементације, Извршилац стиче 

право на накнаду током целог периода гарантовања. 

 

 

10.2. Годишња накнада 

Уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој гарантованој 

уштеди, како је то показано применом М&В плана, сматра се да је, применом МУЕ на 

уговорном објекту, Извршилац остварио гарантовану уштеду, и остварио право на 

годишњу основну накнаду за обрачунски период. 

Сматра се да је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој 

гарантованој уштеди и када од ње одступа за највише плус/минус 5%, и у том случају 

Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале. 

Годишња основна накнада за четрнаест (14) година се израчунава по формули: 

Годишња накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно 

одржавање) = Годишња гарантована уштеда × ППУ
Извршиоца 

где је: ППУ = проценат подељене уштеде
 

ППУ у овом случају представља процентуални износ накнаде за четрнаест (14) година у 

односу на гарантовану уштеду, а који је исказан у Понуди. 

 

10.3. Накнада за превентивно и оперативно одржавање система током 14 година 

Накнада за превентивно и оперативно одржавање урачунатa је у годишњу накнаду током 

14 година, коју на месечном нивоу Наручилац плаћа Извршиоцу. 

 

 

10.4. Накнада за интервентно одржавање 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 
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набавкe, монтаже и гаранцију на LED светиљке до истека периода гарантовања у 

номиналном износу износи 340 евра по светиљци са свим трошковима. 

Висина накнаде за интервентно одржавање, која обухвата нето цену транспорта, 

набавкe, монтаже и гаранцију на LED рефлекторе до истека периода гарантовања у 

номиналном износу износи 370 евра по рефлектору са свим трошковима. 

10.5. Додатна накнада 

Уколико је остварена додатна уштеда у обрачунском периоду, како је то показано 

применом М&В плана, Извршилац је стекао право на додатну накнаду. 

Сматра се да додатна уштеда није остварена у обрачунском периоду ако није већа од 5% 

од годишње гарантоване уштеде. 

Висина додатне накнаде за сваки обрачунски период израчунавасe по формули: 

(ФУОП – ГГУ) × УИ 

где је:  ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

УИ = 50% учешћа Извршиоца у додатној уштеди. 

 

10.6. Накнада у случају неостварене гарантоване уштеде („Пенали“) 

У случају неостварене гарантоване уштеде у обрачунском периоду због лоших резултата 

примене МУЕ од стране Извршиоца, како је то показано применом М&В плана, 

Извршилац је обавезан да плати пенале. 

Висина пенала за сваки обрачунски период израчунава по формули: 

(ГГУ – ФУОП) × ППУИзвршиоца × 2
 

где је:  ГГУ = Годишња гарантована уштеда 

ФУОП = Финансијска уштеда у обрачунском периоду 

ППУ = 
проценат подељене уштеде

 

Извршилац ће достављати процену уштеде енергије и финансијске уштеде по завршетку 

сваког обрачунског периода, а најкасније 10 дана од одобравања четвртог кварталног 

извештаја о верификацији и мерењу за време периода гарантовања. 

Укупан износ пенала треба да буде плаћен у року од 15 дана након што уговорне стране 

потврде уштеде енергије и финансијске уштеде. 

 

10.7. Плаћање накнаде 

Од почетка периода гарантовања, за четрнаест (14) година гарантовања Извршиоцу 

припада накнада (урачуната основна накнада и накнада за превентивно и оперативно 

одржавање). За сваки обрачунски период врши се плаћање накнаде на крају сваког 

месеца у висини једне дванаестине годишње накнаде, као што је дефинисано у члану 

10.2 овог уговора, што износи на месечном нивоу 22.240,63 еура , увећано за ПДВ и 

искључујући било које друго потраживање. 

На основу испостављеног годишњег извештаја: 

1. Извршилац нема право на додатну накнаду нити је обавезан да плати пенале 
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уколико је финансијска уштеда у обрачунском периоду једнака годишњој 

гарантованој уштеди или одступа од ње за највише плус/минус 5%. 

2. Наручилац плаћа додатну накнаду Извршиоцу у складу са чланом 10.5. овог 

уговора. 

3. Извршилац плаћа пенале Наручиоцу у складу са чланом 10.6. овог уговора. 

4. Накнада за интервентно одржавање се плаћа у року од 15 дана након што су 

извршени радови потврђени од стране Наручиоца у складу са чланом 10.4. овог 

уговора. 

 

10.8. Услови плаћања 

Наручилац је сагласан да плати све доспеле новчане неспорне обавезе по овом уговору 

у року од 45 дана од дана пријема фактуре од Извршиоца. 

Наручилац је сагласан да плати извршиоцу камату на новчане неспорне обавезе, које 

нису плаћене у року од 45 дана од дана пријема фактуре, у висини утврђеној законом 

којим се уређује затезна камата. 

Извршилац има право да од Наручиоца захтева накнаду за кашњење у испуњавању 

новчане неспорне обавезе у износу утврђеном законом којим се уређују рокови измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између правних лица из јавног сектора 

и приватног сектора. 

Извршилац има право на накнаду свих трошкова које је претрпео у комерцијалним 

трансакцијама када су оне у директној вези са извршавањем његових уговорних обавеза 

или са имплементацијом пројекта, а који трошкови су наступили као последица 

кашњења Наручиоца у испуњавању неспорних новчаних обавеза. 

 

11. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА 

11.1. Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца 

11.1.1. Намена, врста и износ обезбеђења 

За обезбеђење извршења активности у Припремном периоду и Периоду 

имплементације Извршилац је дужан да обезбеди банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 5% од висине Гарантоване уштеде за обрачунски период у 

складу са чланом 9.5 овог уговора. Вредност банкарске гаранције израчунава се по 

формули: 

ГУ ×0,05 

Где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 

1.овог члана најкасније 30 дана након потписивања Уговора, са роком важења који 

истиче месец дана након почетка Периода гарантовања. 

За обезбеђење остварења Гарантоване уштеде и за осигурање плаћања Пенала у 

случају да се Гарантована уштеда не оствари у току Периода гарантовања, Извршилац је 

обавезан да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 2% од 

Гарантоване уштеде за сваки Обрачунски период. Укупна вредност банкарске гаранције 

израчунава се по формули: 
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ГУ × 0,02 

где је: 

ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5 овог уговора. 

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригинал банкарске гаранције из става 3. 

овог члана, за сваки Обрачунски период посебно, најкасније 15 дана препочетка 

Обрачунског периода за који се гарантује. Важност гаранције почиње да тече од дана 

истека гаранције из става 1. овог члана, а истиче месец дана након истека Обрачунског 

периода за који сегарантује. Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске 

гаранције којом се осигурава извршење Гарантоване уштеде најкасније до дана почетка 

Периода гарантовања, Наручилац има право да активира гаранцију из става 1. овог члана. 

Уколико Извршилац не достави оригинал банкарске гаранције којом се осигурава 

извршење Гарантоване уштеде за Обрачунски период најкасније до дана почетка 

Обрачунског периода за који се гарантује, Наручилац има право да активира гаранцију 

из става 3. овог члана за претходни Обрачунски период. Банкарска гаранција треба да 

буде са клаузулом неопозива, безусловна и платива на први позив и без права 

приговора. Банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће 

рокове и мању вредност. 

 

11.1.2. Основни подаци о гаранцији 

Извршилац обезбеђује банкарске гаранције из члана 11.1.1. овог уговора које: 

1. гласе на име Наручиоца, 

2. безусловне су, 

3. неопозиве су, 

4. наплативе су на први позив, 

5. утврђују искључиву надлежност за решавање спорова који настану по или у вези 

са гаранцијом према седишту/месту пословања Наручиоца. 

 

11.1.3. Повраћај гаранције 

Гаранција којом се обезбеђује извршење активности у припремном периоду и у периоду 

имплементације, односно гаранција којом се обезбеђује остварење гарантоване уштеде, 

враћа се Извршиоцу на његов захтев. 

 

11.2. Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца 

За обезбеђење плаћања основне накнаде и додатне накнаде Извршиоцу, сагласно одељку 

10. овог уговора, Наручилац је дужан да достави бланко соло меницe. 

Наручилац је дужан да преда Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од 

стране овлашћеног представника Наручиоца, као и сву другу потребну документацију 

која је у складу са прописима РС потребна у вези са меницама. Број издатих меница мора 

бити једнак броју обавезних плаћања основне накнаде Извршиоцу, у току трајања 

периода гарантовања. 

Извршилац је обавезан да неупотребљена овлашћења за задужење подрачуна буџета 

и/или менице, врати Наручиоцу након истека или раскида уговора. 

 



Страна 61      Број 16      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      14.11.2022 

 

 

 

12. ОДГОВОРНОСТ 

12.1. Право Наручиоца на накнаду штете проузроковане од стране Извршиоца 

Извршилац има обавезу да плати накнаду за сву штету (укључујући, али се не 

ограничавајући на штету насталу услед или у вези са губитком, повредом или смрћу) 

коју је сам проузроковао или су је проузроковала лица која поступају по његовом налогу 

(не искључујући и овлашћена лица Наручиоца или његове запослене) или штете настале 

услед неостваривања гарантоване уштеде. 

 

12.2. Право Наручиоца на накнаду штете због неиспуњења обавеза Извршиоца из понуде 

и уговора 

Ако се након потписивања овог уговора установи да Извршилац није испунио услове 

утврђене у понуди и уговору, тј. обавезе које произлазе из уговора чија повреда 

представља основ за једнострани раскид уговора од стране Наручиоца у складу са 

чланом 16.2. из овог уговора. Наручилац има право на износ обрачунат на следећи начин: 

ГУ × 0,03 

где је   ГУ = Гарантована уштеда у складу са чланом 9.5. овог уговора 

Уколико је стварна штета коју претрпи Наручилац, настала услед или у вези са таквом 

повредом, већа од износа уговорне казне утврђене у складу са претходним ставом, 

Наручилац задржава право да од Извршиоца захтева накнаду целокупне штете коју је 

претрпео. 

 

12.3. Право Извршиоца на накнаду штете услед неизвршења обавезе Наручиоца да 

пружи подршку приликом спровођења МУЕ 

Ако Наручилац намерно или због грубог немара не испуни своју уговорну обавезу да 

сарађује у складу са чл. 6.3. и 6.4. овог уговора, чије неиспуњење представља основ за 

једнострани раскид уговора из члана 16.2. овог уговора, дужан је: 

1. да Извршиоцу надокнади сву штету која настане оваквим поступањем или 

пропуштањем; 

2. да плати извршене МУЕ сходно прихваћеном дневнику активности у припремном 

периоду и дневнику активности у периоду имплементације, као и да 

3. исплати све накнаде за примењене МУЕ, а за период од почетка периода 

гарантовања до момента једностраног раскида уговора. 

 

13. ОСИГУРАЊЕ 

13.1. Одговорна страна 

Извршилац ће уговорити, за време трајања периода имплементације. 

Извршилац ће за следеће осигуране случајеве прибавити полисе осигурања на име 

Извршиоца: 

• штета на уговорном објекту; 

• повреда запослених на раду; 

• смрт запослених на раду од несрећног случаја. 

Трошкови горе наведених осигурања падају на терет Извршиоца. 
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13.2. Штета 

У случају да МУЕ буду оштећене на основу изложености осигураним ризицима и могуће 

их је поправити или заменити, сума осигурања по тој полиси осигурања ће се 

искористити за поправку или замену, а Извршилац ће покрити разлику у цени. 

 

13.3. Престанак важења у случају штете на уговорном објекту 

Без утицаја на остале одредбе овог уговора у случају да уговорни објекат буде оштећен 

тако да се не може поправити, овај уговор се раскида са тренутним дејством. 

 

14. РАСПОЛАГАЊЕ УГОВОРНИМ ОБЈЕКТОМ 

14.1 Непостојање ограничења права располагања 

У складу са важећим прописима Републике Србије, Наручилац има право да слободно 

располаже уговорним објектом у целини или у делу, и то према једној или више 

уговорних страна.Располагање уговорним објектом од стране Наручиоца неће утицати 

на права и обавезе Извршиоца по овом уговору.У поступку располагања уговорним 

објектом, Наручилац преноси сва своја права и обавезе из уговора на треће лице, у 

потребној форми, и уз сагласност Извршиоца за такав пренос коју он даје потписивањем 

овог уговора. У случају располагања правом над уговорним објектом, Наручилац 

преноси на треће лице обавезу заштите права Извршиоца (укључујући, али се не 

ограничавајући на права интелектуалне својине као што су ауторска права, патентна 

права, и права по основу робног жига или модела) у складу са законом, као и евентуално 

право својине на неким стварима, ако исто постоји у вези са овим уговором. 

 

14.2 Обострани споразум о накнади за штетне ефекте 

У случају настанка штетних ефеката услед располагања уговорним објектом сходно овом 

одељку уговора.Уговорне стране ће прво преговарати о постизању заједничког споразума 

о адекватном утврђивању накнаде Извршиоцу за такве штетне ефекте, ако и када он буде 

претрпео штету из наведеног разлога. 

Уколико споразум из става 1.овог члана буде захтевао измене и допуне овог уговора у 

складу са важећим законом који уређује област јавно-приватног партнерства и концесија 

и другим прописима. Уговорне стране ће закључити одговарајуће измене и допуне овог 

уговора уз сходну примену правила наведених у члану 5.1 овог уговора. 

 

14.3 Накнада за Извршиоца 

У случају да споразум из члана 14.2 уговора не буде постигнут, а уговорни објекат буде 

предмет располагања трећем лицу или дође до преузимања обавеза из уговора и због 

истих разлога престане да постоји уговорни однос између Наручиоца и Извршиоца у 

погледу уговорног објекта. Извршилац ће имати право на накнаду за извршене 

активности у циљу остваривања МУЕ, а тиме и на извршење уговорних обавеза у складу 

са следећим прорачуном: 

1. Ако Извршилац још није спровео МУЕ на уговорном објекту или на делу уговорног 

објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос између 
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Наручиоца и Извршиоца у погледу датог дела уговорног објекта. Извршилац ће бити 

стављен у позицију као да су прогнозирани ефекти МУЕ остварени за одређени део. 

2. Ако је Извршилац већ инсталирао све МУЕ на уговорном објекту или на делу 

уговорног објекта којим се располагало и у оној мери у којој је престао правни однос 

између Наручиоца и Извршиоца у погледу уговорног објекта. Извршилац ће бити 

стављен у позицију као да су све МУЕ извршене у потпуности и да су прогнозирани 

ефекти датих мера уштеда у потпуности остварени на том објекту. 

Под условима императивних прописа Републике Србије, оваква усаглашена вредност ће 

се сматрати целокупном накнадом која припада Извршиоцу у случају из тачке 1.односно 

тачке 2. овог члана.   

 

15. ВИША СИЛА 

Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не 

доводи до захтева једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом 

овог уговора, уколико је такво неиспуњење последица више силе. 

Виша сила, у смислу ст.1.овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан 

догађај који је изван моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом 

се подразумева сваки догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који 

излазе из круга редовних догађаја и околности на које је уговорна страна могла утицати, 

односно који нису проузроковани кривицом или непажњом уговорне стране, а који су 

настали на дан односно након закључења овог уговора и који утичу на извршење и 

остварење права и обавеза које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, 

и поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже. 

Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано 

обавештење другој страни о догађајима и/или околностима који представљају вишу силу 

у смислу овог члана чим то постане објективно могуће по насупању више силе, у којем 

ће та уговорна страна навести које од својих обавеза је спречена да изврши током дејства 

више силе. Пошто достави наведено обавештење другој уговорној страни, страна која је 

погођена дејством више силе ће наставити да обавештава другу уговорну страну, 

писаним путем, о сваком будућем суштинском развоју догађаја и/или околностима више 

силе по овом уговору, чим то постане изводљиво, као и о разумно очекиваном дану када 

ће страна која је погођена дејством више силе бити у могућности да настави са 

испуњењем својих обавеза. 

У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог 

одлагања примене овог уговора, а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до 

престанка догађаја дејства више силе. 

По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период 

једнак периоду деловања више силе. 

У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака 

уговорна страна може једностраном изјавом раскинути овај уговор са тренутним 

дејством. 

 

16. РАСКИД УГОВОРА 

16.1. Престанак и раскид уговора 

Уговор престаје у тренутку завршетка периода гарантовања, утврђеног у чл. 4.3. овог 
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уговора, осим у погледу одређених обавеза које, у складу са одредбама овог уговора, 

остају на снази током одређеног периода по завршетку периода гарантовања. 

Ниједна уговорна страна није овлашћена да једнострано раскине уговор пре његовог 

истека, осим из оправданих разлога дефинисаних у члану 16.2.овог уговора. 

Раскид уговора не утиче на било која друга правна средства којим уговорне стране 

располажу у складу са овим уговором. 

 

 

16.2. Раскид уговора из оправданих разлога 

Уговорне стране могу једнострано раскинути уговор само из оправданих разлога. Под 

оправданим разлозима сматрају се следећи случајеви: 

1. оправдани разлози на страни Наручиоца: 

 Извршилац континуирано у периоду од три месеца или дуже не примењује 

дефинисане или договорене критеријуме или стандарде – прилог 3. уговора 

(најповољнија понуда) и 

2. оправдани разлози на страни Извршиоца: Наручилац са намером или због грубог 

немара не испуни своју уговорну обавезу да сарађује (члан 6.3.), или не извршава 

исплату накнаде Извршиоцу (одељак 10.), више од три узастопна месеца. 

16.3. Обавештење о раскиду 

Једнострани раскид уговора и све друге радње у вези са раскидом (обавештења, 

утврђивање рока продужења важења уговора и друго) морају бити учињене искључиво 

у писаној форми, уз отказни рок од једног месеца. 

16.4. Накнада штете по основу једностраног раскида 

У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане 

разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2. овог уговора.Наручилац има право 

на накнаду како је то предвиђено у члану 12.2 овог уговора. 

У случају да Извршилац раскине уговор у складу са одредбама које дефинишу оправдане 

разлоге за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог уговора.Извршилац има право 

на накнаду како је то предвиђено у члану 12.3.овог уговора. 

Ако једна уговорна страна једнострано раскине уговор без образложења и противно 

одредбама о оправданим разлозима за једнострани раскид уговора из члана 16.2.овог 

уговора.Друга уговорна страна има право на накнаду свих видова штете настале таквим 

поступком. 

17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО 

17.1. Решавање техничких неспоразума 

У случају неспоразума између страна који су техничке природе, како је наведено у чл.6.1, 

чл.6.3.1, чл.6.3.2.тач.3, чл.6.3.3. тач.4,чл.7.8. ст.3 и чл.7.11. овог уговора, предмет 

неспоразума се прослеђује на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују 

Извршилац и Наручилац у року од 15 дана од дана настанка предметног неспоразума. 

Треће лице ће решити неспоразум у року од 30 дана од дана подношења захтева за 

решавање неспоразума трећем лицу од стране Извршиоца и/или Наручиоца. Одлука 

трећег лица је обавезујућа за уговорне стране, а накнада за рад трећег лица на решавању 

предмета неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, док ће свака уговорна 

страна сносити трошкове својих правних саветника и друге трошкове који нису накнада 
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за рад трећег лица. 

Током периода који почиње на дан када Извршилац и/или Наручилац доставе трећем 

лицу из става 1.овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на 

дан када треће лице донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне 

стране не теку, осим ако надлежни суд не одлучи другачије. 

Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање 

техничких неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни) 

спор. 

17.2. Решавање општих (правних) спорова 

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који 

проистекну из или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза, 

раскидом или ништавношћу овог уговора. 

У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да 

реше спор, због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне 

стране дуже од три месеца.Уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском 

поступку. 

Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2.овог члана, 

покрене тужбом парнични поступак пред надлежним судом. 

За све спорове у вези овог уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Краљеву. 

У случају да након наступања услова из става 2.овог члана ни једна уговорна страна не 

искористи овлашћење из става 2. овог члана, након чега уговорне стране поново 

успоставе односе у складу са овим уговором, престаје важење овлашћења из става 2. 

овог члана. 

18. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

18.1. Целовитост Уговора 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

Прилог 1 Уговорни објекат; 

Прилог 2 Основни подаци о сваком објекту у оквиру уговорног објекта; 

Прилог 3 Најповољнија понуда (са датумом пријема и деловодним бројем понуде); 

Прилог 4 Упутство за утврђивање уштеда у енергији; 

Прилог 5 Форма записника о прегледу; 

Прилог 6 Смернице за проверу квалитета одржавања и нивоа осветљености; 

Прилог 7 Нацрт уговора о сарадњи и подршци; 

Уговорне стране сагласно констатују да су једна другој предале документа која чине 

прилоге из става 1. овог члана, попуњене пре, односно на дан закључења овог уговора, 

ако у ту сврху овим уговором није предвиђен други рок, односно да ће их попунити 

према динамици која следи извршавањем обавеза уговорних страна током трајања 

уговорног периода, где и ако обавеза попуњавања појединог прилога, према његовој 

намени, постоји. 

18.2. Број примерака уговора 

Овај уговор састављен је у шест истоветних примерака, од којих по три примерка добија 

свака уговорна страна. 
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            За Наручиоца  

председница општине Трстеник 

   Милена Турк, дипл.хемичар 

 

      _____________________ 

 

                         За Извршиоца 

„Keep-light“ ДОО Београд 

                             Зоран Стаменковић  

 

______________________ 
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На основу чланова 19. став 1. тачка 3. и 21. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 40. став 1. 

тачка 40. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог 

Општинског Већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на седници одржаној дана 

10.11.2022. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК, ЈАВНО КОМУНАЛНОМ СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„КОМСТАН“ ТРСТЕНИК 

 

 

1. ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА, део катастарске парцеле број: 2428 у површини 

од 46 m2, уписана у Лист непокретности 996 КО Лопаш, као јавна својина општине Трстеник 

и ограничена са следећим координатним тачкама:  

 

Дет.тачка Y X 

О1 7506669.67 4825708.90 

О2 7506668.61 4825702.58 

О3 7506675.71 4825701.39 

О4 7506676.77 4825707.70 

 

2. Право коришћења на делу непокретности означеној у тачки 1. ове Одлуке преноси се без 

накнаде, ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, матични број: 07154780, ПИБ: 101306946, ул. 

Живадина Апостоловића бр. 8, ради обављања делатности, а у складу са актом о оснивању 

предузећа. 

 

3. Право коришћења на непокретности у јавној својини општине Трстеник престаје у случају 

њиховог отуђења из јавне својине општине Трстеник, на основу одлуке надлежног органа, 

независно од воље носиоца права коришћења на непокретности као и у другим случајевима 

утврђеним законом. 

 

4. На основу ове Одлуке, извршиће се упис права коришћења, на непокретности означеној у 

тачки 1. Ове Одлуке у корист ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, у јавним књигама о евиденцији 

непокретности и правима на њима. 

 

5. Овлашћује се председница општине Трстеник, да у име општине Трстеник, закључи уговор 

о преносу права коришћења на непокретности описаној у тачки 1. ове Одлуке. 

 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог даном од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-125/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 7. 

Статута општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', број 1/19), члана 77. Закона о 

приватизацији (''Сл. гласник РС'', бр. 

83/14...20/16-аут. тумачење), члана 2а, члана 

67. став 4. тачка 3. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији (''Сл. 

гласник РС'', број 80/02...96/21), члана 35. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Сл. гласник РС'', број 62/06...111/21-

др.закон) и Закључка Владе Републике Србије 

05 Број: 023-5755/2022-1 од 25. августа 2022. 

године, на предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 10.11.2022. године, 

доноси  

 

О Д Л У К У 

 

I-Општина Трстеник је сагласна да се 

потраживања према субјекту приватизације-

Акционарском друштву за производњу и 

промет оружја ''ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ'', 

Крагујевац, Косовска бр.4, 34000 Крагујевац, 

ПИБ: 101508753, МБ: 07249845, које припада 

Групацији Одбрамбена индустрија Србије, по 

основу уступљених јавних прихода-пореза на 

зараде, са стањем главног дуга на дан 

31.12.2016. године, у износу од 375.030,53 

динара, утврђена Записником Министарства 

финансија-Пореске управе-Филијала 

Крагујевац, број: 000-433-00-01199/2020-

0000/1 од 19. маја 2020. године, конвертују у 

трајни улог општине Трстеник у основном 

капиталу субјекта приватизације и отпише 

камата исказана у записнику на дан 

31.12.2016. године, као и припадајућа камата 

на наведени главни дуг у износу обрачунатом 

од 01.01.2017. године до дана спровођења 

закључка Владе Републике Србије 05 Број: 

023-5755/2022-1 од 25.августа 2022. године, а 

која ће се утврдити записником Министарства 

финансија-Пореске управе-Филијала 

Крагујевац. 

 

 

 

 

 

II-Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-126/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, - др. закон, 

101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон), члана 40. став 1. тачка 17. и члана 69. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној 

10.11.2022. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ  

 

I – Констатује се престанак функције члану 

Општинског већа општине Трстеник, Душану 

Ерићу, дипл. економисти из Оџака, на основу 

поднете оставке.  

 

II – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТСТЕНИК 
 

Број: 02-108/2022-01 
 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу чланова 46. и 47. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној дана 

10.11.2022. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта  „Трстеник“ 

 

I – Констатује се да Милану Стојићу из 

Трстеника престаје дужност директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“, на лични захтев, даном 

доношења овог Решења. 

 

II - Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и исто објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-105/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 1/2019), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

10.11.2022. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за уређење 

грађевинског земљишта „Трстеник“ 

 

I – Именује се Душан Ерић дипл. економиста 

из Оџака, за вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа за уређење грађевинског 

земљишта „Трстеник“, до именовања 

директора овог јавног предузећа по конкурсу, 

а најдуже годину дана. 

 

II – Вршилац дужности директора Јавног 

предузећа за уређење грађевинског земљишта 

„Трстеник“, има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

III –Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-109/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 115.-117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(“Сл.гласник РС“ , бр. 88/2017 и ... 129/2021) и 

члана 40. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 10.11.2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о измени решења о именовању чланова 

Школског одбора  

Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник 

 
I – У решењу о именовању чланова Школског 

одбора Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник, 

бр. 02-66-8/2020-01 од 12.10.2020. године 

(„Сл.лист општине Трстеник“ бр.18/2020 и 

19/2020), у ставу I поднаслов Из реда 

родитеља, односно других законских 

заступника, тачка 5. која је гласила:  

 

     „5. Данијела Јовановић из Трстеника, ул. 

Чајкина бр. 22А/14;“ 

 

Мења се и сада гласи: 

 

     „5. Мирјана Миљковић из Трстеника, ул. 

Миодрага Луковића бр. 12“. 

 

II – Остале одредбе решења о именовању 

чланова Школског одбора  

Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник се не 

мењају. 
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III – Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-106/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 115.-117. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(“Сл.гласник РС“, бр. 88/2017 и ... 129/2021) и 

члана 40. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 10.11.2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о измени решења о именовању чланова 

Школског одбора  

Основне школе „Добрица Ћосић“ Велика 

Дренова 

 

I – У решењу о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе „Добрица Ћосић“ 

Велика Дренова, бр. 02-66-3/2020-01 од 

12.10.2020. године („Сл.лист општине 

Трстеник“ бр.18/2020), у ставу I поднаслов Из 

реда запослених тачка 2. која је гласила:  

 

     „2. Драгана Пантић из, наставник разредне 

наставе из Велике Дренове;“ 

Мења се и сада гласи: 

     „2. Весна Радић, наставник разредне 

наставе из Велике Дренове;“ 

      

 

II – У ставу I поднаслов Из реда родитеља, 

односно других законских заступника, 

тачка 6. која је гласила: 

 

     „6. Драган Лазић, електричар из 

Страгара;“ 

Мења се и сада гласи: 

     „6. Горан Коларевић, пољопривредни 

техничар из Велике Дренове;“ 

 

III –  Остале одредбе решења о именовању 

чланова Школског одбора  

Основне школе „Добрица Ћосић“ Велика 

Дренова се не мењају. 

 

IV – Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-107/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 60. Статута општине 

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

1/2019), Општинско веће општине Трстеник 

на седници одржаној 09.11.2022.године, 

донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се измењени Програм коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Трстеник за 

2022.годину. 

 

2.Закључак ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

 

3.Закључак доставити: Канцеларији за ЛЕР 

општине Трстеник и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

 

Број: 022-117/2022-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 
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Измењени Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Трстеник за 2022. годину 

 
 Нa основу члана 100. став 3. и 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 

РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-

др.закон), чл. 64-67. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Правилника о обрасцу програма 

коришћења средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, 

начину и роковима њиховог достављања („Службени гласник РС“, бр.80/19) и Одлуке о буџету 

општине Трстеник за 2022. годину, (''Службени лист општине Трстеник'' , бр. 18/21) урађен је 

предлог измењеног програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

општине Трстеник за 2022. годину. 

У складу са напред наведеним, средства ће се користити на следећи начин:  

Редни 

број 

активн

ости 

Програмска 

активност 

Сагласност 

министарств

а заштите 

животне 

средине на 

предлог 

програма  

Детаљан опис 

активности 

Циљ 

активности 

Надлежн

и за 

спровође

ње 

програмс

ке 

активнос

ти 

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор 

средстав

а 

финанси

рања 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову 

активност у 

претходној 

години 

 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

 

1. Контрола 

квалитета 

ваздуха 

 Континуирано 

мерење 

аерозагађења 

комуналне 

средине 

Општине 

Трстеник на 

једном мерном 

месту (SO2, NO3, 

чађ, УТМ, тешки 

метали 

Утврђивање 

нивоа 

загађујућих 

материја 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

пољоприв

реду и 

одрживи 

раѕвој 

 

360.000,00 Буџет 

општине 

360.000,00 

 

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

 

2. Испитивање 

квалитета 

површинских 

вода 

 Испитивање  ква

литета 

површинских 

вода на реци 

Западној Морави 

једном месечно 

Утврђивање 

нивоа 

загађујућих 

материја 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

   245.000,00 Буџет 

општине 

   245.000,00 
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и на већим 

потоцима на 

територији 

општине 

Трстеник 

пољоприв

реду и 

одрживи 

развој 

 

3. Контрола 

отпадних вода 

из 

пијозометара 

 Испитивање 

степена 

оптерећености 

отпадних вода из 

пијозометара на 

градској 

депонији у 

Трстенику 

Смањење 

загађења 

подземних вода 

и мањих 

водотокова у 

близини 

депоније 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

пољоприв

реду и 

одрживи 

развој 

И ЈКСП 

''Комстан'' 

73.000,00 Буџет 

општине 

73.000,00 

 

Управљање отпадом 

 

4. Лизинг рате 

за набављено 

специјализова

но возило за 

прикупљање 

комуналног 

отпада 

 Отплата 

преосталих 4 

(четири) рата за 

лизинг 

специјализовано

г возила за 

прикупљање 

комуналног 

отпада 

набављеног у 

2016. години 

Повећање 

процента 

становништва 

обухваћеног 

организованим 

прикупљањем 

смећа 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

пољоприв

реду и 

одрживи 

развој 

 

600.000,00 Буџет 

општине 
600.000,00 

5. Набавка 

специјализова

ног возила за 

прикупљање 

комуналног 

отпада  

 Набавка 

половног 

смећара, 

припрема 

техничке 

спецификације, 

спровођење 

поступка јавне 

набавке 

Повећање 

процента 

покривености 

територије 

организованим 

прикупљањем 

комуналног 

отпада и 

занављање 

возног парка 

ЈКСП 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

и ЈКСП 

''Комстан'' 

 

7.000.000,00 Буџет 

општине 
7.000.000,00 

6. Пројекат 

санације, 

затварања и 

рекултивације 

постојеће 

несанитарне 

 Реализација 

друге фазе 

пројекта 

санације, 

затварања и 

Смањење 

загађења 

животне средине 

и прелазак на 

регионални 

систем 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник 

52.742.400,00 Министа

рство 

заштите 

животне 

средине 

52.742.400,00 
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депоније у 

Трстенику 

0401-7001 

(средства 

пренета из 

предходне 

године јер 

нису у 

потпуности 

искоришћена 

у 2021) 

рекултивације 

постојеће 

несанитарне 

депоније у 

складу са 

постојећом 

пројектном 

документацијом 

уз сагласност 

надлежног 

министарства 

управљања 

отпадом 

и ЈКСП 

''Комстан'' 

 

и буџет 

општине 

7. Израда 

локалног 

плана 

управљања 

отпадом за 

период 2023-

2033 

 Израда локалног 

плана 

управљања 

отпадом у 

складу са 

Законом, одабир 

израђивача, 

формирање 

радне групе и 

усвајање плана 

Испуњење 

законске обавезе 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник 

800.000,00 Општинс

ка управа 

општине 

Трстеник 

800.000,00 

 

Контрола и заштита земљишта 

 

8. Испитивање 

квалитета 

земљишта 

 Испитивање 

загађености 

земљишта у 

односу на 

садржај опасних 

и штетних 

материја са 6 

локација на 

подрућју 

општине 

Трстеник. 

Мерења се врше 

једанпут 

годишње. 

Процена стања 

загађености 

земљишта 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

пољоприв

реду и 

одрживи 

раѕвој 

 

90.000,00 Буџет 

општине 
90.000,00 

 

Контрола и заштита од буке 

 

9. Мерење нивоа 

комуналне 

буке  

 Мерење нивоа 

комуналне буке 

врши се у складу 

са Правилником 

о дозвољеном 

нивоу буке у 

Утврђивање 

нивоа буке у 

животној 

средини 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

   132.000,00  Буџет 

општине 

132.000,00 
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животној 

средини 

("Сл.гласник 

РС"  бр. 54/92) 

на 4 мерна места 

на територији 

општине 

Трстеник и то:  

Зона поред 

прометних 

саобраћајница, 

Зона градског 

центра, Зона 

индустрије или 

контролна зона, 

Зона дома 

здравља 

пољоприв

реду и 

одрживи 

развој 

 

 

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

 

10. Еколошке 

кампање 

 Услуге 

информисања 

јавности и 

промотивне 

активности 

(догађаји, 

манифестације, 

сајмови). 

Промоција 

активности, 

планираних 

пројеката, 

обележавање 

међународних 

еколошких дана 

и акција 

Подизање свести 

јавности о 

значају заштите 

и унапређења 

животне средине 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

пољоприв

реду и 

одрживи 

развој 

 

500.000,00 Буџет 

општине 

500.000,00 

11. Конкурс за 

удружења за 

пројекте из 

области 

заштите 

животне 

средине  

 Финансирање 

пројеката 

удружења који 

се односе на 

очување, 

заштиту и 

унапређење 

животне 

средине  на 

територији 

општине 

Трстеник. 

Носиоци 

пројеката су 

удружења 

грађана основана 

ради 

Реализација 

пројеката 

удружења који 

се односе на 

очување, 

заштиту и 

унапређење 

животне средине 

Општинск

а управа 

општине 

Трстеник, 

Одсек за 

привреду, 

пољоприв

реду и 

одрживи 

развој 

 

500.000,00 Буџет 

општине 
500.000,00 
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остваривања 

циљева у 

области заштите 

животне средине 

 

УКУПНО ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:                  63.042.400,00 динара 

 

        НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

Часлав Поповић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


