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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр.129/07....111/21-др.закон), члана 5, члана 6. став 5-10. и став 13, члана 6а, члана 6б 

и члана 7а Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', бр. 26/01....118/21) и 

члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Трстеник (''Службени лист општине Трстеник'', 

бр.1/19), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник  

на седници одржаној дана 29.11.2022. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности 

по зонама на територији општине Трстеник за утврђивање пореза на имовину за 2023. 

годину. 

Члан 2. 

 

Зоне и најопремљеније зоне на територији општине Трстеник за утврђивање пореза на 

имовину одређене су посебнoм одлуком  Скупштине општине Трстеник. 

 

Члан 3. 

 

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији 

општине Трстеник за утврђивање пореза на имовину пореских обвезника који не воде 

пословне књиге и пореских обвезника који воде пословне књиге за 2023. годину, износе: 

 

 

Врста непокретности 

Зона опорезивања 

I II III 

Цена (дин./м²) 

1.Грађевинско земљиште - - - 

2.Пољопривредно 

земљиште 

716,00 248,00 86,00 

3.Шумско земљиште - - 50,00 
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4.Друго земљиште 

 

430,00 

 

149,00 

 

52,00 

5.Стан 64.300,00 - - 

6.Кућа за становање 39.460,00 21.319,00 17.009,00 

7.Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који 

служе за обављање 

делатности 

 

97.211,00 

 

- 

 

- 

8.Гараже и помоћни објекти 20.667,00 13.028,00 5.389,00 

 

Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2022. 

годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде 

пословне књиге у првој зони која је према члану 3. Одлуке о утврђивању елемената пореза 

на имовину за територију општине Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник'', бр.6/2013) 

утврђена као најопремљенија зона износе: 

-за грађевинско земљиште....................................................................................1.899,00 дин. 

-за шумско земљиште................................................................................................52,73 дин. 

 

Члан 4. 

 

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Трстеник'' и на интернет страни општине 

Трстеник  

www.trstenik.rs. 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Трстеник'', а примењиваће се од 01.01.2023. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-130/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ.
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018, 6/2020 и 129/2021), члана 2. и 4. Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних 

основних школа ("Сл. гласник РС", број 21/18) и члана 40. Статута општине Трстеник („Службени 

лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13) на предлог Општинског већа 

Скупштина општине Трстеник на седници одржаној 29.11.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о мрежи јавних предшколских установа на територији  општине Трстеник  број 

022-88/2022-01 од 05.08.2022. („Службени лист општине Трстеник“, бр. 11 од 08.08.2022. године), 

у члану 4. у табели после редног броја 18. додаје се: 

 

19.  

Школска учионица 

ОШ „Миодраг 

Чајетинац Чајка“, 

Трстеник 

Доњи Дубич 

Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

Мешовита група 

 20. 

Школска учионица 

ОШ „Живадин 

Апостоловић“, 

Трстеник 

Богдање 

Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

Мешовита група 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Трстеник 

остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-131/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ.
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На основу члана 27. став 10. и 29.  31а 

Закона о јавној својини („Сл. гл. РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), члана 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибаљања 

и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гл. РС“, бр. 16/2018) и члана 40. став 1. 

тачка 35. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник, а на предлог Општинског 

већа општине Трстеник, на седници одржаној 

дана 29.11.2022. године донелa je 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ОТУЂЕЊА 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

 

I – Општина Трстеник покреће поступак 

отуђења пословног простора, путем јавног 

надметања који се налази у објекту број 6., 

ЗГРАДА ПОСЛОВНИХ УСЛУГА – 

УГАОНИ ЛОКАЛ, изграђеног на 

катастарској парцели број: 4142/1, број 

посебног дела 3., начин коришћења: 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗА КОЈИ НИЈЕ 

УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ – ЛОКАЛ 3, У 

ПРИЗЕМЉУ 11.40m2, НА СПРАТУ 

218.74m2, корисне површине: 230m2, уписан 

у Лист непокретности број: 4720 КО 

Трстеник, као јавна својина општине 

Трстеник 

 

II – Пословни простор из става I ове Одлуке 

отуђује се путем јавног надметања, по 

тржишним условима, а у складу са чланом 

19. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибаљања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гл. РС“, 

бр. 16/2018). 

 

III – Почетну цену јавног надметања за 

пословни простор је утврђена на основу 

Обавештења о процени тржишне вредности 

Министарства финансија – Пореска управа – 

Група за контролу издвојених активности 

Трстеник, број: 103-464-08-00144/2022-0000 

од 28.04.2022. године, умањену за 20% на 

основу члана 31а Закона о јавној својини 

(„Сл. гл. РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020), у износу од 543,852 евра 

по 1 m2, што за укупну површину од 230m2 

износи 125.085,96 евра исти ће бити 

исплаћен у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС, на дан уплате. 

 Висина депозита износи 10% од 

процењене вредности предметног пословног 

простора, односно 12 508,00. евра и исти се 

уплаћује у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС, на дан уплате, на текући 

рачун општине Трстеник, број: 840-

811151843-89, по моделу 97, позив на број: 

80-103. 

 

IV – Налаже се Јавном предузећу за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“ да спроведе поступак јавног 

надметања.  

 Записник са предлогом о избору 

најповољнијег понуђача ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“ ће 

доставити Општинском већу општине 

Трстеник које ће утврдити предлог Одлуке о 

отуђењу непокретности у јавној својини за 

Скупштину општине Трстеник. 
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V – Предлог Уговора о отуђењу припремиће 

имовинско правна служба Општинске управе 

општине Трстеник, а у име општине Уговор 

ће потписати председница општине. 

 

VI – Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-132/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу чланова 18. став 5. и 6. 

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 29.11.2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВЕЛИКА 

ДРЕНОВА 

 

1. ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА 

Месној заједници Велика Дренова на 

непокретности у јавној својини означеној 

као: 

- Објекат број 1, ЗГРАДА ЗА СПОРТ И 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ – СПОРТСКИ 

ОБЈЕКАТ, изграђен на катастарској 

парцели број: 11661/1, уписан у Лист 

непокретности број: 3454 КО Велика 

Дренова, као јавна својина Општине 

Трстеник. 

 

2. Право коришћења на непокретности 

описаној у тачки 1. ове Одлуке преноси 

се без накнаде. 

 

3. Право коришћења на непокретностима у 

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 тим 

непокретностима, као и у другим 

случајевима утврђеним законом. 

 

4. На основу ове Одлуке извршиће се упис 

права коришћења, на непокретности 

описаној у тачки 1. Ове Одлуке, у корист 

Месне заједнице Велика Дренова, 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 осам дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-133/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 
На основу члана 27. став 10. и члана 

29. став 3. 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), члана 7. став 3. Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“, бр. 10/2017) и члана 40 

став 1. тачка 33. Статута општине Трстеник 

(„Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

на предлог Општинског већа општине 
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Трстеник, Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној дана 29.11.2022. године 

донела је 

О Д Л У К У 

о измени одлуке о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине 

Трстеник, путем поклона  

 

I – Мења се тачка I алинеја 1. Одлуке о 

прибављању непокретности у јавну својину 

Општине Трстеник, путем поклона 

(„Службени лист Општине Трстеник“, бр. 

18/2021) и сада гласи: 

„удео од 34 m2 од катастарске парцеле број: 

674, по култури воћњак 2. класе, укупне 

површине од 2614 m2, уписана у Лист 

непокретности број: 215 КО Камењача, као 

приватна сусвојина Раковац (Предраг) 

Драгиша и Раковац (Милета) Љубивоје, у 

уделима од по ½ (једна идеална половина)“ 

 

II – У осталом делу Одлука о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине 

Трстеник, путем поклона („Службени лист 

Општине Трстеник“, бр. 18/2021) остаје 

непромењена. 

 

III – Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-134/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 
На основу члана 27.став 10. Закона о 

јавној својини („Сл.глсник РС“, бр.72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/19), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник,на седници 

одржаној 29.11.2022.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О давању сагласности за закључење 

уговора о откупу стана 

 

I - Даје се сагласност за закључење уговора о 

откупу једнособног стана, у јавној својини 

општине Трстеник који се налази у 

Трстенику, у стамбено пословној згради, у 

ул. Косовска кућни  број 4 , улаз бр.4, стан 

број 12, површине 51 м2, на трећем  спрату, у 

згради бр.2, изграђеној на катастарској 

парцели број 2660/2 КО Трстеник, са 

Ђорђевић  Милованом из Трстеника, ул. 

Косовска бр. 4/12. 

II-Уговор из тачке и ове одлуке у име и за 

рачун Oпштине Трстеник, у складу са 

важећим прописима, закључиће председница 

Oпштине Трстеник. 

III-Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-135/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 

1/2019), на предлог Општинског већа 

општине Трстеник, Скупштина општине 

Трстеник  на седници одржаној дана 

29.11.2022. године, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку о 

расподели добити за 2021. годину ЈКП 

„Енергетика“, коју је донео Надзорни одбор 

овог Јавног предузећа под бр. 26/2022 дана 

25.10.2022. године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-136/2022-01 

 
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 

29.11.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Комстан“ Трстеник 

 

I – Слађани Алексић, дипломираном 

економисти из Трстеника, престаје дужност 

вршиоца дужности директора Јавног, 

комуналног, стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник, са 30.11.2022. године. 

 

 

 

 

II – Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-114/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 24. став 3. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 

9.Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. став 

1. тачка 13. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 29.11.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног комунално 

стамбеног предузећа „Комстан“ Трстеник 

 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Стојић, 

дипломирани економиста из Трстеника за 

директора Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Комстан“ Трстеник, на период од 

4 године, почев од 01.12.2022. године. 

 

II - Именовани је дужан да ступи на рад у 

року од 8 дана од дана објављивања решења 

о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

III - Ово решење је коначно. 

 

IV - Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и у „Службеном 

листу општине Трстеник“ и на званичној 

интернет страници Општине Трстеник. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019), чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др 

закон и 47/2018) и чланом 40. став 1. тачка 

13. Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/2019), дефинисано 

је да директоре Јавних предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа именује орган 

одређен Статутом јединице локалне 

самоуправе, односно Скупштина општине, на 

период од четири године, а све на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

 

Скупштина општине Трстеник је на 

седници одржаној дана 17.06.2022. године, 

донела Одлуку о спровођењу Јавног 

конкурса за избор директора Јавног 

комуналног стамбеног предузећа ''Комстан'' 

Трстеник ,чији је оснивач општина Трстеник. 

 Текст огласа о Јавном конкурсу је 

био објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ бр. 69/2022 од 24.06.2022. 

године, у дневном листу „Политика“, као и 

на интернет страници општине Трстеник. 

 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора, на седници 

одржаној дана 10.08.2022.године, 

констатовала је да је на Јавни конкурс за 

именовање директора Јавног комунално 

стамбеног предузећа „Комстан“ Трстеник, 

благовремено поднета једна пријава. 

 

На основу увида у доказе о 

испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз пријаву 

кандидата, Комисија је у складу са одредбом 

члана 40. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила списак са једним 

кандидатом Миланом Стојићем, 

дипломираним економистом из Трстеника. 

 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за именовање директора јавних 

предузећа, дана 25.08.2022. године спровела 

је изборни поступак, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора Јавног предузећа, у коме је увидом 

у податке из пријаве и поднету 

документацију и усменом провером 

извршила оцену стручне оспособљености и 

знања кандидата. 

 

На основу спроведеног изборног 

поступка, Комисија је утврдила резултате за 

кандидата и на основу члана 41. став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила Ранг 

листу кандидата за именовање директора 

Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Комстан“ Трстеник, на коју је уврстила 
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кандидата Милана Стојића из Трстеника, 

који је испунио прописане услове за избор за 

директора Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Комстан“ Трстеник. 

 

 На основу достављене Ранг листе 

кандидата за избор директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник и Записника о спроведеном 

изборном поступку за избор директора, 

Општинска управа општине Трстеник  је 

припремила предлог Решења да се за 

директора Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Комстан“ Трстеник именује 

Милан Стојић, дипломирани економиста из 

Трстеника, на период од четири године. 

 

Скупштина општине Трстеник је на 

седници одржаној дана 29.11.2022. године 

донела Решење да се за директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник именује Милан Стојић, 

дипломирани економиста из Трстеника, на 

период од четири године. 

 

Решење о именовању директора  

Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Комстан“ Трстеник је коначно, у складу са 

чланом 41.став 4. Закона о јавним 

предузећима. 

 

На основу напред наведеног, донето 

је Решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-115/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 


