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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 33, 46, 47 и  51б. 

Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник 

РС'', број 72/09,         81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19,       37/19-др.закон 

и 9/20 ), члана 32, 33, 34 и 36. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког 

планирања  (''Сл. гласник РС'', број 32/19 ), 

члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник 

РС", број 135/04 и 88/10), члана 40. Статута 

општине Трстеник ("Службени лист општине 

Трстеник", број 1/19), Одлуке о доношењу 

просторног плана општине Трстеник 

(''Службени лист општине Трстеник'', број 

4/11 ), по прибављеном мишљењу од 

Комисије за планове општине Трстеник од 

05.03. 2021.године, Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана  

09.04.2021. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА 

И ДОПУНА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 
 

Члан 1. 
 

 Приступа се изради Измена и допуна 

просторног плана општине Трстеник 

(''Службени лист општине Трстеник'', број 

4/11) - у даљем тексту : Просторни план и 

изради измена и допуна Стратешке процене 

утицаја Просторног плана на животну 

средину.  
  

Члан 2. 
 

 Циљ доношења Измена и допуна 

Просторног плана је утврђивање дугорочне 

концепције организације, уређења, заштите и 

коришћења подручја општине Трстеник; 

рационално коришћење и очување 

заштићених природних добара и ресурса; 

заштита и унапређење животне средине; 

валоризација комплементарних погодности 

подручја за развој; активирање  културно-

историјских и природних добара за развој 

туризма и пратећих делатности, простора, 

саобраћаја и други облици интеграције 

подручја са окружењем. 

 Циљ доношења Измена и допуна 

Просторног плана је усклађивање са 

планским документом ширег подручја, 

Просторним планом подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора аутопута Е-761, 

деоница Појате-Прељина (''Сл. гласник РС'', 

број 10/20 ).   
 

Члан 3. 

 

 Просторним планом обухваћена је 

територија општине Трстеник, и то цела 

насељена места : Богдање, Божуревац, 

Брезовица, Бресно Поље, Бучје, Велика 

Дренова, Велуће, Голубовац, Горња 

Омашница, Горња Црнишава, Горњи Рибник, 

Горњи Дубич, Грабовац, Доњи Дубич, Доња 

Омашница, Доњи Рибник, Доња Црнишава, 

Дубље, Јасиковица, Камењача, Лободер, 

Лозна, Лопаш, Мала Дренова, Мала 

Сугубина, Медвеђа, Милутовац, Мијајловац, 

Округлица, Осаоница, Оџаци, Пајсак, 

Планиница, Попина, Пољна, Почековина, 

Прњавор, Рајинац, Риђевштица, Риљац, 

Рујишник, Селиште, Стари Трстеник, 

Стопања, Страгари, Стублица, Тоболац, 

Трстеник, Угљарево и Чаири. 

 Укупна површина простора 

обухваћеног Просторним планом је  448,00 

км². 

 Подручје просторног плана дато је на 

графичком приказу, који је одштампан уз ову 

одлуку и чини њен саставни део.  
 

Члан 4. 

 

 Концепција Просторног плана биће 

заснована на студијској, развојној, просторно 

планској и урбанистичкој документацији, као 

и на резултатима досадашњих истраживања у 

области организације, уређења, заштите и 

коришћења простора. 
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Члан 5. 

 

 Носилац израде Измена и допуна 

Просторног плана општине Трстеник је 

надлежни орган за послове просторног и 

урбанистичког планирања општинске управе. 

Уступање израде измена и допуна 

просторног плана општине Трстеник врши 

носилац израде у складу са законом којим се 

уређују јавне набавке. 

 

Члан 6. 

 

 Посебне организације, јавна 

предузећа и друге установе надлежне за 

послове заштите природе и споменика 

културе, доставиће у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке све расположиве 

податке, услове и документацију из делокруга 

свога рада носиоцу израде Просторног плана.  

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду Измена и допуна 

Просторног плана је 280 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке. У рок не улази време 

потребно за верификацију фаза и јавни увид. 
 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Измена и допуна 

Просторног плана обезбедиће се из буџета 

јединице локалне самоуправе Трстеник и 

донација. 
 

Члан 9. 

 

 Предлог Измена и допуна Просторног 

плана након извршене стручне контроле 

изложиће се на јавни увид. 

 Излагање Измена и допуна планског 

документа на јавни увид оглашава се у 

дневном и локалном листу и траје 30 дана од 

дана оглашавања. 

Предлог Измена и допуна Просторног 

плана утврдиће надлежни орган општине 

Трстеник и исти упутити на јавни увид. 

Излагање предлога Измена и допуна 

Просторног плана ради јавног увида биће 

извршено у просторијама општинске управе 

општине Трстеник. 

Члан 10 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Број: 350-35/2021-06  
 

      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 25, 26, 33, 46 и 47. 

Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласник 

РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 

9/20 ), члана 32, 33, 34, 35 и 36. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког 

планирања  (''Сл. гласник РС'', број 32/19 ), 

члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник 

РС", број 135/04 и 88/10), члана 40. Статута 

општине Трстеник ("Службени лист општине 

Трстеник", број 1/19), Одлуке о доношењу 

Генералног плана Трстеник до 2030.године 

(''Службени лист општине Трстеник'', број 

7/09), по прибављеном мишљењу од Комисије 

за планове општине Трстеник од 05.03. 

2021.године, Скупштина општине Трстеник 

на седници одржаној дана 09.04.2021. године, 

донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТРСТЕНИК 
 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана генералне 

регулације Трстеник - у даљем тексту : ПГР 

Трстеник и изради Стратешке процене 

утицаја Плана генералне регулације Трстеник 

на животну средину. 
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Члан 2. 

 

 Циљ доношења ПГР Трстеник је 

утврђивање дугорочне концепције 

организације, уређења, заштите и коришћења 

подручја насељеног места Трстеник и делова 

приградских насељених места Грабовац, 

Богдање, Чаири, Оџаци и Осаоница ; 

рационално коришћење и очување 

заштићених природних добара и ресурса; 

заштита и унапређење животне средине; 

валоризација комплементарних погодности 

подручја за развој; активирање  културно-

историјских и природних добара за развој 

туризма и пратећих делатности, простора, 

саобраћаја и други облици интеграције 

подручја са окружењем. Циљ 

доношења ПГР Трстеник је усклађивање са 

планским документом ширег подручја, 

Просторним планом подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора аутопута Е-761, 

деоница Појате-Прељина (''Сл. гласник РС'', 

број 10/20 ). 

 

Члан 3. 

 

 Прелиминарни граница обухвата ПГР 

Трстеник је простор целокупне КО Трстеник 

и делови КО Грабовац, Богдање, Чаири, 

Оџаци и Осаоница, који припадају ГП 

Трстеник. 

 Укупна површина простора 

обухваћеног ПГР Трстеник је 17,48 км². 

 Прелиминарни простор обухваћен 

ПГР Трстеник је дефинисан, и то :  

• простор целокупне КО Трстеник. 

• део КО Грабовац, и то : од тромеђе 

КО Штулац, Трстеник и Грабовац, граница 

иде на север средином тока Попинске реке до 

улива у Западну Мораву, затим скреће у 

правцу истока средином речног тока Западне 

Мораве до замишљеног пресека западне 

границе к.п.бр. 581/26, затим скреће у правцу 

севера пресеца речни ток и државни пут и 

прати западну и северну границу к.п.бр. 

581/26, пресеца пут к.п.бр. 617 и прати 

североисточну и источну границу к.п.бр. 

628/2 и 634/2 , до јаруге на делу к.п.бр. 628/1, 

пресеца исту и прати северне границе к.п.бр. 

1296, 1292 западну, северозападну, свеверну и 

источну границу к.п.бр. 1287/4, 635 и 636 до 

тромеђе к.п.бр. 636, 1287/1 и 628/1, затим 

скреће у правцу североистока до тромеђе 

к.п.бр. 628/1, 1961/1 и 1961/2, затим прати 

јужну, југоисточну и источну границу к.п.бр. 

1961/2 до тромеђе к.п.бр. 1961/2, 323/428 и 

323/427 КО Грабовац, затим граница скреће у 

правцу севера и северозапада и прати западну 

и северозападну границу к.п.бр. 323/428 и 641 

до тромеђе к.п.бр. 641, 323/426 и 644, затим 

скреће у правцу истока пресеца к.п.бр. 640, 

639 и 1954/1 до четворомеђе к.п.бр. 1954/1, 

716, 717 и 674/1, затим граница скреће у 

правцу истока и прати северну, источну и 

јужну границу к.п.бр. 717, 674/12 и 700 до 

тромеђе к.п.бр. 700, 699/1 и 674/1, затим 

скреће у правцу југ, југоисток пресеца јаругу 

на к.п.бр. 674/1 до тромеђе к.п.бр. 697, 696/2 и 

674/1, затим скреће у правцу југа и југоистока 

и прати источну и југоисточну границу к.п.бр. 

696/2, 692/2, 693/1, 694/1, 674/21, 674/19 и 684, 

северозападну, источну и северну границу 

к.п.бр. 673/1 и 672 до тромеђе к.п.бр. 673/2, 

672 и 1962/1, затим граница скреће у правцу 

југа и прати западну границу к.п.бр. 1962/1 до 

раскрснице путева к.п.бр. 1962/1 и 1154, затим 

скреће у правцу североистока источном, 

југоисточном границом к.п.бр. 1154 до 

тромеђе к.п.бр. 1154, 1105 и 1100, затим 

скреће на исток северном границом к.п.бр. 

1100, 1104 и 1109/1 до тромеђе к.п.бр. 1109/1, 

1108/2 и 1111/1, затим скреће на југ источном 

границом к.п.бр. 1109/1 и 1109/2 до тромеђе 

к.п.бр. 1109/2, 1110/2 и 1111/, затим наставља 

према истоку северном границом к.п.бр. 

1110/1 до јаруге ма к.п.бр. 1086, пресеца исту 

у правцу тромеђе к.п.бр. 1068/2, 1068/4 и 1086, 

затим скреће у правцу истока прати северну 

границу к.п.бр. 1068/4, 1081/2, 1080, 1079 и 

1078 до тромеђе к.п.бр. 1067, 1078 и 1068/6, 

затим скреће управцу севера и прати западну 

границу к.п.бр. 1067 до трсомеђе к.п.бр. 1076, 

1077 и 1067, затим скреће у правцу истока 

према тромеђи к.п.бр. 1057, 1963/1 и 1059, и 

прати северну границу к.п.бр. 1057 и 1058 до 

тромеђе к.п.бр. 1058, 1059 и 1060, затим 

пресеца јаругу ( к.п.бр. 1060 ) и скреће у 

правцу истока према тромеђи к.п.бр. 778, 779 

и 1060, затим прати североисточну границу 

к.п.бр. 1060 до тромеђе к.п.бр. 779, 785 и 1060, 

затим скреће у правцу североистока и истока 

и преати северозападну, северну и 
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североисточну границу к.п.бр. 785, 786/1, 786, 

787, 788, 789, 790, 791/1, 792 и 822/2 до 

границе КО Грабовац и Трстеник, затим 

граница скреће у правцу запада и прати 

северну и западну границу КО Трстеник до 

почетне тачке. 

• део КО Богдање, и то : од тромеђе 

КО Трстеник, Чаири и Богдање, граница иде 

на север западном границом КО Богдање до 

десне обале реке Западна Морава, затим 

скрећа на исток и прати десну обалу реке 

Западна Морава до границе са КО Оџаци, 

затим граница скреће на југ и запад и прати 

источну, јужну и западну границу КО 

Богдање до почетне тачке.  

• део КО Чаири, и то : од тромеђе КО 

Трстеник, Богдање и Чаири, граница скреће на 

исток северном границом КО Чаири до 

тромеђе КО Чаири, Богдање и Оџаци, затим 

граница скреће на југ и прати југоисточну и 

источну границу КО Чаири до тромеђе к.п.бр. 

342 КО Чаири и к.п.бр. 1908 и 1909/2 КО 

Оџаци, затим граница скреће на запад јужном 

границом к.п.бр. 342 и сточном границом 

к.п.бр. 343 до пута к.п.бр. 1907 КО Чаири, 

затим наставља у правцу запада и прати јужну 

границу к.п.бр. 1907 (пут) до тромеђе к.п.бр. 

1907, 1323/2 КО Чаири и к.п.бр. 2221 КО 

Оџаци, затим скреће у правцу југозапада и 

прати источну и југоисточну границу к.п.бр. 

1323/2, 1324 и 1325 до тромеђе к.п.бр. 1325 

КО Чаири и к.п.бр. 2226 и 4149 КО Оџаци, 

затим граница скреће у правцу запада и прати 

јужну границу к.п.бр. 1325 до тромеђе к.п.бр. 

1325 и 1899 КО Чаири и к.п.бр. 4149 КО 

Оџаци, затим граница скреће у правцу запада 

пресеца Појатски поток (к.п.бр. 1899) до десне 

обале, затим границе скреће у правцу севера, 

северозапада и запада и прати десну обалу 

Појатског потока до тромеђе к.п.бр. 1899, 

1404/1 и 1406, затим скреће у правцу запада 

пресеца Појатски поток и прати јужну 

границу к.п.бр. 1286/2, пресеца пут (к.п.бр. 

1915)у правцу к.п.бр. 1426, затим граница 

скреће на север и прати западну границу 

к.п.бр. 1915 до раскрснице путева к.п.бр. 1915 

и 1919/1, затим граница скреће у правцу 

запада и прати јужну границу пута (к.п.бр. 

1919/1) до тромеђе к.п.бр. 1264, 1265 и 1919/1, 

затим граница скреће у правцу север-

североисток, пресеца пут (к.п.бр. 1919/1) и 

прати западну и северозападну границу 

к.п.бр. 941/2, 942, 946, 970 и 971/1 до тромеђе 

к.п.бр. 971/1, 968 и 1913, затим скреће у 

правцу североистока и прати јужну границу 

к.п.бр. 1913 (пут) до границе КО Чаири и 

Трстеник, затим граница скреће у правцу 

истока и прати јужну, југоисточну, источну 

границу КО Трстеник до почетне тачке.  

• део КО Чаири, и то : од тромеђе 

к.п.бр. 1175/2, 1196 и 1168/1 КО Чаири, 

граница скреће у правцу запада и севера и 

прати јужну границу к.п.бр. 1175/2, западну 

границу к.п.бр. 1171, 1170/2, 1170/3, 1170/1, 

1170/6, 1170/5, 1170/4, 1165/3, 1165/9 и 1165/2 

до границе са КО Трстеник, затим граница 

скреће у правцу истока и југа и прати део 

јужне и западне границе КО Трстеник до 

почетне тачке. 

• део КО Чаири, и то : од међе к.п.бр. 

1134/4 и 1154/5  КО Чаири и границе КО 

Трстеник граница скреће у правцу југа и прати 

источну границу к.п.бр. 1154/5, 1154/4 и 

1154/1, затим југоисточну и јужну границу 

к.п.бр. 1154/7, 1154/2 и 1152 до тромеђе 

к.п.бр. 1152, 1181 и 1912, затим пресеца пут 

(к.п.бр. 1912) у правцу запада према тромеђи 

к.п.бр. 1533, 1532 и 1912, и прати јужну 

границу к.п.бр. 1533, пресеца пут (к.п.бр. 

1534/1) и прати јужну границу к.п.бр. 1535 до 

границе КО Трстеник, затим граница скреће у 

правцу севера и истока и прати границу КО 

Трстеник до почетне тачке. 

• део КО Оџаци, и то : од тромеђе КО 

Чаири, Богдање и Оџаци, граница креће у 

правцу истока северном границом КО Оџаци 

до десне обале реке Западна Морава, затим 

скреће у правцу истока и прати десну обалу 

реке Западна Морава до тачке пресека десне 

обалев реке и к.п.бр. 4164 ( пут ), затим 

граница скреће у правцу југоистока и прати 

западну границу к.п.бр. 4164 до раскрнице 

путева к.п.бр. 4164 и 4165, затим граница 

скреће у правцу запада и југозапада и прати 

северну и северозападну границу к.п.бр. 4165 

до тромеђе к.п.бр. 4165, 4204 и 355/1, затим 

граница скреће у правцу југа пресеца пут 

(к.п.бр. 4165) и прати источну границу к.п.бр. 

4205, пресеца пут (к.п.бр. 4166/1) и прати 

североисточну и источну границу к.п.бр. 920, 

925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927, 928/1, 928/2, 

929/1, 929/2, 930/1, 777/1, 777/2, 777/3, 777/4, 
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778, 781, 782/1, 784, 785, 786/1, 786/2, 788, 790 

и 789 до тромеђе к.п.бр. 789, 791/1 и 4167, 

затим граница скреће у правцу запада и прати 

леву обалу уређеног тока Оџачке реке до 

пруге, затим граница прати десну обалу 

Оџачке реке (к.п.бр. 4149) у правцу југозапада 

и запада до тромеђе к.п.бр. 2275, 2274 и 4149, 

затим граница скреће у правцу југа и запада и 

прати источну и јужну границу к.п.бр. 2274, 

2268/2, 2268/1 и 2268/3 до тромеђе к.п.бр. 

2268/3, 2267/2 и 4151, затим граница скреће у 

правцу северозапада, пресеца к.п.бр. 4151 и 

прати јужну границу к.п.бр. 2229, 2231/2 и 

2231/1 до границе КО Чаири и Оџаци, затим 

граница скреће у правцу севера, североистока 

западном и северном границом КО Оџаци до 

почетне тачке. 

• део КО Осаоница, и то : од тромеђе 

к.п.бр. 415/1 и 479/5 КО Осаоница и к.п.бр. 

3312 КО Трстеник граница иде у правцу 

југозапада и прати источну, југоисточну 

границу к.п.бр. 415/1, 464 и 463 до 

вишеструке међе к.п.бр. 1009/1, 454, 453 и 

415/1, затим скреће у правцу истока пресеца 

к.п.бр. 1009/1 у правцу тромеђе к.п.бр. 917, 

918 и 1009/1, затим скреће у правцу истока и 

прати северну границу к.п.бр. 918 и 919 до 

тромђе к.п.бр. 919, 917 и 879/1, затим скреће у 

правцу севера и прати западну, северозападну 

границу к.п.бр. 879/1, 906, 903, 897 и 898 до 

границе са КО Трстеник, затим граница 

скреће у правцу запада и прати део јужне 

границе КО Трстеник до почетне тачке. 

Оквирна граница обухвата ПГР 

Трстеник дата је и на графичком приказу, који 

је саставни део ове одлуке. 

Нацртом ПГР Трстеник дефинисаће се 

коначна граница обухвата плана генералне 

регулације.  

 

Члан 4. 

 

 Концепција просторног развоја ПГР 

Трстеник биће заснована на студијској, 

развојној, просторно планској и 

урбанистичкој документацији, као и на 

резултатима досадашњих истраживања у 

области организације, уређења, заштите и 

коришћења простора. 

 

 

Члан 5. 

 

 Носилац израде ПГР Трстеник је 

надлежни орган за послове просторног и 

урбанистичког планирања општинске управе. 

Уступање израде ПГР Трстеник врши 

носилац израде у складу са законом којим се 

уређују јавне набавке.   
 

Члан 6. 

 

 Посебне организације, јавна 

предузећа и друге установе надлежне за 

послове заштите природе и споменика 

културе, доставиће у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке све расположиве 

податке, услове и документацију из делокруга 

свога рада носиоцу израде ПГР Трстеник. 

 

Члан 7. 

 

 Рок за израду ПГР Трстеник је 280 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. У 

рок не улази време потребно за верификацију 

фаза и јавни увид. 

 

Члан 8. 

 

 Средства за израду ПГР Трстеник 

обезбедиће се из буџета јединице локалне 

самоуправе Трстеник и донација.  

 

Члан 9. 

 

 Предлог ПГР Трстеник након 

извршене стручне контроле изложиће се на 

јавни увид. 

 Излагање ПГР Трстеник на јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и 

траје 30 дана од дана оглашавања.  

Предлог ПГР Трстеник утврдиће 

надлежни орган општине Трстеник и исти 

упутити на јавни увид.  

Излагање предлога ПГР Трстеник 

ради јавног увида биће извршено у 

просторијама општинске управе општине 

Трстеник. 
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Члан 10. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Број: 350-36/2021-06 

 

    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 27, 36, 46 и 47. Закона 

о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20), 

члана 32, 33 и 34. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Сл. 

гласник РС'', број 32/19), члана 9. став 5. 

Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", број 

135/04 и 88/10), члана 40. Статута општине 

Трстеник ("Службени лист општине 

Трстеник", број 1/19), по прибављеном 

мишљењу од Комисије за планове општине 

Трстеник од 05.03. 2021.године, Одлуке о 

доношењу Генералног плана Трстеник до 

2030.године (''Службени лист општине 

Трстени'', број 7/09), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана  

09.04.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 РАДНА ЗОНА '' АУТОПУТ '' 

у границама ГП Трстеник. 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације РАДНА ЗОНА ''АУТОПУТ'' у 

границама ГП Трстеник ( у даљем тексту : 

План детаљне регулације РАДНА ЗОНА 

''АУТОПУТ'' Трстеник ). 

 

 

Члан 2. 

 

Предмет Плана детаљне регулације 

РАДНА ЗОНА ''АУТОПУТ'' Трстеник је део 

атара насељених места Богдање, Чаири и 

Оџаци који припадају ГП Трстеник. 

Простор обухваћен одлуком чини део 

зоне 10. дефинисане ГП Трстеник, тј. 

ограничен са севера јужном границом трасе 

аутопута од улазно-излазне петље у правцу 

истока до пута к.п.бр 4163 КО Оџаци, 

обухвата пут и прати источну границу пута до 

раскрснице путева к.п.бр. 4163 и 4162 КО 

Оџаци, затим скреће у правцу запада према 

северној граници комплекса аеродрома, прати 

северну границу комплекса до источне 

границе трасе аутопута, односно улазно-

излазног дела Трстеник.  
 

 Оквирна граница Плана детаљне 

регулације РАДНА ЗОНА ''АУТОПУТ'' 

Трстеник дефинисана је катастарским 

парцелама и деловима катастарских парцела, 

и то :  
- кат.парце.бр. 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 

4047, 4046, 4045, 4044, 4043, 4042, 4054/1, 4054/2, 4055, 

4056, 4057, 4058, 4059, 4041, 4040, 4039, 4038, 4037, 

4036, 4035, 4034, 4033, 4032, 4031, 4030, 4029, 4028, 

4027, 4024/1, 4024/2, 4024/3, 4024/4, 4023, 4021, 4020/1, 

4020/2, 4020/3, 4020/4, 4019/2, 4019/3, 4018, 4017, 4016/1, 

4016/2, 4014/1, 4014/2, 4013/1, 4013/2, 4012, 4011, 4010, 

4009, 4005, 4004/1, 4004/2, 4002, 4001, 4000, 3999, 

3998/1, 3997, 3996/1, 3995, 3889, 3888, 3887, 3886, 3885, 

3884, 3883/1, 3883/2, 4059, 4060, 4076 и 4222/2 све КО 

Богдање. 

- кат.парц.бр. 48/1, 49/1, 50, 51, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 

55/4, 60, 61/1, 62/2, 63/2, 64, 67, 68, 69, 70/2, 71/2, 71/3, 

72, 74/2, 75/2, 76/2, 178/2, 178/3, 179/2, 180/2, 181/2, 

182/2, 183/2, 184/2, 185/2, 186/2, 187/1, 188/1, 188/2, 189, 

190, 191/1, 191/2, 191/3, 192/1, 192/2, 193, 194, 196/1, 

196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 197/1, 197/2, 198/1, 

198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 

211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 

211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/15, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 226, 228, 

231, 232, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 235, 236, 237, 238, 

239/1, 243, 244, 245/1, 245/2, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1, 257/2, 258/1, 

258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 

265/1, 266/2, 1903/1, 1903/3, 1904/1 и 1905/2 све КО 

Чаири. 

- кат.парц.бр. 1/1, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 

25/1, 26/1, 45/2, 46/1, 47/1, 48/1, 50/1, 51/1, 51/3, 52, 53/1, 

53/2, 55/1, 57, 58/1, 59/1, 59/2, 59/3, 64/1, 65/1, 66/1, 71/1, 

71/2, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/1, 
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79/2, 79/3, 79/4, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 

86/3, 86/4, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 

93/2, 94, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118/1, 

118/2, 118/3, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 

125, 133/3, 143, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 

151/4, 152, 153/1, 153/2, 153/3, 154/1, 154/2, 155, 156/1, 

156/2, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 

167/1, 167/2, 167/3, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 

174/1, 174/2, 174/4, 174/5, 175/1, 175/2, 175/3, 176/1, 

176/2, 176/3, 176/4, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185/1, 185/2, 185/3, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193/1, 193/3, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 

201/2, 202, 203, 204/1, 204/2, 205, 206/1, 206/2, 207, 208, 

209, 210, 211, 212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 

218/2, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227/1, 

230, 231, 232/1, 232/2, 233, 234/1, 234/2, 4158, 4159/1, 

4159/2, 4161/2, 4162 и 4163 све КО Оџаци. 
 

Оквирна граница обухвата Плана 

детаљне регулације РАДНА ЗОНА 

''АУТОПУТ'' Трстеник дата је и на графичком 

приказу, који је саставни део ове одлуке. 
 

Нацртом плана детаљне регулације 

РАДНА ЗОНА ''АУТОПУТ'' Трстеник 

дефинисаће се коначна граница обухвата 

плана детаљне регулације. 
 

Члан 3. 
 

 Оквирна укупна површина простора 

обухваћеног планом детаљне регулације 

РАДНА ЗОНА ''АУТОПУТ'' Трстеник је 84 ха 

97а 72 м2. 
 

Члан 4. 
 

 План детаљне регулације биће 

израђен према условима и смерницама датим 

у Генералном плану Трстеника (''Службени 

лист општине Трстеник'', број 7/09), као и 

планских докумената шире просторне целине. 
 

Члан 5. 
 

  Основни принципи планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја су : 

- унапређење територијалне кохезије; 

- заштита животне средине; 

- заштита, уређење и одрживо 

коришћење природног наслеђа; 

- просторно-функционална 

интегрисаност са окружењем; 

- повећање конкурентности и 

ефикасности; 

- полицентрични територијални развој; 

- унапређење саобраћајне 

приступачности и доступности; 

- развој локалног идентитета; 

- принцип субсидијарности и јавно-

приватног партнерства; 

- принцип веће транспарентности у 

доношењу одлука; 

- заштита јавног интереса, јавних 

добара и добара у општој употреби. 
 

Члан 6. 
 

 На основу анализе, оцене стања и 

проблема урбаног развоја планског подручја, 

као и досадашњих тенденција, имајући у виду 

реалне и потенцијалне капацитете за одрживи 

урбани развој, односно одрживи економски, 

социјални и физичко-еколошки развој у 

постојећем и унапређеном институционалном 

систему; водећи рачуна о тренутном и 

претпостављеним будућим потребама за 

радно комуналним површинама, настојећи да 

се грађанима са планског подручја обезбеди 

здраво окружење, квалитетни и безбедни 

услови живота и рада, као и неопходност 

очувања квалитетне животне средине; тежећи 

обезбеђењу атрактивних и ефективних услова 

за инвестирање на одржив начин и 

контролисану градњу и експлоатацију 

земљишта, утврђују се визија, циљеви и 

концепција просторног развоја планског 

подручја. 
 

Члан 7. 
 

 Визија урбаног развоја простора у 

обухвату плана детаљне регулације је да у 

будућности овај део постане уређен за 

комуналну делатност и индустрију, заштиту 

животне средине, саобраћајно и економски 

интегрисан у ближе и даље окружење, 

инсфаструктурно опремање. 
 

Члан 8. 
 

 Циљеви израде плана детаљне 

регулације су дефинисање планских решења, 

дефинисање односа земљишта за површине 

јавне и остале намене; регулација површина и 

објеката; дефинисање правила уређења и 
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правила грађења; развој комуналне 

инфраструктуре; развој саобраћајне 

инфраструктуре; дефинисање услова и мера 

заштите културног наслеђа, приступачности и 

животне средине. 
 

 Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја је формулисан Просторним планом 

подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора аутопута Е-761, деоница Појате-

Прељина (''Сл. гласник РС'', број 10/20 ), 

Генералним планом Трстеник и Простроним 

планом општине Трстеник тако да омогући 

остваривање циљева усмерених ка дугорочној 

визији просторног развоја, али и очувања 

животне средине простора обухваћеног 

планом и ширег окружења. 
 

Члан 9. 
 

 Рок за израду Плана детаљне 

регулације је двадесет месеци рачунајући од 

дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 10. 
 

Израда плана се поверава Јавном 

предузећу за уређивање грађевинског 

земљишта '' Трстеник '' из Трстеника, улица 

Живадина Апостоловића број 8.   
 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбедиће се из буџета јединице 

локалне самоуправе Трстеник и донација. 
 

Носилац израде плана детаљне 

регулације је надлежни орган за послове 

просторног и урбанистичког планирања 

општинске управе. 
 

Члан 11. 

 

 После доношења Одлуке о изради 

плана детаљне регулације, носилац израде 

плана организује рани јавни увид ( 

упознавање јавности, правних и физичких 

лица ) са општим циљевима и сврхом израде 

плана, могућим решењима за развој 

просторне целине. 
 

 Органи, организације и јавна 

предузећа, који су овлашћени да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката обавештавају се и позивају 

да дају мишљење у погледу услова и 

неопходног обима и степена процене утицаја 

на животну средину. 
 

 Рани јавни увид оглашава се седам 

дана пре отпочињања увида, у средствима 

јавног информисања и у електронском облику 

на интернет страници јединице локалне 

самоуправе и траје 15. дана од дана 

објављивања.  

 

Члан 12. 

 

 Предлог плана детаљне регулације 

подлеже стручној контроли од стране 

Комисије за планове општине Трстеник. 
 

Након стручне контроле Нацрта плана 

оглашава се јавни увид у дневном листу и на 

званичном сајту општине Трстеник, а текст 

огласа истиче се на огласној табли општинске 

управе Трстеник. 
 

Излагање Нацрта плана детаљне 

регулације ради јавног увида биће извршено у 

просторијама општинске управе општине 

Трстеник у трајању од 30. ( тридесет ) дана. 
 

О излагању плана детаљне регулације 

на јавни увид стара се орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове просторног и 

урбанистичког планирања.  

 

Члан 13. 
 

 За потребе израде плана детаљне 

регулације не приступа се изради стратешке 

процене утицаја плана на животну средину. 
 

Члан 14. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 350-22/2021-06 

 
   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 27, 36, 46 и 47. Закона 

о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20), 

члана 32, 33 и 34. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Сл. 

гласник РС'', број 32/19), члана 9. став 5. 

Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", број 

135/04 и 88/10), члана 40. Статута општине 

Трстеник ("Службени лист општине 

Трстеник", број 1/19), по прибављеном 

мишљењу од Комисије за планове општине 

Трстеник од 05.03. 2021.године, Одлуке о 

доношењу Генералног плана Трстеник до 

2030.године (''Службени лист општине 

Трстени'', број 7/09), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

09.04.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''МОРАВА-ЧАЈКА'' 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне 

регулације ''МОРАВА - ЧАЈКА'' ( у даљем 

тексту: План детаљне регулације ''МОРАВА - 

ЧАЈКА'' ). 

 

Члан 2. 

 

 Предмет Плана детаљне регулације 

''МОРАВА - ЧАЈКА'' је део атара насељеног 

места Трстеник. 

 Простор обухваћен одлуком чине 

делови зона 3 и 6. дефинисане ГП Трстеник, 

тј. ограничен са запада Џанским потоком, 

севера десном обалом реке Западна Морава и 

делом улице Радоја Крстића, истока део 

Косовске, Обилићеве и Миодрага Чајетинца - 

Чајке, са југа део улице Светог Саве од 

Миодрага Чајетинца - Чајке до Цара Душана, 

јужном границом пружног земљишта од 

пружног прелаза до Џанског потока. 

 Оквирна граница Плана детаљне 

регулације ''МОРАВА - ЧАЈКА'' дефинисана 

је катастарским парцелама и деловима 

катастарских парцела, и то :  
- кат.парце.бр. 2660/4, 2660/5, 2660/6, 2878, 2879, 

2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885/3, 2885/4, 2886, 2887, 

2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 

2897, 2898, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902, 2903, 2904, 

2905, 2906, 2907, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 

2917, 2918, 2919, 2920/1, 2920/2, 3535, 3536, 3537, 3538, 

3541, 3542, 3543, 3544, 3545/1, 3545/2, 3546, 3547, 3548, 

3549/2, 3549/3, 3550/1, 3550/2, 3550/3, 3550/4, 3550/5, 

3550/6, 3550/7, 3550/8, 3550/9, 3550/10, 3550/11, 3550/12, 

3551, 3552/1, 3552/2, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 

3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 

3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 

3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 

3588/1, 3588/2, 3589/1, 3589/2, 3589/3, 3589/4, 3590, 3591, 

3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 

3601, 3602, 3603/1, 3603/2, 3603/3, 3604, 3605, 3606, 

3607/1, 3607/2, 3608/1, 3608/2, 3609, 3610, 3611, 3612, 

3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 

3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629/1, 3629/2, 

3630, 3631/1, 3631/2, 3631/3, 3631/4, 3632/1, 3632/2, 

3632/3, 3632/4, 3632/5, 3632/6, 3632/7, 3632/8, 3632/9, 

3632/10, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3790, 3791, 3792, 

3793, 3794, 3795/1, 3796/1, 3796/2, 3797/1, 3797/2, 3797/3, 

3797/4, 3798/1, 3798/3, 3799/3, 3800/1, 3800/2, 3800/3, 

3800/4, 3801, 3802, 3803, 3804, 3806, 3807/1, 3807/2, 

3808, 3809/2, 3811/1, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 

3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 

3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838/1, 

3838/2, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 

3847/1, 3847/2, 3847/3, 3850, 3851/1, 3851/2, 3852, 3855, 

5369/1, 5364/1, 5408/1 и 5411 све КО Трстеник. 
 

Оквирна граница обухвата Плана 

детаљне регулације ''МОРАВА - ЧАЈКА'' дата 

је и на графичком приказу, који је саставни 

део ове одлуке. 
 

Нацртом плана детаљне регулације 

''МОРАВА - ЧАЈКА'' дефинисаће се коначна 

граница обухвата плана детаљне регулације.  

 

Члан 3. 

 

 Оквирна укупна површина простора 

обухваћеног планом детаљне регулације 

''МОРАВА - ЧАЈКА''  је 20 ха 60 а. 
 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације биће 

израђен према условима и смерницама датим 

у Генералном плану Трстеника (''Службени 

лист општине Трстеник'', број 7/09), као и 

планских докумената шире просторне целине. 
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Члан 5. 

 

  Основни принципи планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја су : 

- унапређење територијалне кохезије; 

- заштита животне средине; 

- заштита, уређење и одрживо 

коришћење природног наслеђа; 

- просторно-функционална 

интегрисаност са окружењем; 

- повећање конкурентности и 

ефикасности; 

- полицентрични територијални развој; 

- унапређење саобраћајне 

приступачности и доступности; 

- развој локалног идентитета; 

- принцип субсидијарности и јавно-

приватног партнерства; 

- принцип веће транспарентности у 

доношењу одлука; 

- заштита јавног интереса, јавних 

добара и добара у општој употреби. 
 

Члан 6. 

 

 На основу анализе, оцене стања и 

проблема урбаног развоја планског подручја, 

као и досадашњих тенденција, имајући у виду 

реалне и потенцијалне капацитете за одрживи 

урбани развој, односно одрживи економски, 

социјални и физичко-еколошки развој у 

постојећем и унапређеном институционалном 

систему; водећи рачуна о тренутном и 

претпостављеним будућим потребама за 

радно комуналним површинама, настојећи да 

се грађанима са планског подручја обезбеди 

здраво окружење, квалитетни и безбедни 

услови живота и рада, као и неопходност 

очувања квалитетне животне средине; тежећи 

обезбеђењу атрактивних и ефективних услова 

за инвестирање на одржив начин и 

контролисану градњу и експлоатацију 

земљишта, утврђују се визија, циљеви и 

концепција просторног развоја планског 

подручја.  
 

Члан 7. 

 

 Визија урбаног развоја простора у 

обухвату плана детаљне регулације је да у 

будућности овај део постане уређен за 

комуналну делатност и индустрију, заштиту 

животне средине, саобраћајно и економски 

интегрисан у ближе и даље окружење, 

инсфаструктурно опремање. 

 

Члан 8. 

 

 Циљеви израде плана детаљне 

регулације су дефинисање планских решења, 

дефинисање односа земљишта за површине 

јавне и остале намене; регулација површина и 

објеката; дефинисање правила уређења и 

правила грађења; развој комуналне 

инфраструктуре; развој саобраћајне 

инфраструктуре; дефинисање услова и мера 

заштите културног наслеђа, приступачности и 

животне средине. 
 

 Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја је формулисан Просторним планом 

подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора аутопута Е-761, деоница Појате-

Прељина (''Сл. гласник РС'', број 10/20 ), 

Генералним планом Трстеник и Простроним 

планом општине Трстеник тако да омогући 

остваривање циљева усмерених ка дугорочној 

визији просторног развоја, али и очувања 

животне средине простора обухваћеног 

планом и ширег окружења. 
 

Члан 9. 

 

 Рок за израду Плана детаљне 

регулације је дванаест месеци рачунајући од 

дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 10. 

 

Израда плана се поверава Јавном 

предузећу за уређивање грађевинског 

земљишта '' Трстеник '' из Трстеника, улица 

Живадина Апостоловића број 8. 
 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбедиће се из буџета јединице 

локалне самоуправе Трстеник и донација. 
 

Носилац израде плана детаљне 

регулације је надлежни орган за послове 

просторног и урбанистичког планирања 

општинске управе. 
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Члан 11. 

 

 После доношења Одлуке о изради 

плана детаљне регулације, носилац израде 

плана организује рани јавни увид ( 

упознавање јавности, правних и физичких 

лица ) са општим циљевима и сврхом израде 

плана, могућим решењима за развој 

просторне целине. 

 Органи, организације и јавна 

предузећа, који су овлашћени да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката обавештавају се и позивају 

да дају мишљење у погледу услова и 

неопходног обима и степена процене утицаја 

на животну средину. 
 

 Рани јавни увид оглашава се седам 

дана пре отпочињања увида, у средствима 

јавног информисања и у електронском облику 

на интернет страници јединице локалне 

самоуправе и траје 15. дана од дана 

објављивања.  

 

Члан 12. 

 

 Предлог плана детаљне регулације 

подлеже стручној контроли од стране 

Комисије за планове општине Трстеник. 
 

Након стручне контроле Нацрта плана 

оглашава се јавни увид у дневном листу и на 

званичном сајту општине Трстеник, а текст 

огласа истиче се на огласној табли општинске 

управе Трстеник. 
 

Излагање Нацрта плана детаљне 

регулације ради јавног увида биће извршено у 

просторијама општинске управе општине 

Трстеник у трајању од 30. ( тридесет ) дана. 
 

О излагању плана детаљне регулације 

на јавни увид стара се орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове просторног и 

урбанистичког планирања. 

 

Члан 13. 

 

 За потребе израде плана детаљне 

регулације не приступа се изради стратешке 

процене утицаја плана на животну средину. 

 

 

Члан 14. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 350-21/2021-06 
 

 

    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 27, 36, 46 и 47. Закона 

о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), 

члана 32, 33 и 34. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Сл. 

гласник РС'', број 32/19), члана 9. став 5. 

Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", број 

135/04 и 88/10), члана 40. Статута општине 

Трстеник ("Службени лист општине 

Трстеник", број 1/19), по прибављеном 

мишљењу од Комисије за планове општине 

Трстеник од 05.03. 2021.године, Одлуке о 

доношењу Генералног плана Трстеник до 

2030.године (''Службени лист општине 

Трстени'', број 7/09), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

09.04.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' 

у границама ГП Трстеник. 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне 

регулације ''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' у 

границама ГП Трстеник  ( у даљем тексту : 

План детаљне регулације ''ТРСТЕНИК II - 

ОЏАЦИ'' ). 

 



Страна 12  Број 04  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК   12.04.2021 

 

Члан 2. 

 

 Предмет Плана детаљне регулације 

''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' је део атара 

насељених места Трстеник, Чаири и Оџаци 

који припадају ГП Трстеник. 

 Простор обухваћен одлуком чине 

делови зона 7, 8 и 9 дефинисане ГП Трстеник, 

тј. ограничен са запада Доситејевом и 

Чаирском улицом, са југа и југоистока 

границом КО Трстеник, јужним границама 

изграђених парцела у оквиру зона 8 и 9, до 

северне границе појаса железничке пруге, 

затим скреће у правцу запада до пружног 

прелаза на уласку у Трстеник из правца 

Крушевца, затим прати јужну границу 

пружног земљишта до тромеђе к.п.бр. 4717, 

4718 и 5369/1, затим скреће у правцу југа и 

прати источну, јужну и западни границу 

комплекса Микроелектроника и Наменска до 

Доситејеве улице.  
 

 Оквирна граница Плана детаљне 

регулације ''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' 

дефинисана је катастарским парцелама и 

деловима катастарских парцела, и то :  
- кат.парце.бр. 4770/1, 4770/2, 4770/3, 4770/4,  4775, 

4777/1, 4777/2, 4778, 4779, 4780, 4781/1, 4781/2, 4782/1, 

4782/2, 4783, 4784, 4785/1, 4785/2, 4786, 4787, 4788/1, 

4788/2, 4789/1, 4789/2, 4789/3, 4790/2, 4768/1, 4768/2, 

4765, 4764, 4763/1, 4763/2, 4763/3, 4762/1, 4762/2, 4692, 

4691, 4690, 4689, 4688, 4687/1, 4687/2, 4687/3, 4687/4, 

4687/5, 4687/6, 4687/7, 4687/8, 4687/9, 4687/10, 4687/11, 

4687/12, 4687/13, 4687/14, 4687/15, 4687/16, 4678/17, 

4687/18, 4686, 4685, 4684/1, 4684/2, 4683/1, 4683/2, 

4683/3, 4682, 4681, 4680, 4679/1, 4679/2, 4678, 4677, 

4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671/1, 4671/2, 4671/3, 

4670/1, 4670/2, 4669/2, 4668, 4667/1, 4667/2, 4666/3, 

4666/4, 4663/3, 4661/2, 4661/3, 4659/4, 4658/4, 4655/2, 

4616/2, 4614/1, 4614/2, 4614/3, 4614/4, 4613/1, 4613/2, 

4613/3, 4613/4, 4612/1, 4612/2, 4612/3, 4611, 4610, 4609, 

4608/1, 4608/2, 4608/3, 4607/1, 4589, 4588, 4587/1, 4587/2, 

4587/3, 4586/1, 4586/2, 4585, 4584, 4583, 4582, 4581, 

4580, 4579, 4578/1, 4578/2, 4578/3, 4577, 4576, 4575, 

4574, 4573, 4572, 4571, 4570, 5125, 5124/2, 5165, 5134, 

5135, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 

5187/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203; 5206, 

5207, 5208, 5209, 5212/1, 5213, 5214/1, 5214/2, 5215/1, 

5216, 5217, 5218/1, 5218/2, 5219/1, 5219/2, 5219/3, 5219/4, 

5219/5, 5219/6, 5219/7, 5219/8, 5219/9, 5219/10, 5219/11, 

5219/12, 5219/13, 5221/1, 5221/2, 5221/3, 5221/4, 5221/5, 

5222/1, 5222/2, 5222/3, 5222/4, 5222/5, 5223/1, 5223/2, 

5223/3, 5223/4, 5224/1, 5224/2, 5224/3, 5224/4, 5224/5, 

5224/6, 5225/1, 5225/2, 5225/3, 5226, 5227/1, 5227/2, 5228, 

5229, 5230, 5232/1, 5232/2, 5233/1, 5233/2, 5234, 5235, 

5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244/1, 

5244/2, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 

5253/1, 5253/2, 5254, 5256/1, 5256/2, 5259, 5260, 5261, 

5262/1, 5262/2, 5263, 5264/1, 5269, 5270, 5271/1, 5272, 

5290, 5291, 5292/1, 5293, 5294, 5295, 5416/1, 5417/1, 

5417/2, 5417/3, 5417/4, 5417/5, 5418/1, 5418/2, 5420, 5361 

и 5369/1 све КО Трстеник. 
 

- кат.парц.бр. 313/1, 313/2, 313/3, 310/1, 310/2, 310/3, 

311, 312, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 

318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 319, 320, 321, 322, 323/1, 

323/2, 323/3, 323/4, 324/1, 324/2, 324/3, 325/1, 325/2, 326, 

327, 328, 329, 332, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 334, 335/1, 

335/2, 336, 337, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 

339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 347, 

348, 349, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 

353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/10, 353/11, 353/12, 353/13, 

354, 355, 356, 358, 359/1, 359/2, 360, 363/1, 363/2, 364/1, 

364/2, 365, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 371/3, 379, 380, 

381, 382/1, 382/2, 383, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 

386, 387, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 389/1, 389/2, 390/1, 

390/2, 391, 392, 393, 394/1, 394/2, 395, 396/1, 396/4, 397/1, 

397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 398/1, 398/2, 401, 402/1, 402/2, 

402/3, 403/2, 403/3, 403/5, 403/6, 403/7, 403/8, 403/11, 

403/13, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 

412, 413, 414, 415/1, 415/2, 415/3, 416, 417, 418/1, 418/2, 

420, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423, 424/1, 424/2, 425/1, 

425/2, 429/1, 429/4, 779/1, 780/1, 781, 749/1, 750, 751, 752, 

753, 754, 755/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 

774/3,  
 

774/4, 774/5, 775, 787/1, 787/2, 786, 788, 789/1, 789/2, 790, 

791, 792, 793/1, 793/2, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806, 

807, 808, 809, 810, 811, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 814/1, 

814/2, 815/1, 815/5, 815/7, 815/8, 815/9, 815/10, 815/11, 

816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 817/1, 817/2, 

818/1, 818/2, 818/3, 819/1, 819/2, 820, 821/1, 821/2, 822, 

823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 831/1, 831/3, 831/4, 

831/5, 831/6, 833/1, 856/1, 859, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 

862, 863, 864, 865/1, 865/2, 865/3, 866, 867/1, 867/2, 867/3, 

867/4, 867/5, 867/6, 868/1, 868/2, 868/3, 868/4, 868/5, 

868/6, 868/7, 869, 870/1, 870/2, 871, 872, 873, 874/1, 874/2, 

875/1, 875/2, 876/1, 876/2, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879/1, 

879/2, 879/3, 879/4, 879/5, 879/6, 879/7, 879/8, 879/9, 

879/10, 879/11, 879/12, 879/13, 880, 881, 882/1, 882/2, 

883/1, 883/2, 883/3, 884, 885, 887, 888, 889/2, 889/3, 890, 

891, 892, 894, 895 и 896 све КО Чаири.кат.парц.бр. 1723, 

1724/1, 1725, 1727/1, 1727/3, 1730/1, 1730/2, 1731/1, 

1731/2, 1731/4, 1731/5, 1731/7, 1732/1, 1732/3, 1732/5, 
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1732/6, 1732/7, 1732/9, 1733/1, 1733/2, 1733/3, 1734, 1735, 

1736, 1739, 1740, 4156 и 4154 све КО Оџаци. 
 

Оквирна граница обухвата Плана 

детаљне регулације ''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' 

дата је и на графичком приказу, који је 

саставни део ове одлуке. 
 

Нацртом плана детаљне регулације 

''ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ'' дефинисаће се 

коначна граница обухвата плана детаљне 

регулације.  
  

Члан 3. 

 

 Оквирна укупна површина простора 

обухваћеног планом детаљне регулације '' 

ТРСТЕНИК II - ОЏАЦИ '' је 1,34 км2. 
 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације биће 

израђен према условима и смерницама датим 

у Генералном плану Трстеника (''Службени 

лист општине Трстеник'', број 7/09), као и 

планских докумената шире просторне целине.   
 

Члан 5. 

 

  Основни принципи планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја су : 

- унапређење територијалне кохезије; 

- заштита животне средине; 

- заштита, уређење и одрживо 

коришћење природног наслеђа; 

- просторно-функционална 

интегрисаност са окружењем; 

- повећање конкурентности и 

ефикасности; 

- полицентрични територијални развој; 

- унапређење саобраћајне 

приступачности и доступности; 

- развој локалног идентитета; 

- принцип субсидијарности и јавно-

приватног партнерства; 

- принцип веће транспарентности у 

доношењу одлука; 

- заштита јавног интереса, јавних 

добара и добара у општој употреби. 

 

 
 

Члан 6. 

 

 На основу анализе, оцене стања и 

проблема урбаног развоја планског подручја, 

као и досадашњих тенденција, имајући у виду 

реалне и потенцијалне капацитете за одрживи 

урбани развој, односно одрживи економски, 

социјални и физичко-еколошки развој у 

постојећем и унапређеном институционалном 

систему; водећи рачуна о тренутном и 

претпостављеним будућим потребама за 

радно комуналним површинама, настојећи да 

се грађанима са планског подручја обезбеди 

здраво окружење, квалитетни и безбедни 

услови живота и рада, као и неопходност 

очувања квалитетне животне средине; тежећи 

обезбеђењу атрактивних и ефективних услова 

за инвестирање на одржив начин и 

контролисану градњу и експлоатацију 

земљишта, утврђују се визија, циљеви и 

концепција просторног развоја планског 

подручја.  
 

Члан 7. 

 

 Визија урбаног развоја простора у 

обухвату плана детаљне регулације је да у 

будућности овај део постане уређен за 

комуналну делатност и индустрију, заштиту 

животне средине, саобраћајно и економски 

интегрисан у ближе и даље окружење, 

инсфаструктурно опремање. 
 

Члан 8. 

 

 Циљеви израде плана детаљне 

регулације су дефинисање планских решења, 

дефинисање односа земљишта за површине 

јавне и остале намене; регулација површина и 

објеката; дефинисање правила уређења и 

правила грађења; развој комуналне 

инфраструктуре; развој саобраћајне 

инфраструктуре; дефинисање услова и мера 

заштите културног наслеђа, приступачности и 

животне средине. 
 

 Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја је формулисан Просторним планом 

подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора аутопута Е-761, деоница Појате-

Прељина (''Сл. гласник РС'', број 10/20), 
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Генералним планом Трстеник и Простроним 

планом општине Трстеник тако да омогући 

остваривање циљева усмерених ка дугорочној 

визији просторног развоја, али и очувања 

животне средине простора обухваћеног 

планом и ширег окружења. 

 

Члан 9. 

 

 Рок за израду Плана детаљне 

регулације је дванаест месеци рачунајући од 

дана доношења ове одлуке. 

 

Члан 10. 

 

Израда плана се поверава Јавном 

предузећу за уређивање грађевинског 

земљишта '' Трстеник '' из Трстеника, улица 

Живадина Апостоловића број 8.   
 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбедиће се из буџета јединице 

локалне самоуправе Трстеник и донација. 
 

Носилац израде плана детаљне 

регулације је надлежни орган за послове 

просторног и урбанистичког планирања 

општинске управе. 
 

Члан 11. 

 

 После доношења Одлуке о изради 

плана детаљне регулације, носилац израде 

плана организује рани јавни увид ( 

упознавање јавности, правних и физичких 

лица ) са општим циљевима и сврхом израде 

плана, могућим решењима за развој 

просторне целине. 
 

 Органи, организације и јавна 

предузећа, који су овлашћени да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката обавештавају се и позивају 

да дају мишљење у погледу услова и 

неопходног обима и степена процене утицаја 

на животну средину. 
 

 Рани јавни увид оглашава се седам 

дана пре отпочињања увида, у средствима 

јавног информисања и у електронском облику 

на интернет страници јединице локалне 

самоуправе и траје 15. дана од дана 

објављивања. 

Члан 12. 

 

 Предлог плана детаљне регулације 

подлеже стручној контроли од стране 

Комисије за планове општине Трстеник. 

Након стручне контроле Нацрта плана 

оглашава се јавни увид у дневном листу и на 

званичном сајту општине Трстеник, а текст 

огласа истиче се на огласној табли општинске 

управе Трстеник. 
 

Излагање Нацрта плана детаљне 

регулације ради јавног увида биће извршено у 

просторијама општинске управе општине 

Трстеник у трајању од 30. ( тридесет ) дана. 
 

О излагању плана детаљне регулације 

на јавни увид стара се орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове просторног и 

урбанистичког планирања.  

 

Члан 13. 

 

 За потребе израде плана детаљне 

регулације не приступа се изради стратешке 

процене утицаја плана на животну средину. 
 

Члан 14. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Број: 350-20/2021-06 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 
На основу члана 27, 36, 46 и 47. Закона 

о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 

број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 

121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20), 

члана 32, 33 и 34. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Сл. 

гласник РС'', број 32/19), члана 9. став 5. 

Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Сл. гласник РС", број 
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135/04 и 88/10), члана 40. Статута општине 

Трстеник ("Службени лист општине 

Трстеник", број 1/19), по прибављеном 

мишљењу од Комисије за планове општине 

Трстеник од 05.03. 2021.године, Одлуке о 

доношењу Генералног плана Трстеник до 

2030.године (''Службени лист општине 

Трстени'', број 7/09), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана  

09.04.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ИСТОЧНА ЗОНА'' 

у границама ГП Трстеник. 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради Плана детаљне 

регулације '' ИСТОЧНА ЗОНА '' у границама 

ГП Трстеник ( у даљем тексту : План детаљне 

регулације ИСТОЧНА ЗОНА Трстеник ).  
  

Члан 2. 

 

 Предмет Плана детаљне регулације 

ИСТОЧНА ЗОНА Трстеник је део атара 

насељених места Трстеник, Богдање, Чаири и 

Оџаци који припадају ГП Трстеник. 

 Простор обухваћен одлуком чини 

цела зона 1. и делови зона 3, 8 и 10. 

дефинисане ГП Трстеник, тј. ограничен са 

запада улицом Сретена Аџића, са севера 

десном обалом реке Западна Морава, са 

истока западном границом трасе аутопута, 

комплекса аеродрома, границом узрбане зоне 

8. према зони 9., до границе појаса железничке 

пруге, са југа границом појаса пруге до 

границе КО Трстеник, границом КО Трстеник 

до отвореног канала за наводњавање, затим 

граница скреће у правцу запада и прати јужну 

и југозападну границу отвореног канала за 

наводњавање до улице Сретена Аџића.  
 

 Оквирна граница Плана детаљне 

регулације ИСТОЧНА ЗОНА Трстеник 

дефинисана је катастарским парцелама и 

деловима катастарских парцела, и то: 
- кат.парце.бр. 2141/1, 2441/2, 2142, 2143, 2144, 2145, 

2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153/1, 2153/2, 

2153/3, 2154, 2155, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 

2159/1, 2159/2, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198/1, 2198/2, 

2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207/1, 

2207/2, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 

2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 

2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 

2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 

2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251/1, 

2251/2, 2252, 2253, 2254, 2255, 2268, 2269, 2270, 2271, 

2272, 2273, 2274, 2275/1, 2275/2, 2276, 2277, 2278, 2279, 

2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2284/1, 2284/2, 2285, 

2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293/1, 2293/2, 

2294/1, 2294/2, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 

2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 

2311, 2312, 2313, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316, 2317, 2318, 

2319/1, 2319/2, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 

2326/1, 2326/2, 2331/1, 2331/2, 2331/3, 2332, 2337, 2338, 

2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2, 

2347, 2348/1, 2348/2, 2348/3, 2349/1, 2349/2, 2350, 2352, 

2353, 2354, 2355, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359, 2360, 

2361, 2362/1, 2362/2, 2363/1, 2363/2, 2364, 2365/1, 2365/2, 

2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 

2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2383/2, 2384, 

2385, 2386, 2387/1, 2387/2, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 

2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401/1, 

2401/2, 2401/3, 2402, 2403, 2404/1, 2404/2, 2404/3, 2405, 

2406/1, 2406/2, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412/1, 

2412/2, 2412/3, 2412/5, 2412/6, 2412/7, 2412/13, 2412/14, 

2412/15, 2412/16, 2412/17, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417/1, 

2417/2, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 

2426, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429/1, 2429/2, 2429/3, 2430, 

2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438/1, 2438/2, 

2438/3, 2438/4, 2439, 2440, 2441, 2442/1, 2442/2, 2442/3, 

2443, 2444, 2445/1, 2445/2, 2446/1, 2446/2, 2447, 2448, 

2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 

2458, 2459, 2460, 2461/1, 2461/2, 2462/1, 2462/2, 2462/3, 

2463, 2464, 2465/1, 2465/2, 2467, 2472/1, 2472/2, 2472/3, 

2472/4, 2473/1, 2473/2, 2473/3, 2474, 2475, 2476/1, 2476/2, 

2476/3, 2477, 2478/1, 2478/2, 2478/3, 2479, 2480/1, 2480/2, 

2480/3, 2480/4, 2481/1, 2481/2, 2481/3, 2481/4, 2482, 2483, 

2485, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2487/1, 2487/2, 2487/3, 2479, 

2480/1, 2480/2, 2480/3, 2480/4, 2481/1, 2481/2, 2481/3, 

2481/4, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 

2487/1, 2487/2, 2487/3, 2488/1, 2488/2, 2488/3, 2489, 

2490/1, 2490/2, 2490/3, 2490/4, 2491, 2492, 2493, 2494, 

2495, 2496, 2497, 2498/1, 2498/2, 2499/1, 2499/2, 2499/3, 

2499/4, 2499/6, 2499/7, 2499/8, 2499/9, 2500/1, 2500/2, 

2500/3, 2500/4, 2500/5, 2500/6, 2500/7, 2500/8, 2500/9, 

2500/10, 2500/12, 2500/13, 2500/14, 2500/15, 2500/16, 

2500/17, 2500/18, 2500/19, 2500/20, 2508/1, 2508/2, 

2508/3, 2508/4, 2508/5, 2508/10, 2508/11, 2508/12, 

2508/14, 2508/16, 2508/17, 2508/18, 2508/19, 2508/20, 

2508/21, 2508/22, 2508/23, 2508/24, 2508/26, 2508/27, 

2508/28, 2508/30, 2508/31, 2508/32, 2508/33, 2508/34, 

2508/35, 2509, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2511/1, 2511/2, 

2511/3, 2511/4, 2511/5, 2511/6, 2511/7, 2512, 2513, 2514, 

2515, 2516, 2517, 2518, 2519/1, 2519/2, 2520, 2522/4, 

2522/5, 2522/6, 2522/8, 2522/9, 2522/10, 2523, 2524, 2525, 

2526, 2527, 2528, 2529/1, 2529/2, 2530/1, 2531/1, 2531/2, 

2532/1, 2533/1, 2533/2, 2534/1, 2534/4, 4460, 4461, 4462, 

4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470/1, 4470/2, 

4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 

4480/1, 4480/2, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485/1, 4485/2, 
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4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 

4495, 4498/1, 4498/2, 4499, 5365/1, 5365/2, 5400, 5401, 

5402/1, 5402/2, 5403/1, 5403/2, 5404/1, 5404/2, 4150, 

1933/1, 1904/1 све КО Трстеник. 
- кат.парц.бр. 2/2, 10/1, 10/3, 10/4, 11/1, 11/3, 12/1, 12/2, 

12/3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 35/1, 41, 

42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 

49/3, 50, 51, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57/1, 57/2, 

58, 77/1, 77/2, 77/3, 78/1, 83/1, 84/1, 90/1, 92/1, 92/2, 93/1, 

94/1, 94/2, 94/3, 95/1,152/1, 153/1, 154/1, 154/4, 162/1, 

162/4, 162/6, 163/1, 280/3, 280/4, 280/6, 260/8, 281/3, 

281/6, 281/7, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 

282/7, 282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 283, 

284, 285, 286, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 

292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 293/1, 293/3, 293/4, 293/5, 

294/1, 294/3, 295/1, 295/2, 295/3, 296/1, 296/2, 297/3, 

298/3, 299/1, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 

301/5, 301/6, 301/7, 301/8, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 

303/3, 304/4, 304/5, 304/6, 305/1, 305/3, 306/1, 306/2, 

306/3, 307, 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 

308/8, 308/9, 308/10, 309/1, 309/2, 1232/5, 1245/2, 1246/1, 

1246/2, 1246/4, 1246/5, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 

1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 

1253/1, 1253/2, 1254, 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1257, 1258, 

1259/1, 1259/2, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264/1, 

1264/2, 1264/3, 1264/4, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 

1269/2, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1275, 1276/1, 

1276/2, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1278, 1279, 1903/1, 

1903/3, 1904/1, 1905/1, 1905/3, 1905/4, 1906/1, 1906/2, 

1931/1, 1933/1, 4197/1, 4197/2 све КО Чаири. 
- кат.парц.бр. 4135, 4136, 4137, 4139, 4140, 4141, 4142, 

4143, 4144/1, 4144/2, 4145, 4146/1, 4146/2, 4147, 4148, 

4149/1, 4149/3, 4150/1, 4151/1, 4151/2, 4152/1, 4152/2, 

4153/1 све КО Богдање. 
- кат.парц.бр. 40, 1232/5, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 

1246/4, 1246/5, 1247/1, 1247/2, 1248/1, 1248/2, 1249/1, 

1249/2, 1249/3, 1249/4, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 1253/1, 

1253/2, 1253/3, 1254, 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1257, 1258, 

1259/1, 1259/2, 1260, 1261, 1262/1, 1262/2, 1263, 1264/1, 

1264/2, 1264/3, 1264/4, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 

1269/2, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1275, 1276/1, 

1276/2, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1278, 1279, 4154, 

4197/1 и 4197/2 све КО Оџаци. 
 

Оквирна граница обухвата Плана 

детаљне регулације ИСТОЧНА ЗОНА 

Трстеник дата је и на графичком приказу, који 

је саставни део ове одлуке. 
 

Нацртом плана детаљне регулације 

ИСТОЧНА ЗОНА Трстеник дефинисаће се 

коначна граница обухвата плана детаљне 

регулације.  
  

Члан 3. 

 

 Оквирна укупна површина простора 

обухваћеног планом детаљне регулације 

ИСТОЧНА ЗОНА Трстеник је 1,41 км2. 
 

Члан 4. 

 

 План детаљне регулације биће 

израђен према условима и смерницама датим 

у Генералном плану Трстеника (''Службени 

лист општине Трстеник'', број 7/09), као и 

планских докумената шире просторне целине. 

 

Члан 5. 

 

  Основни принципи планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја су: 

- унапређење територијалне кохезије; 

- заштита животне средине; 

- заштита, уређење и одрживо 

коришћење природног наслеђа; 

- просторно-функционална 

интегрисаност са окружењем; 

- повећање конкурентности и 

ефикасности; 

- полицентрични територијални развој; 

- унапређење саобраћајне 

приступачности и доступности; 

- развој локалног идентитета; 

- принцип субсидијарности и јавно-

приватног партнерства; 

- принцип веће транспарентности у 

доношењу одлука; 

- заштита јавног интереса, јавних 

добара и добара у општој употреби. 

-  

Члан 6. 

 

 На основу анализе, оцене стања и 

проблема урбаног развоја планског подручја, 

као и досадашњих тенденција, имајући у виду 

реалне и потенцијалне капацитете за одрживи 

урбани развој, односно одрживи економски, 

социјални и физичко-еколошки развој у 

постојећем и унапређеном институционалном 

систему; водећи рачуна о тренутном и 

претпостављеним будућим потребама за 

радно комуналним површинама, настојећи да 

се грађанима са планског подручја обезбеди 

здраво окружење, квалитетни и безбедни 

услови живота и рада, као и неопходност 

очувања квалитетне животне средине; тежећи 

обезбеђењу атрактивних и ефективних услова 

за инвестирање на одржив начин и 

контролисану градњу и експлоатацију 
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земљишта, утврђују се визија, циљеви и 

концепција просторног развоја планског 

подручја.  
 

Члан 7. 

 

 Визија урбаног развоја простора у 

обухвату плана детаљне регулације је да у 

будућности овај део постане уређен за 

становање, комуналну делатност и 

индустрију, заштиту животне средине, 

саобраћајно и економски интегрисан у ближе 

и даље окружење, инсфаструктурно 

опремање. 
 

Члан 8. 

 

 Циљеви израде плана детаљне 

регулације су дефинисање планских решења, 

дефинисање односа земљишта за површине 

јавне и остале намене; регулација површина и 

објеката; дефинисање правила уређења и 

правила грађења; развој комуналне 

инфраструктуре; развој саобраћајне 

инфраструктуре; дефинисање услова и мера 

заштите културног наслеђа, приступачности и 

животне средине. 
 

 Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја је формулисан Просторним планом 

подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора аутопута Е-761, деоница Појате-

Прељина (''Сл. гласник РС'', број 10/20), 

Генералним планом Трстеник и Простроним 

планом општине Трстеник тако да омогући 

остваривање циљева усмерених ка дугорочној 

визији просторног развоја, али и очувања 

животне средине простора обухваћеног 

планом и ширег окружења. 
 

 Посебна пажња биће посвећена 

утврђивању услова за уређење, изградњу и 

опремање инфраструктуром делова простора 

у обухвату плана у којима живи ромска 

популација - ''насеље Кожара''. 
 

Члан 9. 

 

 Рок за израду Плана детаљне 

регулације је девет месеци рачунајући од дана 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 10. 

 

Израда плана се реализује као део 

техничке помоћи општини Трстеник кроз 

пројекат ''ЕУ подршка унапређењу услова 

живота Рома'' из програма ИПА 2014. 

Пројекат финансира Европска унија а 

кофинансира Влада Републике Србије. 
 

Израда плана се поверава Јавном 

предузећу за уређивање грађевинског 

земљишта ''Трстеник'' из Трстеника, улица 

Живадина Апостоловића број 8. у сарадњи са 

Агенцијом за пројектовање и консалтинг 

''Контура'' Београд. 
 

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбедиће се из буџета јединице 

локалне самоуправе Трстеник и донација. 
 

Носилац израде плана детаљне 

регулације је надлежни орган за послове 

просторног и урбанистичког планирања 

општинске управе. 

 

Члан 11. 

 

 После доношења Одлуке о изради 

плана детаљне регулације, носилац израде 

плана организује рани јавни увид (упознавање 

јавности, правних и физичких лица) са 

општим циљевима и сврхом израде плана, 

могућим решењима за развој просторне 

целине. 
 

 Органи, организације и јавна 

предузећа, који су овлашћени да утврђују 

услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката обавештавају се и позивају 

да дају мишљење у погледу услова и 

неопходног обима и степена процене утицаја 

на животну средину. 
 

 Рани јавни увид оглашава се седам 

дана пре отпочињања увида, у средствима 

јавног информисања и у електронском облику 

на интернет страници јединице локалне 

самоуправе и траје 15. дана од дана 

објављивања. 
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Члан 12. 

 

 Предлог плана детаљне регулације 

подлеже стручној контроли од стране 

Комисије за планове општине Трстеник. 
 

Након стручне контроле Нацрта плана 

оглашава се јавни увид у дневном листу и на 

званичном сајту општине Трстеник, а текст 

огласа истиче се на огласној табли општинске 

управе Трстеник. 
 

Излагање Нацрта плана детаљне 

регулације ради јавног увида биће извршено у 

просторијама општинске управе општине 

Трстеник у трајању од 30. ( тридесет ) дана. 
 

О излагању плана детаљне регулације 

на јавни увид стара се орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за послове просторног и 

урбанистичког планирања.  

 

Члан 13. 

 

 За потребе израде плана детаљне 

регулације не приступа се изради стратешке 

процене утицаја плана на животну средину. 

 

Члан 14. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 
 

Број: 350-19/2021-06 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ТРСТЕНИК 

 
    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 

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

закон и 47/2018), члана 239. став 3. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара (''Сл. 

гласник РС'', бр. 95/2018,49/2019,86/2019-

усклађени дин.изн.,156/2020-усклађени 

дин.изн.и 15/2021-доп.усклађених дин. изн.), 

члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине 

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

1/2019), на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 09.04.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о утврђивању висине 

накнаде за коришћење јавних површина 

на територији општине Трстеник 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о утврђивању висине 

накнаде за коришћење јавних површина на 

територији општине Трстеник (''Сл. лист 

општине Трстеник'', бр.9/2019 и 19/2020), у 

Тарифи Накнада за коришћење јавних 

површина-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 радиности, која је саставни део 

одлуке, у Тарифном броју 1. тачка 1. после 

подтачке 2) додаје се подтачка 2а) која гласи: 

 

„2а) 

 

 Износ накнаде за коришћење простора 

на јавној површини за обављање 

угоститељске делатности у башти 

угоститељског објекта отвореног типа за 

2021.годину, умањује се за 99 % за цео период 

коришћења простора на јавној површини.“ 

 

Члан 2. 

 

Остале одредбе Одлуке о утврђивању 

висине накнаде за коришћење јавних 

површина на територији општине Трстеник 

остају непромењене. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Трстеник''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-35/2021-01 

 

    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 33 и 36. Закона о 

јавном дугу („Сл.гласник РС“, бр.61/05, 

107/09 78/11, 68/15,95/18,91/19 и 149/20), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр.129/07) и члана 40. 

Статута општине Трстеник(„Сл.лист општине 

Трстеник“ бр. 1/19), Скупштина општине 

Трстеник,  на седници одржаној 09.04.2021. 

године донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ 

ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

 

I – Задужује се Буџет општине Трстеник у 

износу до 30.000.000,00 динара, код пословне 

банке, за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода, планираних Одлуком 

о буџету општине Трстеник за 2021. годину, и 

то : 

-Реконструкција канализационе мреже у 

улици Војислава Танкосића у износу до 

12.500.000,00,  

-Реконструкција јавних путева и улица на 

територији општине Трстеник у износу до 

5.900.000,00, 

-Реконструкција водоводне мреже у улици 

Дамњана Максића у износу до 11.600.000,00,. 

 

II – Период почетка отплате кредита (грејс 

период) је једна  година, са роком отплате 

кредита  5 година. Грејс период не улази у рок 

отплате. 

III – План повлачења кредита је одмах по 

потписивању уговора са пословном банком. 

 

IV – Овлашћује се председник општине 

Трстеник да, у складу са законом, закључи 

уговор са пословном банком која буде дала 

најповољнију понуду. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-36/2021-01 

 

      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
 

 

 

На основу члана 40.Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник”,број 

1/2019), на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 09.04.2021.године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о месним 

заједницама на територији општине 

Трстеник 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о месним заједницама на 

територији општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник”,број 1/2019), у  члану 10. 

став 1. тачка 1. Месна заједница Трстеник, у 

делу Изборне јединице, алинеја 12, речи: 

„Бајин поток” бришу се. 

 

Члан 2. 
 

У члану 10.став 1.тачка 1. Месна 

заједница Трстеник, у делу Изборне јединице, 

у алинеји 10, после речи „Џамићев сокак” 

ставља се тачка зарез и додају се речи: „Бајин 

поток”. 

Члан 3. 
 

У осталом делу Одлука о месним 

заједницама на територији општине Трстеник 

остаје неизмењена. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Трстеник”. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-37/2021-01 

 

    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 27. став 10. 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 33. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на 

предлог Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 09.04.2021. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

о прибављању непокретности у јавну 

својину 

 

I – На основу ове Одлуке врши се прибављање 

непокретности у јавну својину општине 

Трстеник, за потребе проширења гробља у 

насељеном месту Горњи Рибник. 

 

II – Општина Трстеник прибавиће 

непокретност у јавну својину путем куповине, 

означену као катастарску парцелу број 1619, 

по култури њива 3. класе, у површини од 

656m2, уписана у Лист непокретности број: 

411 КО Горњи Рибник, сувласништво 

Срећковић (Исаило) Радоша и Степановић 

(Бранислав) Саше, у уделу од по једне идеалне 

половине, обојица из Горњег Рибника 

 

III – Уговор о прибављању непокретности у 

јавну својину, путем куповине непокретности 

описане у тачки II ове одлуке, у име општине 

закључиће председница Општине Трстеник. 

 

IV – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Број: 022-38/2021-01 

 

    ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 30. 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 3. став 1. тачка 3. Уредбе о о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), 

члана 4. став 1. и члана 7. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 

општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 10/2017) и члана 40 став 1. тачка 35. Статута 

општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 09.04.2021. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

о размени непокретности непосредном погодобом између Општине Трстеник и Радисава 

Петровића из Доње Омашнице 

 

 

I – Општина Трстеник прибавља у јавну својину део катастарских парцела број: 2568/2 и 2568/3, обе 

КО Омашница у површини од 374m2, обе уписанe у лист непокретности број: 814 КО Омашница, 

као приватна својина Петровић (Будимир) Радисава из Доње Омашнице, који је предвиђен 

Потврђеним урбанистичким пројектом препарцелације број: 350-84/2018-06 од 21.11.2018. године и 

обележен следећим геодетским координатама: 

 

Дет.тачка Y X 

5-77-401p 7511706,21 4822099,50 

5-77-401 7511706,09 4822098,38 

5-77-400 7511705,69 4822094,62 

5-77-399 7511707,05 4822092,17 

5-77-398 7511714,77 4822079,45 

34-103-462 7511721,24 4822071,74 

10-74-346 7511757,81 4822059,69 

34-103-463 7511759,03 4822059,27 

357 7511778,42 4822052,92 

34-103-464 7511796,76 4822046,91 

33-96-346 7511808,37 4822042,80 

K 7511809,44 4822045,55 

J 7511796,80 4822049,72 

И 7511781,06 4822055,09 

Х 7511761,34 4822061,60 

Г 7511747,98 4822065,97 

Ф 7511728,55 4822072,91 

Е 7511723,10 4822075,49 

Д 7511719,69 4822078,48 

Ц 7511715,50 4822084,51 

Б 7511710,93 4822092,54 

А 7511710,10 4822095,68 

К2 7511710,06 4822098,46 

 

II – Општина Трстеник отуђује из јавне својине део у површини од 349m2 од катастарске парцеле 

број: 2574 КО Омашница, уписана у лист непокретности број: 258 КО Омашница као јавна својина 

Општине Трстеник чија укупна површина износи 1442m2, који је предвиђен Потврђеним 
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урбанистичким пројектом препарцелације број: 350-84/2018-06 од 21.11.2018. године и обележен 

следећим геодетским координатама: 

 

Дет.тачка Y X 

33-96-347 7511819,10 4822067,38 

34-103-450 7511811,03 4822069,60 

34-103-451 7511792,24 4822075,44 

34-103-454 7511773,14 4822081,11 

34-103-455 7511747,85 4822089,80 

34-103-457 7511738,43 4822092,32 

355 7511716,15 4822099,47 

34-103-458 7511715,22 4822099,77 

08 7511710,02 4822101,28 

К2 7511710,06 4822098,46 

34-103-457 7511738,43 4822092,32 

34-103-456 7511735,77 4822090,58 

34-103-453 7511770,63 4822078,37 

34-103-452 7511789,61 4822072,98 

34-103-455 7511747,85 4822089,80 

34-103-449 7511808,62 4822067,06 

33-96-345 7511816,34 4822062,33 

 

III – Уговор о размени непокретности, описаних у ставу I и II ове Одлуке, закључиће се између 

Општине Трстеник и Радисава Петровића из Доње Омашнице, а у име Општине Уговор ће 

потписати председница општине Трстеник. 

 

IV – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-39/2021-01 

 

      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

  Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 30. 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 3. став 1. тачка 3. Уредбе о о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), 

члана 4. став 1. и члана 7. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 

општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 10/2017) и члана 40 став 1. тачка 35. Статута 

општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 09.04.2021. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

о размени непокретности непосредном погодобом између Општине Трстеник и Драгана 

Михаиловића из Угљарева 

 

 

I – Општина Трстеник прибавља у јавну својину део катастарске парцеле број: 699 КО Угљарево у 

површини од 343m2, уписана у лист непокретности број: 127 КО Угљарево, као приватна својина 

Михаиловић (Никола) Драгана из Угљарева чија укупна површина износи 770m2, који је предвиђен 

Потврђеним пројектом препарцелације број: 350-80/2019-06 од 03.10.2019. године и обележен 

следећим елементима за пренос: 

 

Број Y X 

N3 7492504.09 4836526.51 

12-62-255 7492506.38 4836519.98 

12-62-251 7492522.14 4836551.01 

12-62-252 7492518.15 4836558.98 

12-62-253 7492502.09 4836576.25 

12-62-245 7492498.14 4836551.01 

N13 7492498.06 4836584.77 

N12 7492506.64 4836565.47 

N11 7492511.17 4836559.34 

N10 7492512.84 4836555.88 

N9 7492513.66 4836553.96 

N8 7492514.25 4836551.95 

N7 7492514.09 4836549.91 

N6 7492513.65 4836547.92 

N5 7492509.52 4836538.96 

N4 7492507.48 4836534.73 

 

 

II – Општина Трстеник отуђује из јавне својине део у површини од 291m2 од катастарске парцеле 

број: 1174 КО Угљарево, уписана у лист непокретности број: 64 КО Угљарево као јавна својина 

Општине Трстеник чија укупна површина износи 982m2, који је предвиђен Потврђеним пројектом 

препарцелације број: 350-80/2019-06 од 03.10.2019. године и обележен следећим елементима за 

пренос: 

 

Број Y X 

12-62-256, N1 7492501.09 4836519.37 

12-62-254 7492497.22 4836523.84 

12-96-246 7492495.37 4836538.98 
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N16 7492493.10 4836586.43 

N15 7492494.68 4836582.30 

N14 7492497.27 4836576.55 

N13 7492498.42 4836575.19 

N3 7492504.09 4836526.51 

N2 7492503.50 4836525.08 

 

 

III – Уговор о размени непокретности, описаних у ставу I и II ове Одлуке, закључиће се између 

Општине Трстеник и Михаиловић Драгана из Угљарева, а у име Општине потписаће председница 

општине Трстеник. 

 

IV – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-40/2021-01 

 

      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

  Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 25  Број 04  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК   12.04.2021 

 

На основу члана 30. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014-др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1. тачка 3. Уредбе о о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), 

члана 4. став 1. и члана 7. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 

општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 10/2017) и члана 40 став 1. тачка 35. Статута 

општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 09.04.2021. године донела је: 

 

О Д Л У К У 

о размени непокретности непосредном погодобом између Општине Трстеник и Мирјане 

Тркуље из Београда и Драгослава Крстића из Београда  

 

I – Општина Трстеник прибавља у јавну својину део катастарске парцеле број: 1945 КО Планиница 

у површини од 659m2, уписана у лист непокретности број: 352 КО Планиница, као приватна 

сусвојина, у уделу од ½ (једна идеална половина), Мирјане (Милорад) Тркуље из Београда ул. и бр. 

Војводе Петка 10, Врачар и Драгослава (Милорад) Крстића из Београда, ул. и бр. Гундулићев венац 

44/13 чија укупна површина износи 1603m2, који је предвиђен Потврђеним пројектом 

препарцелације број: 350-65/2019-06 од 23.08.2019. године и обележен следећим елементима за 

пренос: 

 

Дет.тачка Y X 

2-76-512Р 7498551,82 4836639,59 

40-647-149 7498547,77 4836639,16 

40-647-222 7498554,87 4836604,53 

40-647-223 7498554,58 4836583,59 

40-648-248 7498553,85 4836559,80 

40-648-251 7498579,24 4836528,32 

40-648-252 7498591,40 4836512,42 

40-648-253 7498613,23 4836488,42 

40-648-254 7498631,05 4836478,23 

40-648-255 7498645,80 4836470,93 

40-648-319 7498669,39 4836452,81 

40-648-290 7498672,63 4836460,22 

N1 7498662,19 4836461,49 

N2 7498647,32 4836472,92 

N3 7498615,08 4836490,10 

N4 7498593,25 4836514,10 

N5 7498556,85 4836559,73 

N6 7498557,37 4836604,47 

N7 7498552,23 4836629,87 

N8 7498553,63 4836635,75 

 

II – Општина Трстеник отуђује из јавне својине део у површини од 520m2 од катастарске парцеле 

број: 1982 КО Планиница, уписана у лист непокретности број: 61 КО Планиница као јавна својина 

Општине Трстеник чија укупна површина износи 2158m2, који је предвиђен Потврђеним пројектом 

препарцелације број: 350-65/2019-06 од 23.08.2019. године и обележен следећим елементима за 

пренос: 
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Дет.тачка Y X 

2-76-832Р 7498566,30 4836616,29 

2-76-506Р 7498569,65 4836612,02 

40-647-224 7498566,55 4836604,09 

40-648-249 7498565,56 4836586,36 

40-648-264 7498570,99 4836565,82 

40-648-263 7498576,17 4836552,06 

40-648-260 7498592,28 4836524,11 

40-648-258 7498614,02 4836494,86 

40-648-256 7498645,51 4836475,24 

40-348-288 7498661,44 4836466,85 

40-648-291 7498672,66 4836464,56 

40-648-290 7498672,63 4836460,22 

I 7498659,09 4836464,72 

II 7498645,27 4836472,77 

III 7498612,94 4836492,79 

IV 7498590,16 4836523,52 

V 7498573,31 4836551,30 

VI 7498567,87 4836564,93 

VII 7498563,09 4836585,88 

VIII 7498563,38 4836603,31 

IX 7498567,13 4836614,35 

 

III – Уговор о размени непокретности, описаних у ставу I и II ове Одлуке, закључиће се између 

Општине Трстеник и Мирјане Тркуље из Београда и Драгослава Крстића из Београда, а у име 

Општине Уговор ће потписати председница општине Трстеник. 

 

IV – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-41/2021-01 

 

      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

  Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 146. став 4. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 

број 72/2009 и 9/2020) и члана 40. став 1. тачка 

7. Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 09.04.2021. године донела је 

 

ОДЛУКА 

О ИЗГРАДЊИ, ПОСТАВЉАЊУ, 

ИЗРАДИ И ОДРЖАВАЊУ 

СПОМЕНИКА, СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И 

МУРАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о изградњи и постављању 

споменика, спомен обележја и изради мурала 

на територији општине Трстеник (у даљем 

тексту:Одлука) уређује се изградња и 

постављање споменика, спомен обележја и 

израда мурала на површинама јавне намене на 

територији општине Трстеник, услови за 

њихово подизање, односно постављање, 

одржавање и начин обезбеђивања средстава. 

 

Члан 2. 

 

 Споменик и спомен обележје у смислу 

ове Одлуке је дело ликовне и примењене 

уметности-фигура, попрсје, биста, рељеф, 

спомен-плоча, спомен-парк, стара чесма, 

објекат меморијалне архитектуре, 

скулптурално дело и друго спомен обележје. 

Мурал је јединствена слика – трајни 

уметнички рад осликан директно на зиду или 

на другој великој површини. 

 

Члан 3. 

  

Површина јавне намене у смислу 

одредаба ове Одлуке  јесте простор одређен 

планским документом за уређење или 

изградњу објеката јавне намене или јавних 

површина, за које је предвиђено утврђивање 

јавног интереса у складу са посебним законом 

(улице,тргови,паркови, др.). 

Члан 4. 

 

 Споменик односно спомен обележје 

се подиже-поставља, а мурал израћује на 

основу Одлуке Скупштине општине 

Трстеник, у складу са одредбама ове Одлуке и 

посебним законом. 

Споменици и спомен обележја се не 

могу изграђивати и постављати ван 

површина јавне намене. 

 

Члан 5. 

 

 Одредбе ове Одлуке не примењују се 

када се споменик подиже, скулптурално дело 

поставља и мурал израђује на захтев друге 

државе. 

 

2. ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА, 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И ИЗРАДА 

МУРАЛА 

 

Члан 6. 

 

 Иницијативу за изградњу и 

постављање споменика, постављање спомен 

обележја и израду мурала може поднети свако 

физичко или правно лице. 

 Иницијатива се подноси у писаном 

облику, са образложењем, а може да садржи и 

предлог места и локације за постављање 

споменика, спомен обележја и израду мурала. 

 

Члан 7. 

 

 Иницијатива се упућује Комисији за 

изградњу и постављање споменика, спомен 

обележја и израду мурала (даље: Комисија) 

коју образује Општинско веће Општине 

Трстеник посебним решењем. 

 Комисија има 7 чланова од којих 3 

члана чине представници органа локалне 

самоуправе, 3 члана су стручњаци из области 

културе (историчари уметности, академски 

сликари, вајари и др.) и 1 члан стручњак из 

области урбанизма (архитекта, урбаниста и 

др.) 

 Стручне и административне послове 

за Комисију обавља Одсек за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско-правне и 

стамбене послове и Одсек за скупштинске 
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послове, општу управу и друштвене 

делатности Општинске управе општине 

Трстеник. 

 

Члан 8. 

 

Скупштина општине доноси одлуку о 

изградњи и постављању споменика и спомен 

обележја, односно изради мурала на предлог 

Комисије, уз претходно прибављену 

сагласност Министарства надлежног за 

послове културе. 

Уколико се мурал поставља на 

стамбеној или пословној згради, пре 

постављања истог прибавља се сагласност 

власника објекта, стамбене заједнице, 

односно власника станова и других посебних 

делова зграде. 

 

Члан 9. 

 

По донетој Одлуци Скупштине 

општине, Комисија спроводи поступак избора 

идејног решења, постављања споменика и 

спомен обележја, односно израде мурала. 

 

Члан 10. 

 

Комисија може одлучити о 

покренутим иницијативама удружења 

грађана, групе грађана, привредних субјеката 

и физичких лица у пројектима који покрену 

самоорганизовањем и може предлагати 

суфинансирање пројеката. 

 

Члан 11. 

 

Комисија одлучује да ли се спроводи 

конкурс, ангажује аутор по позиву, или ће се 

на основу стручног мишљења одговарајуће 

институције или појединца, користити већ 

постојеће ауторско дело. 

 Уколико Комисија одлучи да се 

спроводи конкурс, исти се објављује у 

средствима јавног информисања. 

 

Члан 12. 

 

 Пре покретања поступка за избор 

идејног решења, Комисија прибавља 

мишљења надлежних органа ради утврђивања 

локације, услова њеног уређења и ближих 

услова конкурса. 

 На основу прибављених мишљења у 

смислу става 1.овог члана, Комисија утврђује 

локацију и ближе услова конкурса. 

 Одобрење за подизање споменика и 

спомен обележја, односно израду мурала, 

доноси Одсек за урбанизам, грађевинарство, 

имовинско-правне и стамбене послове 

општинске Управе општине Трстеник. 

 

Члан 13. 

 

 Споменик, спомен обележје, односно 

мурал, може се преместити, односно уклонити 

ако за то постоје оправдани разлози. 

 Одлука о премештању, односно 

уклањању споменика, спомен обележја и 

мурала доноси се на начин и по поступку за 

њихово подизање, односно постављање и 

израду. 

 

3.ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА, 

СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И МУРАЛА 

 

Члан 14. 

 

 Народни универзитет Трстеник води 

евиденцију подигнутих споменика, спомен 

обележја и мурала на територији општине 

Трстеник. 

 

Члан 15. 

 

 Споменици који су проглашени за 

културно добро одржавају се по програму 

заштите непокретних културних добара. 

 О одржавању споменика, спомен 

обележја и мурала који нису проглашени за 

културна добра, старају се предузећа којима 

су поверени послови комуналне делатности. 

 

Члан 16. 

 

Одржавање споменика, спомен 

обележја и мурала у смислу одредаба ове 

Одлуке подразумева конзерваторско-

рестаураторско и комунално одржавање. 

Конзерваторско-рестаураторска 

заштита обухвата спровођење мера 
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конзерваторско-рестаураторске заштите 

споменика, спомен обележја и мурала. 

 

Члан 17. 

 

 Комунално одржавање споменика, 

спомен обележја и мурала врши надлежно 

јавно комунално предузеће. Конзерваторско-

рестаураторско одржавање је у надлежности 

Народног универзитета Трстеник. 

 Надлежно јавно комунално предузеће, 

односно Народни универзитет Трстеник, 

дужни су да програме одржавања и заштите 

споменика, спомен обележја и мурала утврде 

својим годишњим програмима. 

 

Члан 18. 

 

 Споменике, спомен обележја и 

мурале, физичка и правна лица дужни су да 

чувају и да се према њима односе са дужном 

пажњом.  

 Споменици, спомен обележја и 

мурали не смеју се прљати, скрнавити, 

оштетити или уништити. 

 

Члан 19. 

 

 Правно или физичко лице које 

неовлашћено изгради и постави, премести, 

уклони или оштети споменик, спомен 

обележје, односно мурал, дужно је да 

успостави пређашње стање. 

 Уколико лице из става 1. овог члана не 

успостави пређашње стање, треће лице ће по 

налогу надлежног органа Општинске управе 

извршити повраћај у пређашње стање, о 

трошку тог лица. 

 

4.ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 20. 

 

 Средства за реализацију ове Одлуке 

обезбеђују се у буџету Општине Трстеник. 

 Средства за постављање споменика, 

спомен обележја и израду мурала могу се 

обезбедити из прилога, поклона, донација или 

на други начин. 

 

 

Члан 21. 

 

 Средства за одржавање споменика, 

спомен обележја и мурала обезбеђују се у 

буџету општине са буџетске позиције 

Народног универзитета Трстеник и у оквиру 

буџетских позиција одговарајућих јавних 

комуналних предузећа. 

 

5.НАДЗОР 

 

Члан 22. 

 

 Надзор над одржавањем споменика, 

спомен обележја и мурала врши Општинска 

управа општине Трстеник преко Одсека за 

инспкецијске послове - комунална 

инспекција. 

 

6.КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 

 

 Новчаном казном у износу од 

50.000,00-500.000,00 динара, казниће се за 

прекршај правно лице: 

- ако подигне, премести или уклони, 

односно уништи, оштети, испрља или 

скрнави споменик, спомен обележје или 

мурал супротно одредбама чланова 8., 12., 

и 17. ове Одлуке. 

- За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 

члана, казниће се и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 

5.000,00-75.000,00 динара. 

- За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 

члана, казниће се предузетник казном од 

10.000,00-250.000,00 динара. 

- За прекршај из става 1. алинеја 1. овог 

члана, казниће се физичко лице новчаном 

казном од 5.000,00-75.000,00 динара. 
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7.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-42/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 41. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 

36/2009...и 113/2017- др.закон) и члана 40. 

Статута општине Трстеник, на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник, на 

седници одржаној 09.04.2021. године, 

донела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног Акционог плана 

запошљавања општине Трстеник за 

2021. годину 
 

I – Усваја се Локални Акциони план 

запошљавања општине Трстеник за 2021. 

годину. 

Саставни део ове Одлуке је Локални 

акциони план запошљавања општине 

Трстеник за 2021. годину. 
 

II – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
 

Број: 101-5/2021-01 
 

     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник 

РС“ број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др.закон, 113/17), члана  40.  Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник број 1/19) и Мишљења Локалног савета за запошљавање општине Трстеник 

од 24.03.2021. године, на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине 

Трстеник, на седници одржаној дана 09.04.2021. године, донела је 

 

 

 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНE ТРСТЕНИК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

1. УВОД 

 

Локални акциони план запошљавања општине Трстеник за 2021. годину (у даљем тексту ЛАПЗ) 

представља обједињени преглед циљева и приоритета локалне политике запошљавања чије је 

остваривање условљено реализацијом програма и мера активне политике запошљавања. 

Активности чија је реализација планирана за 2021. годину представљају наставак процеса 

започетих у претходном периоду и усмерене су ка достизању општег циља политике 

запошљавања утврђеног Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период 2021. до 

2026. године (Сл. Гласник РС“, број 18/21) и Акционим планом за период од 2021. до 2023. 

године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 

године (у даљем тексту АПЗ), („Службени гласник РС“, број 30/21), који се односи на 

успостављен стабилан и одрживи раст запослености заснован на знању и достојанственом раду у 

Републици Србији до краја 2026. године, уз усаглашавање са Стратегијом одрживог развоја општине 

Трстеник  2010-2020. година , ревизијом Стратегије одрживог развоја општине Трстеник 2015-2020. 

година, до доношења Плана развоја општине Трстеник за период 2021-2027.година када ће бити 

извршено усклађивање предметног документа са важећим Планом развоја општине Трстеник у 

складу са Законом о планском систему,  али и Програмом Локално економског развоја за период 

2021-2023.година . 

ЛАПЗ општине Трстеник за 2021. годину  је кључни инструмент локалне политике запошљавања 

који треба да послужи да се боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног 

тржишта рада и да се припреми одговарајући сет мера подршке. Реч је о документу којим се дају 

одговори на питања: какво је стање на тржишту рада, какве су перспективе, које су мере на 

располагању?  Овим документом утврђени су програми и мере политике запошљавања који ће се 

реализовати у току 2021. године на територији општине Трстеник. 

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени 

гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15, 113/17 и 113/17 – др.закон,) јединица локалне самоуправе 

може, уз претходно прибављено мишљење надлежног савета за запошљавање, усвојити 

локални акциони план запошљавања (у даљем тексту: ЛАПЗ). Акциони план запошљавања 

представља обједињени годишњи преглед програма или мера активне политике 
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запошљавања на локалном нивоу (ако одговара на идентификовано стање, потребе и 

могућности локалног тржишта рада) и интегрални је део политике локалног економског 

развоја. 

Мере активне политике запошљавања утврђене у ЛАПЗ треба јасно да кореспондирају стању, 

потребама и трендовима на локалном тржишту рада, циљним групама незапослених лица које су 

анализом утврђене као приоритетни корисници мера, делатностима које су утврђене као носиоци 

привредне и инвестиционе активности и да истовремено осликавају територијалне специфичности 

и развијеност капацитета друштвених актера чија је одговорност за реализацију мера утврђена 

ЛАПЗ. 

Реализација ЛАПЗ вршиће се кроз један од могућих модалитета и то суфинансирање програма 

или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ средствима из буџета Републике 

Србије и буџета јединице локалне самоуправе. 

У складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије 

запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (у даљем тексту АПЗ), 

(„Службени гласник РС“, број 30/21)  и на основу локалног стратешког оквира, анализе стања, 

кретања и потреба локалног тржишта рада утврђују се програми или мере активне политике 

запошљавања у ЛАПЗ.  

Након добијања сагласности Локалног савета за запошљавање, који чине представници локалне 

самоуправе, националне службе за запошљавање, удружења привредника и општинског 

самосталног синдиката, ЛАПЗ се усваја од стране Скупштине Општине Трстеник и у складу са 

роковима утврђеним Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење 

Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (у даљем тексту 

АПЗ), („Службени гласник РС“, број 30/21) може се доставити НСЗ на оцену, односно 

министарству надлежном за послове запошљавања на одобравање учешћа у финансирању.  

Средства за спровођење ЛАПЗ обезбеђују се из  буџета јединице локалне самоуправе (ЈЛС) и 

буџета Републике Србије, а реализација истог врши се од стране НСЗ и ЈЛС, на основу Споразума 

о суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ. За 

спровођење, праћење и оцену ЛАПЗ одговорне су ЈЛС и НСЗ. 

 

2. АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

 

2.1. Профил заједнице 

Географски положај, природне карактеристике и  природни ресурси 

 

У плодној долини Западне Мораве на сунчаним падинама Гледићких планина и шумовитим 

обронцима Гоча на површини од 448 км2 простире се општина Трстеник. У 51 насељеном месту 

живи 42.996 становника претежно српске националности. Град Трстеник, административни, 

културни и привредни центар општине налази се на десној обали Западне Мораве  на  172 м 

надморске висине и 43°северне географске ширине.  Кроз град и општину пролази 21 меридијан, 

линија која нас симболично спаја са светом у простору и времену и поручује да смо географски, 

историјски и културни део Европе. 

Стари Римљани су говорили да сви путеви воде у Рим, а трстеничани кажу да сви путеви воде 

према Трстенику, јер  се општина Трстеник налази  49 км источно од Коридора 10 и 30 км од 

Коридора 11, на траси будућег ауто пута-Моравски коридор који ће спојити ова два важна путна 

правца. Трстеник је удаљен 15 км од Врњачке Бање, лидера у бањском туризму и 90 км од 

Копаоника, најпознатијег домаћег  скијашког центра. 
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Плодно пољопривредно земљиште чини 282 км2, а површина под листопадним и четинарским 

шумама је 106 км2. Хидрографију општине чине подземне воде, извори и речни токови. Западна 

Морава протиче кроз општину у дужини од 22 км, а у њу се уливају Љубостињска река, Попинска 

река, Црнишавска река  и Сребрница са бројним потоцима и речицама бујичног карактера. У месту 

Велуће је извор чувене минералне воде Мивеле богате магнезијумом. Према истраживањима 

општина Трстеник лежи на подземним језерима са пијаћим, минералним и геотермалним водама. 

Путну  мрежу у општини Трстеник чини 264 км путева различитог нивоа и квалитета. Мрежа 

путева је развијена али су путеви у лошем стању и многи захтевају рехабилитацију. Главни путни 

правац је  магистрални пут Е-761 који повезује два стратешка правца: аутопут Е-75 и пут за море Е-

763. Локални путеви у дужини од 168 км повезују насељена места у општини, а некатегорисни, тзв. 

„летњи путеви“ су унутар насељених места. 

Железничка пруга у дужини од 20 км пролази кроз општину Трстеник и повезује два важна 

железничка правца Београд-Солун и Београд-Бар.  

На периферији Трстеника је спортски аеродром. Међународни путнички аеродрoми су у Нишу и 

Београду.  Аеродрoм у Лађевцима у Краљеву је отворен. 

Река Западна Морава протиче кроз општину Трстеник у дужини од 20 км, али није пловна. 

Најближа је лука на Дунаву у Смедереву. 

  

2.2.Друштвено-економски приказ 

 

2.2.1. Становништво 

Према попису из 2011. године у општини Трстеник у 14.662 домаћинстава живи 42.966 

становника, од тога  15.329 у граду, а 27.637 у селима. Просечна густина насељености је 96 

становника/км2. Изражено је демографско пражњење нарочито у планинским селима општине. У 

односу на попис 2002. године број становника у општини се смањио за 6.054 становника са и даље 

присутним трендом негативног природног прираштаја. Општина Трстеник све више постаје 

општина старих суграђана са неповољним индексом старења од 153. Опадање наталитета, тј. 

природног прираштаја је последица миграције село-град и нарочито одлива младе популације у веће 

градске средине и иностранство због све веће незапослености и опадања животног стандарда. 

Према процени из 2019. године укупан број становника је 38.401. Број мушкараца је 18.913, а 

жена 19.488 . У општини Трстеник претежно живе грађани српске националности. Најбројнија 

мањинска заједница је ромска са 342 становника. 

Према статистичким подацима Републичког завода за статистику из 2019. године, од укупног 

броја радно активног становништва (15-64 године – 23.853), 10.043 је запослено, а 3.975 лица је  

незапослено од којих многи први пут траже посао. Индивидуалних пољопривредних произвођача 

(укупан број пољопривредних газдинстава) је 6.394. Социо-економску ситуацију у општини 

одликује и велики  број пензионера  - 10.609.  

Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад је 2475. Број 

корисника новчане социјалне помоћи је 271.  

 

2.2.2. Економска ситуација (привреда и индустрија) 

Према степену развијеносту локалних самоуправа, општина Трстеник сврстана је у трећу групу 

градова и општина чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. 

На дан 30.06.2020. године, своју делатност на територији општине Трстеник обавља укупно  

1.659 привредних субјеката, од чега 350 привредних друштава  и 1.309 предузетничких радњи.   
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Приметан је тренд повећања. 

 

Табела 1. Привредна друштва 

Година 2017. 2018. 2019. 2020. 

Активна 359 368 348 350 

Новооснована 14 18 16 10 

Брисана/Угашена 10 9 45 5 

Извор података: Регистар привредних субјеката АПР 

 

Табела 2. Предузетници 

Година 2017. 2018. 2019. 2020. 

Активна 1.181 1.208 1.277 1.309 

Новооснована 158 195 201 79 

Брисана/Угашена 137 166 137 48 

Привреда општине и сама структура предузећа, детерминисана је развојем и економском снагом 

„Прве петолетке“. Овај некадашњи гигант у коме је било запослено близу 20.000 радника кроз три 

круга приватизације није успео да добије купца, тј.стратешког партнера. Од јануара 2016.године део 

ИХП “Прва Петолетка” је приватизован од стране радника. Тренутно у новооснованом друштву 

посла има за око 900 запослених. 

Традиција у производњи хидраулике и пнеуматике је остала сачувана, па се поред акционарских 

друштава из „Прве петолетке“ овом производњом бави велики део привредника и предузетника. Од 

осталих индустријских грана највише су заступљене дрвопрерђивачка, прехрамбена, док се 

предузетници претежно баве трговином. Страних инвеститора има релативно мало. У области 

прехрамбене индустрије,  „Агрокор“ је купио „Нову Слогу“, а такође и и инвестирао у велики 

продајно-складишни простор ИДЕА и у изградњу нове фабрике воде Мивела. 

У општини Трстеник је у 2018.години реализован инвестициони пројекат Амфенол групе, 

отворена је  фабрика за производњу електричне и електронске опреме за моторна возила која 

тренутно запошљава око 640 лица са тенденцијом увећања броја запослених. 

Највећи број запослених у општини апсорбују предузетничке радње и индивидуални 

пољопривредни произвођачи и стога су они најзанимљивији и најзначајнији са становишта 

локалних мера економске политике. 

 

2.2.3. Пољопривреда 

Плодно земљиште, повољна клима и дуга традиција у пољопривредној производњи учинили су 

да пољопривреда представља значајан сегмент укупне привредне активности општине Трстеник. 

Од укупног броја становника општине Трстеник, више од половине (27.637) живи у сеоској 

средини и на неки начин је везан за пољопривреду. Пољопривредне површине простиру се на 28.242 

ha, што чини 63,1% укупне територије општине Трстеник. Обрадиво пољопривредно земљиште 

заузима 16.586 ha. У структури пољопривредних површина доминирају оранице и баште са 

10.175ha, затим следе ливаде и пашњаци са 2.441ha, виногради са 2.199 ha, воњаци са 1.264ha и 

остали засади. 

Проблем за пољопривреду представља одлазак младих са села и демографско пражњење рубних 

подручја општине. Број пољопривредних газдинстава у 2020. години је 6.543, од чега је 4.061 

регистрованих. У општини Трстеник гаји се поврће на отвореном и у пластеницима, јагодичасто 

воће, цвеће и 90% производње лозно-садног материјала у РС. Значајна грана постаје и пчеларство. 

Основни изазов за пољопривреду у општини је да се повећа ланац вредности производа, тј.  да се не 
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продају сировине, већ прерађени производи  и да се обезбеде довољне количине појединих култура 

за пласман на озбиљна тржишта. 

 

3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

Остварена макроекономска стабилност и повољна макроекономска ситуација последњих година, 

утицале су на појаву позитивних трендова кретања на тржишту рада, али и поред позитивних 

помака, општа ситуација у области запошљавања и даље је неповољна. 

Стање на тржишту рада карактеришу: неповољна старосна и квалификациона структура 

незапослених, непоседовање одговарајућих знања и вештина и радног искуства незапослених лица, 

велико учешће жена у укупној незапослености, велики број незапослених који припадају теже 

запошљивим категоријама. 

 

3.1. Тржиште рада  

Статистика тржишта рада омогућава сагледавање укључености појединаца, домаћинстава и 

предузећа на тржишту рада, како у краткорочном тако и у структурном погледу. Осим са аспекта 

економске активности (продуктивност, трошкови рада, висина зараде...), статистика тржишта рада 

је важна и за сагледавање социоеконосмких питања, попут незапослености, структуре зарада према 

карактеристикама запослених, социјалне неједнакости (нпр. платни јаз између жена и мушкараца), 

усклађености професионалног и породичног живота, итд. 

Стање на тржишту рада у РС, мерено основним показатељима из Анкете о радној снази (АРС), 

указује на значајан опоравак тржишта рада последњих година – стопа незапослености се смањује, а 

стопа запослености повећава, број запослених лица расте, што је праћено смањењем броја 

незапoслених и неактивних лица. Кретање основних показатеља тржишта рада углавном је 

конзистентно са кретањима макроекономских показатеља (раст БДП, ниска и стабилна инфлација, 

смањење јавног дуга, прилив СДИ). Међутим и поред ових побољшања, показатељи на тржишту 

рада у РС су и даље неповољнији него у земљама Европске уније (ЕУ). 

Од процењеног броја становника из 2019. године (38.401), 62,1% (23.853) је радно способно 

становништво узраста 15-64 године.  Када се посматра структура регистроване запослености у 

општини Трстеник, око 39,7% је запослено у сектору прерађивачке индустрије, затим следе 

трговина на велико и мало и поправка моторних возила са 13,6%, образовање око 7,1%, док су сви 

остали сектори слабије заступљени. У регистрованим индивидуалним пољопривредним 

газдинствима запослено је око 12,1%. У структури незапослених лица доминирају квалификовани 

радници и особе са средњом стручном спремом, док је 14,1% незапослених са вишом и високом 

стручном спремом.  

 

3.2. Запосленост (карактеристике запослености и кретање запослености) 

За праћење запослености на локалном нивоу коришћени су подаци о регистрованој запослености 

из 2019. године, као и подаци о запослености из публикације РЗС „Општине и региони у Републици 

Србији 2020“ који обрађују податке из 2019. године.  Анкета о радној снази не даје релевантне 

податке на локалном нивоу, а регистрована запосленост не даје целовиту слику јер не обухвата 

неформалну запосленост. 
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3.2.1. Регистрована запосленост 

Према подацима Републичког завода за статистику и  Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања, општина Трстеник има укупно 9.521 регистрованих запослених лица  (годишњи просек  

2019. године). 

Табела 3. Регистрована запосленост на нивоу републике, округа, општине, годишњи 

просек  

Година 2016. 2017. 2018. 2019. 

Република 

Србија 

2.009.785 2.062.588 2.131.079 2.173.135 

Расински округ 53.922 55.254 56.499 57.508 

Општина 

Трстеник 

8.701 8.953 9.121 9.521 

Извор података: Републики завод за статистику 

 

3.2.2. Регистрована запосленост по секторима делатности и структура 

Према подацима Републичког завода за статистику, највећи број регистрованих запослених, од 

укупног броја регистрованих запослених је у прерађивачкој индустрији (3.778), а значајан број 

регистрованих запослених је у сектору трговине (1.297). 

Табела 4. Регистрована запосленост по секторима и структура, годишњи просек 2019. 

године 

 Р.бр. Сектор делатности 
Број 

запослених 

Удео 

% 

1 Пољопривреда, шумарство и рибарство 178 1,9 

2 Рударство 12 0,1 

3 Прерађивачка индустрија 3.778 39,7 

4 Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 92 1,0 

5 Снабдевање водом и управљање отпадним водама 189 2,0 

6 Грађевинарство 157 1,6 

7 Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 1.297 13,6 

8 Саобраћај и складиштење 302 3,2 

9 Услуге смештаја и исхране 303 3,2 

10 Информисање и комуникација 88 0,9 

11 Финансијске делатности и делатност осигурања 59 0,6 

12 Пословање некретнинама 3 0,0 

13 Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 224 2,4 

14 Административне и помоћне услужне делатности 54 0,6 

15 Државна управа и обавезно социјално осигурање 256 2,7 
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16 Образовање 675 7,1 

17 Здравствена и социјална заштита 369 3,9 

18 Уметност, забава и рекреација 98 1,0 

19 Остале услужне делатности 229 2,4 

20 
Укупно запослени у правним лицима 

(привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге 

организације) 

6.173 87,9 

21 
Приватни предузетници (лица која самостално обављају 

делатност) и запослени код њих 
2.193 

22 Регистровани индивидуални пољопривредници 1.155 12,1 

23 Укупно регистровани запослени 9.521 100% 

Извор података: Републики завод за статистику 

 

3.3. Незапосленост 

Незапослено лице је лице од 15 до 65 година, способно и одмах спремно да ради, које није 

засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији 

незапослених и активно тражи запослење. 

Незапосленим, у смислу овог Закона, не сматра се  редован ученик, студент основних студија до 

26 година живота, лице коме мирују права из радног односа у складу са законом и лице које је 

испунило услов за пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.  (Закон о 

запошљавању и осигурању у случају незапослености, „Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

38/2015, 113/2017 i 113/2017 – др.закон).  

Лице које тражи запослење је незапослено лице или запослено које тражи промену запослења 

(Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености, „Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 

88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 – др.закон). 

 

3.3.1. Кретање незапослености 

 

Показатељи националног тржишта рада последњих година бележе позитивне помаке, што је 

конзистентно и са позитивним трендом макроекономских показатеља. Стање на тржишту рада, 

мерено основним показатељима из Анкете о радној снази (АРС), указује на значајан опоравак 

тржишта рада у периоду 2015–2019. године – смањена је стопа незапослености и повећана стопа 

запослености, број запослених лица је порастао што је утицало и на повећање броја лица која се 

ангажују на тржишту рада (активних лица) и дошло је до смањења броја незапослених и неактивних 

лица. Просечан број незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање, који је 

износио око 530 хиљада у 2019. години, смањен је за око 214 хиљада лица или 28,7% у односу на 

2015. годину.  

Број незапослених жена на евиденцији Националне службе за запошљавање у 2019. години 

износио је око 287 хиљада лица, што је мање за око 93 хиљада (24,6%) у односу на период 2015–

2019. године. Иако се број незапослених жена на евиденцији смањио током посматраног периода, 

учешће незапослених жена у укупном броју незапослених лица се повећало за 3 п.п. – са 51,2% у 

2015. на 54,2% у 2019. години. Разлог овог повећања учешћа жена је то што се незапосленост 
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мушкараца у посматраном периоду смањила (за око 120 хиљада лица или 33,1%) више него 

незапосленост жена. 

Карактеристике незапослених на евиденцији посматрају се у односу на образовни ниво, године 

старости и дужину тражења посла. Структура према образовном нивоу говори да је једна трећина 

незапослених без завршеног средњег образовања (33,6% или 178 хиљада лица), са средњом школом 

је више од половине (51,8% или око 274 хиљаде лица), док завршено високо образовање има 14,6% 

незапослених (или око 77 хиљада лица). Старосна структура незапослених лица је неповољна: 

учешће незапослених старијих од 50 година износи 33,6% (или око 178 хиљада лица), док млади 

учествују са 20,7% (или око 110 хиљада лица). Дугорочна незапосленост је карактеристика лица на 

евиденцији Националне службе за запошљавање која говори о томе да 65,9% лица посао тражи дуже 

од годину дана. Повећање учешћа жена, лица без завршеног средњег образовања и старијих од 50 

година, као и благи пораст учешћа незапослених који посао траже дуже од две године, основни су 

трендови кретања структуре регистроване незапослености. 

У периоду 2016-2020. година, карактеристике тржишта рада у општини Трстеник су се незнатно 

промениле и кренуле у позитивном смеру. Према евиденцији Националне службе за запошљавање 

на дан 30.новембар 2020. године било је 3.449 незапослених лица, што је за 526 лица мање у односу 

на исти период претходне године (3.975 лица). Међутим, још увек постоје негативни показатељи у 

смислу високе незапослености, лошег стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.  

 

Табела 5. Незапосленост по годинама 

Општина Трстеник 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Незапослени – укупно 5.154 4.753 4.326 3.975 3.449 

Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

3.3.2. Старосна и полна структура 

 

Старосна структура незапослених лица, у II кварталу 2020. године показује да највеће учешће у 

структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 40-49 године (879), а 

затим лица од 50-59 године (871).  

 

Табела 6: Незапослена лица према полу и годинама старости (новембар 2020. године) 

Године старости 
Незапослена лица 

Укупно Жене 

15-19 70 21 

20-24 209 123 

25-29 323 192 

30-34 377 218 

35-39 395 222 

40-44 437 255 

45-49 442 241 

50-54 451 266 

55-59 420 245 

60-64 325 114 

Укупно 3.449 1.897 

Извор података: Национална служба за запошљавање 
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Незапосленост жена у општини Трстеник и даље је израженија од незапослености мушкараца. 

Од укупно 3.449 незапослених лица , 1.897 су жене, што процентуално гледано износи 55% . 

 

Табела 7: Структура незапослених према полу (новембар 2020. године) 

 
Општина 

Трстеник 

Удео у Расинском 

округу (%) 

Незапослени – укупно 3.449 17,63 

Незапослени – жене 
Број 1.897 17,12 

% 55 / 

Незапослени – мушкарци 
Број 1.552 18,28 

% 45 / 

Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

Табела 8: Број и полна структура незапослених у општини Трстеник, по годинама 

 
Новембар 

2016. 

Новембар 

2017. 

Новембар 

2018. 

Новембар 

2019. 

Новембар 

2020. 

Незапослени – укупно 5.169 4.722 4.308 3.865 3.449 

Незапослени – жене 2.718 2.565 2.401 2.118 1.897 

Незапослени - мушкарци 2.451 2.157 1.907 1.747 1.552 

Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

3.3.3. Структура према дужини чекања на запослење 

 

У периоду од 2017. до 2020. године, највеће учешће у регистрованој незапослености према 

дужини чекања на запослење имају лица која чекају до 1 године (984), затим следе она лица која 

чекају преко 10 година (800 лица), лица која чекају од 1 до 2 године (511 лица), лица која чекају на 

посао 3-5 година (389 лица), 5-8 година (322 лица),  2-3 године (265 лица) и на крају 8-10 година 

(178 лица).  

 

Табела 9: Дугорочна незапосленост у општини Трстеник, по годинама 

Незапосленост 
Новембар  

2017. 

Новембар 

2018. 

Новембар 

2019. 

Новембар 

2020. 

 

Укупан број незапослених лица 

 

4.722 4.308 3.865 3.449 

Број незапослених  

младих 15-30 године 
985 815 692 602 

Број незапослених старијих од 50 

година 
1.309 1.280 1.245 1.196 

Број дугорочно незапослених (преко 

12 месеци) 
3.701 3.135 2.687 2.465 
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Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Према подацима  стопа 

дугорочне незапослености у новембру 2020. године повећана је за 1,95  процентна поена у односу 

на новембар 2019. године. 

 

Табела 10: Стопа дугорочне незапослености у општини Трстеник, по годинама 

 Новембар 

2017. 

Новембар 

2018. 

Новембар 

2019. 

Новембар 

2020. 

Укупно незапослени 4.722 4.308 3.865 3.449 

 

Учешће-удео 

незапослених младих 15-

30 година 

 

20,86% 18,92% 17,90% 17,45% 

Учешће –удео 

незапослених старијих од 

50 година 

27,72% 29,71% 32,21% 34,68% 

Учешће-удео дугорочно 

незапослених 
78,38% 72,77% 69,52% 71,47% 

Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

3.3.4.Структура према степену стручне спреме и полна структура незапослених лица: 

 

Структура незапослених лица из новембра 2020.године показује да од укупног броја 

незапослених, број незапослених лица са високим и средњим образовањем је 2.585, док је број лица 

без школе и нижег образовног нивоа 864. Међу незапосленима, најбројнија су лица са средњим 

образовањем (2.008). 

 

Табела 11: Незапосленост према степену стручне спреме у општини Трстеник, новембар 

2020.г. 

Број 

незапослених 

Степен стручне спреме 

I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2  VIII 

Укупно 807 57 970 1.038 58 133 140 243 2 1 

Жене 431 32 468 638 15 77 90 146 0 0 

Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

3.3.5. Oсетљиве групе незапослених лица 

 

Најугроженије категорије за запошљавање  су лица преко 50 година живота, особе са 

инвалидитетом, Роми, жене, млади до 30 година старости и избегла и расељена лица. 

 

Незапосленост жена у општини Трстеник  и даље је израженија од незапослености мушкараца. 
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Табела 12: Незапосленост жена у општини Трстеник 

Незапосленост  

жена 

Година 

2014. 

Година 

2015. 

Новембар 

2016. 

Новембар 

2017. 

Новембар 

2018. 

Новембар 

2019. 

Новембар 

2020. 

Укупно 

незапослени 
4.968 4.854 5.169 4.722 4.308 3.865 3.449 

 

Од тога жене 

 

51,13% 52,88% 52,58% 54,32% 55,73% 54,80% 55,00% 

Извор података: Национална служба за запошљавање 

 

Посебно осетљиву групу на тржишту рада представљају незапослена лица ромске 

националности. Висока стопа незапослености и ниска стопа запослености карактеришу положај 

Рома на тржишту рада, који је знатно лошији у односу на укупну популацију. Посебан проблем је 

дугорочни карактер незапослености. Највећем броју радно способних Рома (68 лица), недостаје 

адекватно образовање како би успешно учествовали на тржишту рада. 

 

Теже запошљива лица, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености, су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег 

образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености 

понуде и тражње на тржишту рада, или због других објективних околности теже налазе посао. 

Посебно су угрожена лица која се истовремено суочавају са више фактора рањивости/отежане 

запошљивости.  

 

4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Општи циљ политике запошљавања у 2021. години је успостављање стабилног и одрживог раста 

запослености заснованог на знању и достојанственом раду   уз усклађивање политике запошљавања 

и институција тржишта рада са тековинама Европске уније (ЕУ), а усклађен је са основним 

стратешким циљем политике запошљавања утврђеним у Стратегији запошљавања Републике 

Србије за период 2021-2026. године и Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за 

спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (у 

даљем тексту АПЗ), („Службени гласник РС“, број 30/21).  

 

Како би се постигло остварење општег циља, утврђени су  посебни циљеви политике 

запошљавања у 2021. години који су усмерени на: 

 

1) Остварење раста квалитетне запослености кроз међусекторске мере усмерене на унапређење 

понуде рада и тражње за радом; 

2) Унапређење положаја незапослених лица на тржишту рада Подршка регионалној и локалној 

политици запошљавања, 

3) Унапређење институционалног оквира за политику запошљавања 

 

На одређивање конкретних приоритета за деловање у оквиру овако дефинисаних циљева утичу 

многобројни фактори, од којих су најзначајнији: 

➢ стање на тржишту рада на основу показатеља Анкете о радној снази; 

➢ идентификовани кључни изазови и препреке на странама тражње за радом и понуде 

рада; 

➢ друге информације о текућим и очекиваним кретањима на тржишту рада које потичу 

од Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику, домаћих и 

међународних организација и научних института који прате тржиште рада и политику 

запошљавања у Републици Србији; 
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➢ нови институционални оквир који се успоставља кроз примену реформског пакета 

Владе и његове очекиване импликације на трендове и структуре на тржишту рада. 

 

5. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим акционим планом, које ће 

током 2021. године спроводити општина Трстеник у сарадњи са НСЗ-ом, реализују се у складу са 

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености,Законом о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Акционим планом за период од 2021. до 

2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 

2026. године (у даљем тексту АПЗ), („Службени гласник РС“, број 30/21), и Статутом општине 

Трстеник. 

 

Одлуком о буџету општине Трстеник за 2021.годину ("Сл.лист општине Трстеник" број 22/2020) 

опредељено је 7.000.000,00 динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања за 2021. 

годину и то за следеће  мере: 

 

➢ Стручна пракса; 

➢ Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих; 

➢ Субвенција за самозапошљавање; 

➢ Јавни радови; 

➢ Програм стручне праксе 

Овај програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци, за 

које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, 

односно стицања услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником 

предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим 

образовањем и реализује се без заснивања радног односа. 

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору (удео приватног капитала 

у власничкој структури 100%), док се највише до 40% укупно планираних у овај програм може 

ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства, образовања и васпитања, 

социјалне заштите и правосуђа. 

Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а најдуже до 12 месеци. 

За реализацију програма „Стручна пракса“, општина Трстеник у 2021. години планира да 

издвоји – 1.000.000 РСД. 

 

➢ Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Опис програма: Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња 

предузећа, могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити 

субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима у једнократном износу или 

субвенцију месечне зараде за запошљавање незапослене особе са инвалидитетом без радног 

искуства. 

Теже запошљива лица, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености, су незапослена лица која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег 

образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености 

понуде и тражње на тржишту рада, или због других објективних околности теже налазе посао.  
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Циљна група су незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање 

незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих, а које су утврђене у складу са 

стањем и потребама локалног тржишта. 

Приоритет за укључивање имају незапослена лица из следећих категорија:  

- неквалификована и ниско квалификована лица 

- лица старости 50 и више година; 

- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена 

лица која посао траже дуже од 18 месеци; 

- жене, посебно дугорочно незапослене жене; 

- млади до 30 година старости, млади без завршене средње школе, као и млади без радног 

искуства, млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама;  

- особе са инвалидитетом;  

- Роми;  

- корисници новчане социјалне помоћи  

- жртве породичног насиља,  

- жртве трговине људима,  

- самохрани родитељи,  

- супружници из породице у којој су оба супружника незапослена,  

- родитељи деце са сметњама у развоју  

 

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 

2021.години опредељена је према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у 

складу са посебним прописом Владе.  

  

Према степену развијености општина Трстеник припада трећој категорији градова и општина 

чији је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. Висина субвенција за 

запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих за трећу групу  општина је 

225.000 РСД  по кориснику. 

 

Наведени износ субвенције се увећава за 20% тако да износи 270.000 РСД по кориснику за 

запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица: 

 

1. Особе са инвалидитетом; 

2. Радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

3. Млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; 

4. Жртве породичног насиља. 

 

Ову меру спроводиће општина Трстеник у сарадњи са Националном службом за запошљавање - 

Филијала Крушевац. Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисана 

уговором између послодавца, председника општине Трстеник и директора НСЗ. 

 

Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се 

суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или више 

претходно наведених категорија теже запошљивих лица. Реализација програма прати се 12 месеци. 

За реализацију програма „Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије 

теже запошљивих“, општина Трстеник у 2021. години планира да издвоји  - 2.500.000 РСД. 

 

➢ Субвенција за самозапошљавање 
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Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду једнократне субвенције 

незапосленом лицу за отпочињање сопственог посла. 

Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се од 

информативних и савтодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој 

години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, 

регионалним развојним агенцијама и др. 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији 

Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва. 

Средства за самозапошљавање у 2021. години одобравају се незапосленом лицу у виду 

субвенције, у једнократном износу од 250.000 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге 

или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива 

у њему радни однос.  

У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном 

износу од 270.000 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика 

предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 

однос. 

Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

• млади до 30 година старости,  

• Роми,  

• особе са инвалидитетом, 

• жене. 

Реализација програма прати се 12 месеци. 

 

За реализацију програма „Субвенција за самозапошљавање“, општина Трстеник у 2021. 

години планира да издвоји - 2.500.000 РСД. 

 

➢ Програм јавних радова 

 

Опис програма: Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже 

запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења 

радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.  Јавни 

радови су усмерени на незапослене са више фактора отежане запошљивости и реализују се у 

одређеним областима, у мање развијеним подручјима, где нема довољне понуде слободних послова. 

У 2021.години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и хуманитарног рада, 

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. 

У јавне радове укључују се незапослена лица из следећих категорија: 

1. Радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

2. Роми; 

3. Лица без завршене средње школе; 

4. Лица која посао траже дуже од 18 месеци; 

5. Особе са инвалидитетом. 

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују 

на јавним радовима. 

У програм јавних радова радно се ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица. 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању 

у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних 

радова користе се за: 
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1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу 

уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000 динара на месечном нивоу за 

пун фонд радних часова односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се 

увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата и 

трошкове доласка и одласка са рада); 

2) накнаду трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавцу (максимално до 

2.000 динара по лицу,једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000 динара по ангажованом лицу које 

је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по 

интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне установе. По 

завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама. 

За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим делатностима, у области 

социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 

одржавања и заштите животне средине и природе и културе. На јавним радовима се радно ангажује 

најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом,. 

Овај програм спроводиће општина Трстеник у сарадњи са Националном службом за 

запошљавање - Филијала Крушевац. 

Међусобна права и обавезе у реализацији запошљавања лица биће регулисана уговором између 

послодавца, председника општине Трстеник и директора НСЗ. 

 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању 

у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.  

 

За реализацију програма „Јавни радови“, општина Трстеник у 2021. години планира да 

издвоји -1.000.000 РСД. 

 

6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ  

      ФИНАНСИРАЊА 

 

Финансирање активне политике запошљавања општине Трстеник у 2021.години вршиће се из 

буџета општине Трстеник и из средстава буџета Републике Србије уколико се одобри захтев ЈЛС.  

 

Одлуком о буџету општине Трстеник за 2021.годину ("Сл.лист општине Трстеник" број 22/20) 

опредељено је 7.000.000,00 динара за спровођење Локалног акционог плана запошљавања за 2021. 

годину.  

 

У складу са чланом 60.Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

("Сл.гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 И 113/2017-др.закон) средства за 

реализацију наведених програма ће се удвостручити од стране Министарства рада, запошљавања 

и социјалне политике Републике Србије, уколико захтев ЈЛС буде одобрен. 

 

Финансирање активне политике запошљавања општине Трстеник у 2021. години вршиће се за 

следеће програме: 

 

Табела 13: Финансирање активне политике запошљавања у општини Трстеник у 2021.год 

Р.б Назив програма/мере 

Средства буџета 

општине Трстеник 

(РСД) 

Средства буџета 

Републике Србије 

(РСД) 

УКУПНО 

(РСД) 

1. Програм стручне праксе 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
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2. 

Субвенција за 

запошљавање 

незапослених лица из 

категорије теже 

запошљивих 

2.500.000 2.500.000 5.000.000 

3. 
Субвенција за 

самозапошљавање 
2.500.000 2.500.000 5.000.000 

4. 
Програм јавних радова 

 
1.000.000 1.000.000 2.000.000 

УКУПНО 7.000.000 7.000.000 14.000.000,00 

Захтев за учешће у финансирању Програма активне политике запошљавања у 2021.години 

општина Трстеник подноси Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, преко 

надлежне филијале Националне службе за запошљавање. 

 

7. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ 2021. 

 

Мере активне политике запошљавања по ЛАПЗ-у 2021. године, Општина Трстеник спроводиће 

у сарадњи са Националном службом за запошљавање – надлежна филијала. 

 

8. SWOT АНАЛИЗА ЗА ОСУ „ЕКОНОМИЈА“ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК, НИВО 

РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

Основни циљ SWOT анализе је идентификација и критично сагледавање снага и слабости, с 

једне стране, те могућности и опасности са друге стране којима је изложена локална заједница да 

би се добила добра полазна основа за дефинисање и утврђивање динамике реализације стратешких 

циљева локалне заједнице у оси „економија“. 

Применом SWOT анализе, све прикупљене информације о стању у економији и на тржишту 

рада, перспективама у интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификоване 

су у оквиру чеtири категорије: предности, слабости, могућности и претње. 

Анализа је усмерена на идентификовање унутрашњих и спољних фактора који имају позитиван 

или негативан утицај на остварење циљева – повећање запошљавања и повећање конкурентности 

општине креирањем повољног и атрактивног пословног  амбијента. 

 

Табела 14:SWOT АНАЛИЗА - Ниво ризика на тржишту рада у општини Трстеник у 

2021.год 

Економија 

Предности  Слабости 
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Израђена и усвојена стратешка и планска 

документа 

 

БФЦ Сертификат  НАЛЕД-а  - општина са 

повољним пословним окружењем  

 

Развијене институције за подршку бизнис 

сектору 

  

„Вrownfield локације“ у на простору предузећа 

у реструктуирању  

  

Активна МСПП у области хидраулике и 

пнеуматике 

 

Израђен и усвојен Локални акциони план 

запошљавања 

 Непостојање планова генералне и детаљне 

регулације за уређење пословних зона 

Непостојање уређених пословних зона за домаће 

и стране инвеститоре  и локација за развој МСП-

а 

Нерешени имовинско-правни односи на 

постојећим локацијама за инвестирање 

Неуспешна приватизација једног броја предузећа 

Непостојање секторског удруживања у 

металопрерађивачкој индустрији  

Необезбеђен пласман и недостатак заједничког 

наступа привреде   

Недовољно нових знања, вештина и способности 

запослених, менаџера и власника за повећање 

конкурентности и иновативности 

Неповољна старосна и квалификациона 

структура незапослених 

Непоседовање одговарајућих знања и вештина и 

радног искуства незапослених лица 

Велико учеше жена у укупној незапослености 

Mогућности  Претње 

   

 

Изградња и опремање пословних зона као 

генератора нових радних места 

 

Образовање радне снаге према потребама 

привреде 

 

Долазак домаћих и страних инвеститора 

 

Могућност коришћења средстава 

инвестиционих фондова и бесповратних 

донаторских средстава 

 

Реализација пројеката јавно-приватног 

партнерства  

 

Сарадња са регионалним институцијама  

Расинског округа и другим општинама у 

припреми и реализацији регионалних пројекта

  

 Застарео образовни систем који се не прилагођава 

потребама привреде 

 

Одлив кадрова 

 

Неравномеран регионални економски развој 

 

Економска криза у земљи и свету 

 

Недоступност повољним изворима финасирања

      

  

SWOT анализа-Економија 

 

1. ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

 

Национална служба и општина Трстеник су током 2020. године спроводили активну политику 

запошљавања на основу Локалног акционог плана запошљавања општине Трстеник за 2020. годину 

и на основу закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
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програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину  бр.1308-101-1/2020 од 

19.05.2020. године. 

 

Споразумом је била предвиђена реализација локалног плана запошљавања кроз четири мере: 

 

1. Субвенција за самозапошљавање; 

2. Субвенција послодавцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих; 

3. Програм јавних радова; 

4. Програм стручне праксе. 

 

По закључењу Споразума, расписани су јавни позиви за све програме. Јавни позив за 

спровођење јавних радова расписан је 25.05.2020. год, а остали јавни позиви расписани су 

01.06.2020. године. 

Како за програм доделе субвенције послодавцима за запошљавање лица из категорије теже 

запошљивих није било додвољно интересовања, а како је било доста захтева за субвенцију за 

самозапошљавање, то је 01.10.2020.г. закључен Анекс Споразума, којим је повећан износ средстава 

опредељених за програм самозапошљавања. 

 

1.1. Субвенција за самозапошљавање 

 

Када је у питању спровођење програма самозапошљавања, након закључења Анекса Споразума, 

укупно издвојена средства износила су 5.300.000 динара, са учешћем од по 2.650.000 динара од 

стране општине Трстеник и Националне службе.  

По јавном позиву, поднето је 40 захтева, што обухвата износ од 10.020.000 РСД.  У складу са 

расположивим средствима, донете су одлуке и закључени су уговори према следећој 

спецификацији: 

 

Табела 15:  Програм самозапошљавања у општини Трстеник 2020. Година 

Одлука 
Датум 

одлуке 

Број лица – 

одлука 

Износ 

средстава – 

одлука 

Број лица – 

Уговори 

Износ 

средстава – 

Уговори 

I 20.07.2020. 15 3.770.000 14 3.520.000 

II 08.09.2020. 1 250.000 1 250.000 

III 14.10.2020. 6 1.500.000 6 1.500.000 

Укупно  22 5.520.000 21 5.270.000 

Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Крушевац 

 

Све субвенције за програм самозапошљавања су исплаћене корисницима до краја 2020.године. 

 

1.2. Субвенција за запошљавање лица из категорије теже запошљивих 

 

Након закључења Анекса Споразума, укупно је било издвојено 2.700.000 динара, односно по 

1.350.000 динара из буџета општине Трстеник и Националне службе.  

По јавном позиву, поднето је 18 захтева послодаваца за запошљавање 26 лица, за чију 

реализацију би било потребно  5.850.000 РСД, али како су неки послодавци у међувремену одустали 

од својих захтева, донете су одлуке и закључени уговори према следећој спецификацији: 

Табела 16:  Програм самозапошљавања у општини Трстеник 2020. година 

Одлук

а 

Датум 

одлуке 

Број 

послодаваца 

- одлука 

Број 

лица - 

одлука 

Износ 

средстава 

– 

Број 

послодавац

а – 

Број 

лица – 

Уговори 

Износ 

средстава 

- Уговори 
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одлука Уговори 

I 20.07.2020. 10 10 2.250.000 9 9 2.025.000 

II 20.08.2020. 3 3 675.000 3 3 675.000 

Укупн

о 
 13 

13 
2.925.000 12 

12 
2.700.000 

Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Крушевац 

Целокупан износ исплаћен је послодавцима до краја 2020. године.. 

 

1.3. Програм јавних радова 

 

За јавне радове укупно је било издвојено 2.000.000 РСД, од чега је по 1.000.000 РСД учешће 

општине Трстеник и Националне службе . 

По предметном јавном позиву, поднете су 2 пријаве за ангажовање 20 лица, за чију реализацију 

би било потребно 2.928.730,00 РСД. 

У складу са расположивим средствима, 09.06.2020. године донета је одлука на основу које се 

одобрава спровођење јавних радова за 2 извођача који ће ангажовати укупно 13 лица, за чију 

реализацију су потребна средства у укупном износу од 1.903.674,00 РСД. 

Јавни радови су успешно реализовани закључно са 31.10.2020. године, а укупно су утрошена 

средства у износу од 1.817.239,84 РСД, од чега је учешће општине Трстеник 908.619,93 РСД. 

 

1.4. Програм стручне праксе 

 

За програм стручне праксе, укупно је било издвојено 2.000.000,00 динара, од чега је учешће 

општине 1.000.000,00 динара,  а учешће Националне службе 1.000.000,00 динара.  По јавном позиву 

било је поднето 12 захтева за стручно оспособљавање 12 лица за чију реализацију би било потребно 

3.030.000,00 динара. У складу са расположивим средствима, донете су одлуке и закључени уговори 

према следећој спецификацији : 

Табела 17:  Програм самозапошљавања у општини Трстеник 2019. година 

Одлука 
Датум 

одлуке 

Бр.лица-

одлука 

Износ 

средстава-

одлука 

Бр.лица-

уговор 

Износ 

средстава- 

уговор 

I 21.07.2020. 6 1.524.000 6 1.497.000 

II 18.08.2021. 2 340.500 2 340.500 

III      

IV      

укупно  8 1.864.500 8 1.864.500 

 

Закључени су сви уговори за све одобрене програме, а до 31.12.2020, исплаћена су средства у 

укупном износу од 727.405,72 динара, од чега из буџета општине Трстеник 363.702,86 и исто толико 

из средстава Националне службе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 101-5/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 40. став 1. тачка 

61) Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на 

предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник 

на седници одржаној дана 09.04.2021. 

године, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на I Ребаланс 

Програма Пословања ЈКСП „Комстан“ 

Трстеник за 2021. годину са Првим 

ребалансом Програма коришћења 

субвенција за 2021. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор овог предузећа Одлуком 

број 1090/XI-1 од 31.03.2021. године. 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 40-269/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

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 09.04.2021. 

године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I – Усваја се Извештај о раду Центра за 

социјални рад „Трстеник“ за 2020. годину, 

који садржи Табеларни, Наративнии 

Финансијски део, у свему према одлуци 

органа управљања број 01-551-273 од 

19.02.2021. године. 

 

 

 

 

II – Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 021-10/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

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 09.04.2021. 

године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I – Усваја се Извештај о раду са 

финансијским извештајем Народне 

библиотеке „Јефимија“ Трстеник за 2020. 

годину, у свему према Одлуци Управног 

одбора број 14/1 од 03.02.2021. године. 

II – Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 021-11/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 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 09.04.2021. 

године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I – Усваја се Извештај о раду Туристичке 

организације Трстеник са извештајем о 

финансијском пословању за 2020. годину, у 

свему према Одлуци Управног одбора број 

154-2504/2021 од 04.02.2021. године. 
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II – Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 021-12/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

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 09.04.2021. 

године, донела је  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I – Усваја се Извештај о раду Општинске 

управе општине Трстеник за 2020. годину. 

II – Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 021-13/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 На основу члана 23. Закона о јавним 

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

88/2019) и Одлуке о критеријумима и 

мерилима за утврђивање накнаде за рад у 

надзорним одборима јавних предузећа („Сл. 

гласник РС“ 102/2016), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 09.04.2021. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

ЗА РАД У НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

 

I – Износ нето накнаде за рад 

председника и чланова у Надзорном одбору 

јавног предузећа чији је оснивач општина 

Трстеник (даље: накнада) не може бити виши 

од 10.000,00 динара. 

Накнада председника Надзорног 

одбора јавног предузећа не може бити виша 

од износа из става 1. ове тачке увећаног за 

20%. 

II – Конкретан износ сагласно тачки I 

овог Решења утврдиће надлежни органи 

Јавних предузећа чији је оснивач општина 

Трстеник. 

Исплата накнаде по овом Решењу 

врши се из средстава јавних предузећа. 

III – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а примењиваће се даном примене 

посебних аката Јавних предузећа чији је 

оснивач општина Трстеник. 

Даном примене овог Решења, престаје 

да важи Решење о утврђивању висине накнаде 

за рад председника и чланова надзорних 

одбора јавних предузећа чији је оснивач 

опшитна Трстеник број 02-103/2013-01 од 

20.09.2013. године. („Сл. лист општине 

Трстеник“ бр. 4/2013). 

IV - Ово решење објавити у 

„Службеном листу општине 

Трстеник“. 

предузећа предлаже се Скупштини општине 

Трстеник доношење напред наведеног 

решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 40-270/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 

1/2019), Скупштина општине Трстеник  на 

седници одржаној дана 09.04.2021. године, 

донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 

Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о 

Краљево, бр. 60/21 од 18.02.2021. године 

којом је Милош Томић дипл.правник из 
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Параћина изабран за Председника скупштине 

Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о. 

Краљево. 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-43/2021-01  

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 13. став 4. и члана 

14. став 1.3.4. и 5. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007...68/2020), чланова 40. и 45. 

Статута Општине Трстеник („Сл. лист 

Општине Трстеник“, бр. 1/2019) и чланa 

94. Пословника Скупштине Општине 

Трстеник („Сл. лист Општине Трстеник“, 

бр. 4/2019), Скупштина Општине 

Трстеник на седници одржаној 

09.04.2021.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о именовању 

Изборне Комисије општине Трстеник 

 

 

I – У решењу о именовању чланова 

Изборне Комисије општине Трстеник, бр. 

02-53-1/2020-01 од 21.09.2020. године 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр.16/2020 

и 3/2021) у ставу I тачка 1. која је гласила: 

„1. Ана Рајчић дипл. правник из 

Трстеника, председник Комисије, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

- Ивана Лешевић дипл. правник из 

Лозне, заменик председника Комисије, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

Мења се и гласи: 
„1. Ана Рајчић дипл. правник из 

Трстеника, председник Комисије, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

-Александар Минић из Трстеника, заменик 

председника Комисије, „Александар 

Вучић-За нашу децу“; 

 

II – Остале одредбе Решења о именовању 

Изборне Комисије општине Трстеник се не 

мењају. 

 

III – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-37/2021-01 

     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

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

закон и 47/2018), члана  45. Статута Општине 

Трстеник („Сл. лист Општине Трстеник 

1/2019) и чланова 62, 63, 64 и 78. Пословника 

Скупштине Општине Трстеник („Сл. лист 

Општине Трстеник  4/2019), Скупштина 

Општине Трстеник на седници одржаној 

09.04.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења  о образовању  

Одбора за административно-мандатна 

питања 

 

 

I – У Решењу о образовању Одбора за 

административно-мандатна питања, бр.: 02-

32/2020-01 од 20.08.2020. године („Сл. лист 

општине Трстеник“ бр. 14/2020 и 16/2020) у 

ставу I – тачка 5. која је гласила:  

 

„5. Раде Лепенац из Велике Дренове, 

представник Изборне листе Покрет обнове 

Краљевине Србије-Часно и искрено за 

нашу општину - др Радован Поповић“.   

 

Мења се и сада гласи: 

 

„5. Александар Јаћовић из Велике Дренове, 

представник Изборне листе Покрет обнове 
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Краљевине Србије-Часно и искрено за 

нашу општину - др Радован Поповић“. 

 

II – У осталом делу решење остаје 

непромењено. 

 

III – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-38/2021-01 

 
     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 ... 6/2020) и 

члана 40. Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 09.04.2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

о измени Решења о именовању чланова 

Школског одбора  

Техничке школе Трстеник 

 

 

I – У решењу о именовању чланова Школског 

одбора Техничке школе Трстеник број: 02-66-

10/2020-01 од 12.10.2020. године („Сл. лист 

општине Трстеник“, бр. 18/2020 и 19/2020) у 

ставу I поднаслов Из реда локалне 

самоуправе, тачке 7. и 8. које су гласиле: 

 

„7. Љубодраг Ристић из Трстеника, 

представник занатлија; 

  8.Саша Ђокић из Богдања, представник 

привреде“; 

 

Мењају се и сада гласе: 

 
„7.Анђелко Булаић из Трстеника, 

представник занатлија; 

  8.Душан Стевановић из Трстеника, 

представник привреде“ 

II – Остале одредбе Решења о именовању 

чланова Школског одбора Техничке школе 

Трстеник се не мењају. 

 

III – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-39/2021-01 

 
     ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 104/16, 9/2020-др.закон), Правилника о критеријумима за 

утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 

101/17) и члана 60. Статута општине Трстеник ("Сл. лист општине Трстеник", бр. 1/19), Општинско 

веће општине Трстеник на седници оджаној 07.04. 2021. године, донело је:  

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за 

рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 

општине Трстеник 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених 

и стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања 

зграда које се налазе на територији општини Трстеник, као и утврђивање накнаде коју плаћају 

власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране 

локалне самоуправе као вид принудне мере.  

Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и 

корисника самосталних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује 

функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и 

на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или немогућности коришћења других 

делова зграде.  

Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање 

професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид принудне 

мере у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и у случају истека 

или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран нови управник.  

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 

 

Члан 2. 

 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Трстеник за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 46.248,00 динара  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,5 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 

0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости 

од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен 

коефицијент 1.  

4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за 
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зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 

1,3.  

 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног 

простора:  

 

Старост зграде Зграде са лифтом Зграде без лифта 

до 10 година старости 3,61 динара 2,77 динара 

од 10 до 20 година старости 5,41 динара 4,16 динара 

од 20 до 30 година старости 7,21 динара 5,55 динара 

преко 30 година старости 9,02 динара 6,94 динара 

 

Члан 3. 

 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и 

гаражно место као посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Трстеник за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 46.248,00 динара  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,5 

3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 

0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 

20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен 

коефицијент 1.  

4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен 

коефицијент 0,4.  

 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса 

и гаражног места у заједничкој гаражи:  

 

Старост зграде Зграде са лифтом Зграде без лифта 

до 10 година старости 1,66 динара 1,11 динара 

од 10 до 20 година старости 2,50 динара 1,66 динара 

од 20 до 30 година старости 3,33 динара 2,22 динара 

преко 30 година старости 4,16 динара 2,77 динара 

 

Текуће одржавање у стамбеним зградама 

 

Члан 4. 

 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег 

одржавања заједничких делова зграде су:  

1) просечна нето зарада у општини Трстеник за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 46.248,00 динара;  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8;  
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3) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за 

зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 

1,3.  

 

Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова 

текућег одржавања зграде.  

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки посебан део зграде: 

 

Зграде са лифтом Зграде без лифта 

480,98 динара 369,98 динара 

 

Члан 5. 

 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег 

одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као 

посебни део су:  

1) просечна нето зарада у општини Трстеник за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 46.248,00 динара  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8;  

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен 

коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен 

коефицијент 0,4.  

 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног 

издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или 

гаражно место у заједничкој гаражи:  

 

Гаража Гаражни бокс или место у заједничкој 

гаражи 

221,99 динара 147,99 динара 

 

Накнада за рад принудног управника 

 

Члан 6. 

 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају 

принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих критеријума:  

1) просечна нето зарада у општини Трстеник за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 46.248,00 динара  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 10;  

3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, 

за зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за згаде које имају 

од 8 до 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 

посебних делова, утврђен је коефицијент 0,7.  
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На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 

управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на 

месечном нивоу за сваки посебан део зграде: 

 

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад принудног управника 

до 8 посебних делова 231,24 динара 

од 8 до 30 посебних делова 277,49 динара 

преко 30 посебних делова 323,74 динара 

 

Члан 7. 

 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и 

гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује 

применом следећих критеријума:  

1) просечна нето зарада у општини Трстеник за претходну годину која према подацима 

Републичког завода за статистику износи 46.248,00 динара  

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа 

издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 10;  

3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс 

утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени коефицијент 

је 0,2.  

 

На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за 

управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на 

месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде:  

 

Гаража или гаражни бокс Гаражно место у заједничкој гаражи 

46,25 динара 92,50 динара 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању минималне 

накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у 

стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Трстеник, број 022-35/2019-03 

од 23.05.2019-године („Службени лист општине Трстеник“, бр. 4/2019) 

 

Члан 9. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Трстеник".  

 

Број:022-28/ 2021-03 

 

     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

 

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

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

1/2019), Општинско веће општине Трстеник 

на седници одржаној дана 01.04.2021.године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ДОДАТНО 

АНГАЖОВАЊЕ СТРЕЛЦИМА ЗА РАД У 

СИСТЕМУ ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК У 

2021.ГОДИНИ 

 

 1. Стрелцима на подручју Радарског 

центра Крушевац, који су ангажовани на 

противградним станицама на територији 

општине Трстеник, исплатиће се накнада за 

додатно ангажовање у месечном износу од 

7.000,00 динара нето, за период од 15.04.2021. 

године до 15.10.2021. године, по ангажованом 

стрелцу. 

 2. Право на накнаду за додатно 

ангажовање из тачке 2. овог Решења имају 

стрелци који су са РХМЗ Србије закључили 

Уговор о ангажовању. 

 3. Исплата накнаде извршиће се из 

буџета општине Трстеник са позиције 61/0 

економска класификација 423000-услуге по 

уговору, функција 220 – цивилна одбрана, 

раздео 4- Општинска управа  Одлуке о буџету 

за 2021. годину. 

 4. Са стрелцима из члана 3. овог 

Решења закључиће се уговор о делу за 

додатно ангажовање на пословима одбране  

од града. 

 При закључивању уговора стрелци су 

дужни да доставе копију уговора о 

ангажовању из тачке 2. овог Решења. 

5. За спровођење овог Решења задужује 

се Општинска управа – Одсек за буџет 

и финансије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ово Решење објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број:40-236/2021-031 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

 

   Милена Турк, дипл.хемичар 

 

 

На основу члана 60. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 

1/2019),   Општинско веће општине Трстеник 

на седници од  01.04.2021. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I – Даје се сагласност Алексић 

Мирославу из Почековине, за установљење 

права трајне службености пролаза на 

кат.парц.бр. 246/3 КО Доњи Рибник, јавна 

својина Општине Трстеник, ради постављања 

подземног електрокабла за напајање 

хидрофора, који се налази на кат парц.бр. 360 

КО Доњи Рибник , власништво Алексић 

Мирослава , у дужини од 60 метара. 

   

II – Сагласност за установљење права 

трајне службености пролаза на кат.парц.бр. 

246/3 КО Доњи Рибник, јавна својина 

општине, даје се уз накнаду, сходно 

одредбама Одлуке о одређивању накнаде за 
службеност пролаза на земљишту у јавној 

својини општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 3/13 и 6/17). 

III-Међусобни односи између 

Општине Трстеник, с једне стране и Алексић 

Мирослава из Почековине, с друге стране, 

ближе ће се уредити Уговором, који ће 

припремити имовинско-правна служба 

Општинске управе Трстеник.  

IV – Овлашћује се Председница 

општине Трстеник да закључи Уговор из 

тачке III овог Решења. 

V – Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 
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VI - Решење  доставити:  Алексић 

Мирославу из Почековине, имовинско-

правној служби и архиви.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 352-33/2021-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

 

   Милена Турк, дипл.хемичар 
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