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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

На основу члана 46. став 1. 2. и 4. и 

члана 47.  Закона о локалним изборима  

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 , 

34/2010- одлука УС и 54/2011), и члана 40. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку мандата одборника у 

Скупштини општине Трстеник 

 

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да је Миломиру 

Пољаковићу-Кеки, 1958. предузетнику из 

Трстеника, ул. Цара Душана бр. 70, 

одборнику са Изборне листе „ИВИЦА 

ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ (СПС), Јединствена Србија (ЈС), 

Драган Марковић-Палма“, престао мандат 

одборника у Скупштини општине Трстеник 

пре истека времена на које је изабран, 

подношењем оставке у форми оверене 

писане изјаве. 

II – Ову Одлуку  објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Према одредби члана 46. став 1. и 4. 

Закона о локалним изборима, одборнику 

престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран подношењем оставке. Одборник 

може поднети оставку усмено на самој 

седници Скупштине, а између две седнице 

Скупштине оставка се подноси у форми 

оверене писане изјаве. 

О поднетој оставци одборника између 

две седнице, Скупштина јединице локалне 

самоуправе, одлучује на првој наредној 

седници.  

Како је Миломир Пољаковић-Кека, 

предузетник из Трстеника, ул. Цара Душана 

бр. 70, поднео оставку на место одборника у 

форми оверене писане изјаве дана 

18.05.2017.године, дакле између две седнице 

Скупштине,те како оверена писана изјава 

садржи све услове из члана 47. став 1. Закона 

о локалним изборима, то је Скупштина 

општине Трстеник на седници од 

19.05.2017.године одлучила као у 

диспозитиву ове Одлуке.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове Одлуке може се поднети жалба 

Управном суду Републике Србије у року од 

48 часова од дана доношења Одлуке.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-40/2017-01     

ПРЕДСЕДНИК СО-е,       

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

На основу члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07 

и 83/14)  и члана 40. Статута општине 

Трстеник  („Сл.лист општине Трстеник“, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на 

предлог Комисије за административно-

мандатна питања, Скупштина општине 

Трстеник седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
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I – ПОТВРЂУЈЕ СЕ  мандат 

одборнику Скупштине општине Трстеник, и 

то: 

 1.ИвануТоскићу,1966.,дипл.инг,елект

ротехнике, Трстеник, ул. Бошка Савића 8/5 са 

Изборне листе „  ИВИЦА ДАЧИЋ-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Драган 

Марковић-Палма“, 

II – Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 48. став 2. Закона о 

локалним изборима прописано је да када 

одборнику који је изабран са коалиционе 

Изборне листе престане мандат пре времена 

на које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату на Изборној листи коме 

није био додељен мандат – Јединствена 

Србија (ЈС), Драган Марковић-Палма. 

Како је одборнички мандат престао 

Миломиру Пољаковићу-Кеки са Изборне 

листе „ ИВИЦА ДАЧИЋ-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Драган 

Марковић-Палма“, који је припадник 

политичке странке Јединствена Србија (ЈС), 

Драган Марковић-Палма“,то је одборнички 

мандат од стране Изборне комисије општине 

Трстеник додељен првом следећем кандидату 

са напред наведне изборне листе коме није 

био додељен мандат-пропаднику исте 

политичке странке, а то је Иван 

Тоскић,1966.,дипл.инг,електротехнике, 

Трстеник, ул. Бошка Савића 8/5 са Изборне 

листе „  ИВИЦА ДАЧИЋ-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС), Драган 

Марковић-Палма“. О овој чињеници 

Општинска изборна Комисија општине 

Трстеник донела је Решење под бр. 013-2-

81/2016-04 од 19.05.2017.године и 

именованом  из диспозитива ове Одлуке 

издала Уверење о избору одборника.  

Комисија за административно 

мандатна питања СО-е Трстеник  на седници 

одржаној 19.05.2017.године и том приликом 

константовала да је издато уверење 

истоветно са наведеним решење и 

извештајем Изборне комисије општине 

Трстеник. Истовремено је предложила 

Скупштини општине Трстеник да потврди 

мандат одборнику Тоскић Ивану из 

Трстеника.  

 Од кандидата за одборника је 

сагласно члану 48. став 6. прибављена 

писмена сагласност да прихвата мандат 

одборника.  

На основу свега напред наведеног 

одлучено је као диспозитиву ове Одлуке.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења Одлуке. 

Број: 022-41/2017-01 

  ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

       Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп. 

 На основу члана 40. Статута општине 

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

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

поступајући по препорукама Владе 

Републике Србије изнете у Закључку 05 

број:023-3769/2017 од 04.05.2017. године, 

Скупштина општине Трстеник, на седници 

одржаној дана 19.05.2017. године, донела је 
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О Д Л У К У 

о конверзији потраживања општине 

Трстеник према Привредном друштву ''ППТ-

ТМО'' а.д. Трстеник у капиталу Привредног 

друштва ''ППТ-ТМО'' а.д. Трстеник 

 

1.Општина Трстеник је сагласна да се  

потраживања по основу уступљених прихода 

општине Трстеник, са стањем на дан  

31.03.2016. године, са припадајућом каматом 

до 04.05.2017. године, у износу који ће 

Записником утврдити Министарство 

финансија-Пореска управа-Филијала 

Трстеник, конвертује у трајни улог општине 

Трстеник у капиталу Привредног друштва 

''ППТ-ТМО'' а.д. Трстеник.  

2.Општина Трстеник је сагласна да се 

потраживања по основу изворних прихода 

Општине Трстеник, са стањем на дан  

31.03.2016. године, са припадајућом каматом 

до 04.05.2017. године, у износу који ће се 

утврдити усаглашеним записником 

Општинске управе општине Трстеник,  

конвертује у трајни улог општине Трстеник у 

капиталу Привредног друштва ''ППТ-ТМО'' 

а.д. Трстеник. 

3.Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 

листу општине Трстеник'.' 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК         

 Број: 022-42/2017-01                                                             

                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СO-e, 

                                                                                          

Герасим Атансковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 

 

На основу члана 40. став 2. тачка 2. и 

8. Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског 

већа Општине Трстеник, Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

  

I – УСВАЈА СЕ  Извештај о 

спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике рурално развоја за општину 

Трстеник за 2016.годину. 

 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 320-31/2017-01 

     

   ПРЕДСЕДНИК СО-е 

      Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана 40. у вези са чланом 

15. став 1. тачка 20) Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на 

предлог Општинског већа општине Трстеник,  

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 19.05.2017.године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 

 

I – УСВАЈА СЕ Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2017.годину. 
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  II – Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 320-32/2017-01                                                                                                                                                                                 

                    ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                                                

    Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољоп. 
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На основу члана 40. у вези са чланом 

15. став 1. тачка 19) Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на 

предлог Општинског већа општине Трстеник,  

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 19.05.2017.године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 

I – УСВАЈА СЕ Оперативни план за 

одбрану од поплава за воде II реда на 

територији општине Трстеник за 

2017.годину. . 

  II – Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 87-13/2017-01                                                                                                      
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ПРЕДСЕДНИК СO-e, 

                                                                                         

Герасим Атансковић, дипл.инж.пољ. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Трстеник,     фебруар  2017. године 
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 Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Трстеник за 

2017.годину садржи податке неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава критеријуме 

за проглашење одбране од поплава,имена руководилаца  и називе субјеката одбране од поплава и 

начине узбуњивања и обавештавања, све  на основу члана 53 и члана 55 Закона о водама(„Сл. 

гласник РС“бр.30/10,93/12), а по прибављеном мишљењу ЈВП „Србијаводе“ВПЦ „Морава“РЈ 

„Чачак“ бр.             од                   године. 

 Општина Трстеник  простире се на 448 км2 у долини  Западне Мораве и на валовитим 

падинама планинских масива  Гоча и Гледићких планина. Територија општине покрива 51 
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насељено место у којима живи 42.966 становника.  Учешће пољопривредног газдинства  износи 

62%,а непољопривредног 38%.Према географском положају и микро климатским подручјима ово 

подручје се може поделити у три дела:равничарски,прибрдски и брдски.Клима је умерено 

континентална са довољним бројем сунчаних и топлих дана у току лета, што погодује 

организовању разноврсне пољопривредне производње.Поред повољних климатских услова ово 

подручје се у равничарском и прбрдском делу одликује добрим педолошким саставом земље.У 

долини Западне Мораве простире се алувијално земљиште које погодује производњи поврћа. На 

прибрдским и брдским теренима заступљени су типови земљишта:смоница,параподзол,гајњача и 

др. који погодују производњи воћа и поврћа. Прибрдско и брдско подручје општине испресецано 

је мањим потоцима и рекама који немају шири привредни значај,док у равничарском делу утицај 

Западне Мораве је веома видан.Овај водоток значајно утиче на развој пољопривреде и свих 

пратећих делатности  као и на развој индустрије. 

ПРОЦЕНЕ МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ 

Подручје Општине Трстеник је угрожено од великих вода Западне Мораве као и од 

поплава Љубостињске реке,Црнишавске реке ,Оџачке реке,Лопашке реке , Дубичке реке,Попинске 

реке, Риљачке реке, Топоничке реке, Мијајловачке реке, Сребрничке реке,Лободерске реке, 

Богањске реке.Но и поред тога што је изграђен деснообални насип код Трстеника у дужини од 

9310 м и левообални насип у дужини од 2675 м за заштиту изворишта ,,Звездан“ угроженост 

једног дела територије општине није сасвим уклоњена. 

Од Западне Мораве код старог моста Трстеника и Љубостињске реке  угрожено је насеље 

Грабовац и то 160 домаћинстава,као и атар Грабовца у делу до Богдањске реке где је угрожено 

обрадиво пољопривредно земљиште у површини око 150 ха. 

Од ове реке најугроженија су пољопривредна  земљишта у КО Почековина. Морава 

интензивно обара горњу терасу и то на месту улива ушћа Лопашке реке, па је oд насељеног места 

Почековина до насељеног места Бресно Поље изашла из свог корита  и непосредно угрожава села 

Горњи Рибник, Доњи Рибник, Почековину, Стопању и Бресно Поље  као и Магистрални 

гасовод.Угрожено је подручје од Медвеђанске скеле десне стране до старе  Почековачке скеле у 

површини од  око 700 ха пољопривредног земљишта и то углавном њиве и баште. У потезу КО В. 

Дренова место звано ,,Осредак“ Западна Морава излива на левој страни и плави знатне површине 

које су под врбацима,спрудиштима и пољопривредним културама. У потесу  КО Стопања и КО 

Бресно Поље, место звано ,,Кључ“ Морава излива на десну стану  и плави обрадиво 

пољопривредно земљиште њиве и баште у површини од око 100ха. 

Карактеристично  је да од високог режима бујичних вода  Западне Мораве су угрожена три  

 

изворишта водоснабдевања и то: Богдање,Почековине и В. Дренове. 

Наспрам насељеног места Почековина на левој обали Западне Мораве на левој обали Западне 

Мораве изграђени су стамбени и економски објекти једног грађанина насеља Почековина као и 

неколико објеката за прихват стоке на десној обали Западне Мораве у атару ,,Ђукицко“ и исти су 

угрожени од поплава Западне Мораве .Такође уколико дође до већег изливања реке Западне 

Мораве угрожено је цело насеље Рибнички салаши.У Оџачком атару на неколико места је 

уништен (пробијен ) постојећи одбрамбени насип (бедем) и ту долази до пролаза високих вода 

Западне Мораве и угрожено је обрадиво пољопривредно земљиште у површини од око 50 ха. 

Поред наведеног , од ове реке угрожено је подручје од Стубла до Грабовца непосредно уз корито у 

површини од око 100 ха обрадивог пољопривредног земљишта. 
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Црнишавска река има  изграђено речно корито, с прописно изграђерним бедемом, али се не 

одржава,зарасло је у растиње (врба,багрем, топола,јава,јасика)тако да у самом речном кориту 

налазе жбунови пречника и преко 30 цм.Услед неодговорног понашања појединаца бацањем смећа 

(снопови од кукурузовине,грање,пластична амбалажа,делови хаварисаних возила) дошло до 

изразитог загушења речног корита,те и поред постојећег бедема приликом обилних падавина 

долази до изливања преко бедема и плави комплекс од око 100 ха обрадивог пољопривредног 

земљишта и то углавном њиве и баште. 

И код Оџачке реке је присутно неодржавање речног корита.Корито је доста замуљено. Бедем је 

доста уништен неодговорним понашањем грађана. Угрожено је подручje, где су углавном њиве и 

баште. 

Бујичне воде Љубостињске реке носе инпровизоване мостове, као и бетонски мост у 

Прњавору чији су носачи оштећени. Од Љубостињске реке је угрожено извориште 

,,Прњавор“.Такође, уколико би дошло до већих вода угрожена би била и насељена места 

Планиница, Доњи Дубич , Прњавор и урбано подручје Трстеника  (Грабовац). 

Западна Морава   припада водама првог реда. 

Уколико дође до већих вода  Попинска река у приобалном појасу угрожава материјална добра, 

објекте, људе и обрадиво пољопривредно земљиште насељених места  Брезовица, Попине и део 

Дубља. 

Карактеристично је за Црнишавску, Љубостињску и Попинску реку да до изливања долази 

услед наглог топљења снега. 

Риљачка река угрожава део КО Пољне, део КО Милутовац, део КО Страгари,део КО 

Велика Дренова и део КО Селиште.За ову реку је карактеристично удубљено речно корито и 

долази до великог одношења земљишта.Угрожено је обрадиво пољопривредно земљиште у 

површини  преко 100 ха.Мијајловачка река угрожава КО Мијајловац и делом  КО Медвеђу , 

обрадиво пољопривредно земљиште преко 100 ха. 

Топоничка река угрожава КО Велику Дренову и КО Медвеђу, потез Велико поље.Угрожено је 

преко 100ха обрадивог пољопривредног земљишта. 

Бујица Сребрничке реке због засипања земљишта у систему песком, шљунком и отпадом 

угрожава подручје у КО Тоболац, КО Стари Трстеник и КО Стопању, од магистралног пута према 

Морави.Угрожено је обрадиво пољопривредно земљиште (њиве, баште) у површини од преко 150 

ха. 

Како код наведених река, тако и код осталих река и потока (Чаирски,Лознански, Лештак ...) 

које се налазе на подручју општине Трстеник примећено је неодржавање речног корита,велико 

засипање земљишта, поготову у горњим токовима, велике количине отпадног материјала  које се 

немилосрдно бацају у реке, потоке као и вегетација. 

И бедеми се несавесно уништавају  и чак користе као путеви.  

Генерелни закључак о угрожености подручја је критична тачка изливања Љубостињске реке у 

Грабовцу код Топољака где је угрожено Извориште старог корита од атмосферских и фекалних 

вода од септичких јама насељеног места Грабовац и изливање Љубостињске реке у Прњавору где 

је угрожено извориште у Прњавору. 

НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

Нештићено подручје обухвата обрадиво пољопривредно земљиште код вода другог реда  у 

Богдању, Медвеђи, Великој Дренови,Селиште,Осаоница,Угљарево,Лозна, Почековина, Стари 

Трстеник, Стопања, Бресно Поље, Брезовица, Попина,Дубље, Планиница,Прњавор. 
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На нештићеном поплавном подручју  у 2014.г. поплављено је обрадиво пољопривредно 

земљиште:Богдање 102 ха,Медвеђа 131ха, Велика Дренова 90 ха,Селиште 50 ха, Осаоница 10 

ха,Угљарево 90 ха, Лозна  45 ха , Почековина 110 ха. Стари Трстеник 40 ха,Стопања 80 ха,Бресно 

Поље 70 ха,Брезовице 10 ха, Попина 5 ха, Дубље 10 ха,Планиница 30 ха,Прњавор 35 ха. 

Услед дејства мајских поплава 2014. године на подручју општине Трстеник, 

у области саобраћајне инфраструктуре, страдали су општински путеви који су били прекинути: 

- О-9 Доњи Дубич – Планиница – Лободер 

- О-10 Доњи Дубич – Рајинац 

- О-25 Планиница – Пањак – Рајинац 

- О-29 Горњи Рибник - Оџаци – Салаши 

- Градске улице које се налазе у насељеном месту Грабовац и Прњавор. 

ШТИЋЕНА  ПЛАВНА  ПОДРУЧЈА 

На административном подручју општине Ттстеник заступљени су водни објекти за 

уређење водотока и за заштиту од поплава  на водама другог реда и то на следећим 

водотоковима:Оџачке реке (насип бујичне преграде),Љубостињске и Дубичке реке(бујичне 

преграде),поток Лештак и Лозински поток и Богдањска река (регулација корита,АЕ радови, 

бујичне преграде). 

Што се тиче  евиденције о водним објектима за уређење и заштиту од поплава на водама 

другог реда на подручју општине Трстеник су: 

а) Еродиране падине  и бујични водотоци 

1. Оџачка река (уређење бујице) локација село Оџаци, изграђено1964.године 

изграђено неколико попречних објеката, преграда и прагова, намена објекта заштита од ерозивног 

наноса и бујичних вода, по техничкој документацији, главни пројекат,инвеститор, буџетске 

инвестиције СРС, 

2. Сливна површина Љубостињске реке,локација у атару села Горњи и Доњи 

Дубич,изграђено 1967.-1973.г.,и 1976.-1977.г.пошумљено је и затравњено је на неколико десетина 

ха, по пројекту уређење слива Љубостињске реке,.инвеститор буџет СРС, и Републички фонд за 

воде 

Код Љубостињске реке у 2015.години  вршено је чишћење корита од      

растиња,продубљивање,израда навоза за улазак у парцеле, од стране локалне самоуправе,  

3. Поток Лештак (уређење бујице),локација Угљарево,изграђено више попречних 

објеката,биолошки радови у сливу и регулација и регулација  с бетонском облогом, намена објекта 

1966.-1968.г. и 1985.-1986.г.,намена објекта заштита насеља,пута Витановац-Трстеник, и 

пољопривредног земљишта од ерозивног наноса и бујичних.вода,тех. док. главни 

пројекат,инвеститор Републички фонд воде СРС, месна заједница и Рег. СИЗ водопривреде, 

4. Лозински поток (уређење бујице), локација село Лозна, изграђено 2 попречна 

објекта и регулација бетонском облогом 1968. и 1985. и 1986.г.,намена објекта,заштита насеља 

пута и пољопривредног земљишта од ерозивног наноса и бујичних вода, инвеститор Републички 

фонд воде СРС, месна заједница и Рег. СИЗ водопривреде, 

5. Богдањска река (уређење бујице), локација село Богдање, изграђено је 3 попречна 

објекта и регулација водотока 1973.г. и 1978.г.,намена објекта заштита насеља и сеоског пута од 

ерозивних наноса, тех. док. главни пројекат, инвеститор Републички фонд воде СРС, месна 

заједница и Рег. СИЗ водопривреде, 
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6. Дубичка река,лева притока Љубостињске реке (уређење бујице), локација Доњи 

Дубич,изграђено је више попречних објеката у главном току притокама биолошки радови,1973.г.и 

1975.г.,намена објекта заштита насеља и пољопривредног земљишта од ерозивног наноса и 

бујичних вода, тех,. док. гл.пројекат,инвеститор Републички фонд за воде  СРС, 

Б) Регулација микроакумулације и др. 

7.  Регулација реке Сребрнице, десне притоке реке Западне Мораве,локација  у атару села 

Стопња , извршена регулација,прокопано корито 1978.г.намена заштита пољопривредног 

земљишта од великих вода,тех. док. главни пројекат,инвеститор Републички фонд водаСРС. 

8.  Микроакумулација,,Страгари“ на Риљачкој реци (висина насуте земљ. бране 4м, а корисне 

запремине ссс 30.000м3 воде), локација у селу Страгари код Велике Дренове,1964.г.,намена 

објекта за наводњавање околног пољопривредног земљишта у селу Страгари, али одмах након 

изградње у потпуности је засута ерозивним наносом,инвеститор ЗЗ,,Велика Дренова“50%  и буџет 

СРС 50%. 

9.Десно обални насип,поред реке Западне Мораве од улива Оџачке реке,па узводно уз 

Западну Мораву,локација код села Оџаци, изграђено 1981. и 1982.изграђен насип дужине 2 км, 

намена објекта,заштита од великих вода од поплава, по техничкој документацији главни 

пројекат,инвеститор Рег.СИЗ-а водопривреде 

10.Регулација десне обале реке Западне Мораве од челичног решеткастог моста до 

спортског центра у Трстенику,изграђена је облога од камена,платформа, приближно 300м, 1984.г.-

1985.г. намена објекта заштита од великих вода,тех. док. главни пројекат, инвеститор СО Трстеник 

и Рег. Сиз  за водопривреду, 

11.Левообални насип,поред реке Западне Мораве ,,Звездан“,локација Трстеник,израђен 

насип 1985.г., намена објекта заштита од великих вода Трстеничког вода,тех. док. главни пројекат, 

инвеститор Рег. СИЗ водопривреде, и комуналац РО Трстеник, 

12.Регулација Љубостињске реке у селу Прњавор, изграђено два попречна 

објекта,делимична регулација на пројектованој дужини, приближно 1км,1986.г.намена 

објекта,заштита платоа на локацији бунара,трстеничког водовода,,Прњавор“,тех. док. главни 

пројекат, инвеститор,Регионална СИЗ водопривреде и комунално Р.О.Трстеник 

13.Регулација Чаирског потока,локација Трстеник-Чаири,намена објекта,заштита насипа, 

инвеститор СИЗ  и ППТ. 

На наведеним објектима од стране стручне службе ЈВП,,Србијаводе“ и одговорних лица из 

оперативног плана за воде првог реда задужених за предметно подручје треба извршити процену 

оштећења објекта и дати предлог за санирање, наведене процене угрожености и могуће узроке 

плављења на деоницама са изграђеним заштитним водним објектима. 

На штићеном подручју  од Западне  Мораве  и Љубостињске реке  у поплавама у 2014.  

години поплављено  је код 160 домаћинстава стамбени , економски и помоћни  

објекти.Поплављено је и обрадиво пољопривредно земљиште: Грабовц 95 ха,Оџаци  95 ха, Г. 

Рибник 90 ха,Д.Рибник 70 ха. 

 

МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОВУ ЗАШТИТУ 

У оквиру радова на заштити треба регулисати бујице који угрожавају хидросистеме, 

изградити одбрамбене насипе дуж Западне Мораве и њених притока. 

Фонд за воде и Јавно водопривредно предузеће да за реку Западну Мораву код Трстеника уради 

левообани насип од Трстеника до Бресног Поља , да настави деснообални насип од ушћа 
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Црнишавске реке до границе КО Глободере на територији општине Крушевац и да Западну 

Мораву врати у стари ток  корита од насељеног места Горњег Рибника до Бресног Поља.  

Такође један од приоритета је и   изградња насипа од изворишта ,,Звездан“ до новог моста 

на Морави  у дужини од око 500 метара као и део пробијеног насипа  са десне обале  Западне 

Мораве у делу КО Богдање, испод насеља Кожара у дужини од око 200 метара. 

У циљу спречавања штете које наносе поплаве треба предузети мере за уређење речних 

токова изградњом одговарајућих водопривредних и против ерозивних објеката.Ове су мере 

дугорочног карактера јер изискују време и средства.Да би се ублажиле последице од поплава и 

умањила опасност од елементарних непогода убудуће потребно је да насељена места која су 

угрожена од поплава,кроз своје акције и са сопственом механизацијом (тракторима,камионима 

багерима,пумпама,теретним возилима др.) и путем надлежне инспекције обезбеде да се из речних 

корита  и са обала уклоне препреке (вегетација, бесправно изграђени објекти, бране, гломазни 

отпади и др.) који смањују потенцијални профил река  и тиме повећавају опасност од поплава као 

и да забране вађење песка и шљунка из речних корита без одобрења предвиђеног Законом о 

водама. 

У плавном подручју могу се градити објекти у складу  са просторним , односно 

урбанистичким плановима којима се одређује земљиште које је угрожено од поплава и услови 

градње на том земљишту. 

ЛЕД 

На рекама које се налазе на подручју општине Трстеник,лед није причињавао штете.Али 

ако се због нагомилавања леда створе ледене преграде које могу проузроковати поплаве или због 

покретања леда у рекама може доћи до оштећења објекта за заштиту од штетних дејства вода и 

других објеката преузеће се мере за разбијање и отклањање леда према општем плану за одбрану 

од поплава који доноси Влада Републике Србије и оперативном плану одбране од поплава.Мере да 

би се заштитили од оштећења мостови,прелази,водопривредни,пловни и други објекти и 

постројења, дужни су предузети предузећа која те објекте и постројења граде или одржавају и 

искоришћавају у складу са наведеним прописима. 

              

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

се могу спроводити у мањем обиму и за поплаве мањих размера и састојале би се у следећем: 

       - да се на највеће лежеће површине које су изложене поплавама, а вода код њих улази 

кроз веће рукавце,предузму мере изградње локализационих насипа и тиме спречи улазак воде, 

       - да се при одржавању локалних пољских путева , нарочито код оних који иду преко 

поплављених терена и секу га у попречном смеру поред јаркова подигну пратећи грудобрани од 

ископаног материјала  из јаркова и тиме направи систем попречних ,,зечјих ,,насипа који ће 

бранити угожену површину од поплава, 

                 - редовно одржавање канала и пропуста на свим критичним местима магистралних и 

некатегорисаних путева где постоји потенцијална опасност од одрона, клизања земљишта и 

оштећење путева од бујичне воде, 

                 - редовно одржавање (чишћење) канала, пропуста и других објеката који служе за 

одвођење сувишних атмосверских вода испред стамбених, пословних и других зграда, дворишта и 

пољопривредног земљишта. 

                   - забрана бацања отпада и друге врсте депоновања материјала у речна корита, потоке, 

долине и других местима која служе намени природног отицања атмосферске воде. 
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                    - Планска употреба водних објеката и експлоатација песка, 

                   - Обезбеђивање финансијских средстава за изградњу и одржавање речних токова и 

извођења других радова на заштити од поплава, за ангажовање снага и средстава у примени плана 

одбране од поплава и санацију последица од поплава. 

 

                             НОСИОЦИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРЕВЕНТИВНИХ  МЕРА 

ред.бр. МЕРА НОСИОЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРЕ 

1 одржавање канала и пропуста на магистралним и некатегорисаних путева -Предузеће за 

путеве  

-ЈКСП,,Комстан“Трстеник 

2 одржавање (чишћење) канала, пропуста и других објеката за одвођење атмосверских вода 

 власници имовине 

3 Контрола забране бацања отпада и друге врсте депоновања материјала у речна корита, 

потоке, долине и др.. 

 Ком.  инспекција Општине Трстеник 

Републичка инспекција за водопривреду 

4 употреба водних објеката и експлоатација песка, -ЈВП,,Морава,,Ниш,Сектор Западна 

Морава Чачак 

- Републичка инспекција за  

   водопривреду 

  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА 

 

Врста радова Јед. мере Количина Јединична цена (дин) Износ у динарима 

ЉУБОСТИЊСКА РЕКА 

Чишћење траве, корова, дрвенастих изданака, сакупљање и одвоз на депонију м2

 4.500,00 30,00 135.000,00 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 45,00 500,00 22.500,00 

Чишћење деоница машински од наталоженог прљавог шљунка и утовар и одвоз материјала на 

одређену депонију на удаљености до 10км м3 200,00 1.100,00 220.000,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 20,00

 8.000,00 160.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 537.500,00 

 

ПЛАНИНИЧКА РЕКА 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 50,00 500,00 25.000,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 35,00

 8.000,00 280.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 305.000,00 
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ДУБИЧКА РЕКА 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 40,00 500,00 20.000,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 30,00

 8.000,00 240.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 260.000,00 

 

ЛОПАШКА РЕКА 

Чишћење траве, корова, дрвенастих изданака, сакупљање и одвоз на депонију м2

 2.500,00 30,00 75.000,00 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 60,00 500,00 30.000,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 20

 8.000,00 160.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 265.000,00 

 

ЦРНИШАВСКА РЕКА 

Чишћење траве, корова, дрвенастих изданака, сакупљање и одвоз на депонију м2

 2.500,00 30,00 75.000,00 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 55,00 500,00 27.500,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 10,00

 8.000,00 80.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 182.500,00 

 

СРЕБРЕНИЦА 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 40,00

 8.000,00 320.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 320.000,00 

 

МИЈАЈЛОВАЧКА РЕКА     

Израда бетонских устава за умиривање тока ком 3,00 50.000,00 150.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 150.000,00 

 

РИЉАЧКА РЕКА 

Израда бетонских устава за умиривање тока ком 3,00 50.000,00 150.000,00 

Рад механизације на чишћењу одводних канала пауш 1,00 97.500,00 97.500,00 

Укупно са ПДВ-ом: 247.500,00 

 

ПОПИНСКА РЕКА 

Чишћење траве, корова, дрвенастих изданака, сакупљање и одвоз на депонију м2

 2.500,00 30,00 75.000,00 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 55,00 500,00 27.500,00 
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Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 15,00

 8.000,00 120.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 222.500,00 

 

ЛОБОДЕРСКА РЕКА 

Чишћење траве, корова, дрвенастих изданака, сакупљање и одвоз на депонију м2

 3.000,00 20,00 60.000,00 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 70,00 500,00 35.000,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 10,00

 8.000,00 80.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 175.000,00 

 

ЛЕШТАК 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 20,00

 8.000,00 160.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 160.000,00 

 

БОГДАЊСКА РЕКА 

Чишћење траве, корова, дрвенастих изданака, сакупљање и одвоз на депонију м2

 3.000,00 20,00 60.000,00 

Сечење постојећих стабала са кресањем грана на транспортну дужину у одвоз, до ø 20цм ком

 70,00 500,00 35.000,00 

Ископ шљунка тешким машинама са депоновањем на обали водотока (рад багера) сат 10,00

 8.000,00 80.000,00 

Укупно са ПДВ-ом: 175.000,00 

 

ЗБИРНО УКУПНО са ПДВ-ом (динара): 3.000.000,00 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

-Општина Трстеник,буџет општине 

- Јксп,,Комстан“Трстеник 

- Фонд за воде РС 

-донације 

-осигуравајућа друштва 

-средства власника-корисника      

  имовине                                

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ  ДОГАЂАЈА 

На нештићеном поплавном подручју  у 2014.г. поплављено је обрадиво пољопривредно 

земљиште:Богдање 102 ха,Медвеђа 131ха, Велика Дренова 90 ха,Селиште 50 ха, Осаоница 10 

ха,Угљарево 90 ха, Лозна  45 ха , Почековина 110 ха. Стари Трстеник 40 ха,Стопања 80 ха,Бресно 

Поље 70 ха,Брезовице 10 ха, Попина 5 ха, Дубље 10 ха,Планиница 30 ха,Прњавор 35 ха. 

Услед дејства мајских поплава 2014. године на подручју општине Трстеник, 



Страна   16 .    Број  4.         СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК           22.05.2017.год. 

у области саобраћајне инфраструктуре, страдали су општински путеви који су били прекинути: 

- О-9 Доњи Дубич – Планиница – Лободер 

- О-10 Доњи Дубич – Рајинац 

- О-25 Планиница – Пањак – Рајинац 

- О-29 Горњи Рибник - Оџаци – Салаши 

 

- Градске улице које се налазе у насељеном месту Грабовац и Прњавор. 

На штићеном подручју  од Западне  Мораве  и Љубостињске реке  у поплавама у 2014. години 

поплављено  је код 160 домаћинстава стамбени , економски и помоћни  објекти.Поплављено је и 

обрадиво пољопривредно земљиште: Грабовц 95 ха,Оџаци  95 ха, Г. Рибник 90 ха,Д.Рибник 70 ха. 

  

РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОД  ЕРОЗИЈА 

Радови на заштити од ерозија у сливним подручјима бујичних река на територији Општине 

Трстеник нису планирани од носиоца превентивних мера. 

Програмом пошумљавања  који реализује ЈП „Србијашуме“  за 2017. годину, на индиректни начин 

планирана је заштита од ерозије, собзиром да је пошумљавање планирано са основним циљем 

ревитализације шумских површина.   

 

ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 

Општина Трстеник припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за 

организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ 

„Сава-Дунав“ из Београда. Општина Трстеник обухваћена је Републичким Оперативним Планом 

секторима М.12.1. и М.12.2. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању републичког 

Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда.   

Оперативни план за одбрану од поплава  за 2017.годину донет је и објављен у (Сл.гл.РС бр.  5/2017 

од  25.01.2017.г).  

Оперативни план за одбрану од поплава за 2017. годину садржи: 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА 

ЛЕДОМ; 

3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА; 

4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА. 

 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд 
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тел. 011/201-33-60,факс 011/311-53-70. E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: 

www.rdvode.gov.rs 

 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs  

Помоћници:  

Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

„ДОЊИ ДУНАВ” 

 

„САВА” 

 

„МОРАВА” ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР 2А, БЕОГРАД 

ТЕЛ. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, ФАКС 011/311-94-03 

E-MAIL: ODBRANA@SRBIJAVODE.RS, WЕВ SAJT: WWW.SRBIJAVODE.COM 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

ГОРАН ПУЗОВИЋ, МОБ.064/840-40-07, E-MAIL: GORAN.PUZOVIC@SRBIJAVODE.RS 

ЗАМЕНИК ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ И ЗАГУШЕЊЕ ЛЕДОМ:  

ЗВОНИМИР КОЦИЋ, МОБ. 064/840-40-03, E-MAIL: ZVONIMIR.KOCIC@SRBIJAVODE.RS  

ЗАМЕНИК ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

МИЛИЦА КОВАЧ, МОБ.064/840-40-60, E-MAIL: MILICA.KOVAC@SRBIJAVODE.RS 

 

3. Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 66, 

БЕОГРАД 

Е-MAIL: SRHYDRA@HIDMET.GOV.RS, OFFICE@HIDMET.GOV.RS, WЕВ SAJT: 

WWW.HIDMET.GOV.RS 

ТЕЛ. 011/305-08-99, 254-33-72, ФАКС 011/254-27-46, ДЕЖУРНИ ОПЕРАТИВНИ ТЕЛЕФОН: 

064/838-52-58 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

ДЕЈАН ВЛАДИКОВИЋ, МОБ. 064/838-51-65, ТЕЛ. 011/305-09-00, 254-33-72, ФАКС 011/254-27-

46, Е-MAIL: DEJAN.VLADIKOVIC@HIDMET.GOV.RS 

ЗАМЕНИК: 

ЈЕЛЕНА ЈЕРИНИЋ, МОБ. 064/838-52-77, ТЕЛ. 011/305-09-00, 305-09-04, ФАКС 011/254-27-46, Е-

MAIL: JELENA.JERINIC@HIDMET.GOV.RS 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: ТЕЛ. 011/305-09-68 

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: ТЕЛ. 011/254-21-84 

 

4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs 

Горан Николић, моб.064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице 

Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs 

Управа за цивилну заштиту 

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Слађана Милојковић, моб. 064/892-94-58, E-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs 

Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs 

Републички центар за обавештавање 

моб. 064/892-96-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28, E-

mail: rco.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурни центар: тел. 021/488-53-59 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-

956, 661-27-04 

Руководилац: Душко Шуман, моб.064/892-68-41,тел. 021/488-53-59  

Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01, тел. 021/488-53-59 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Рацо Гојаковић, моб. 064/892-88-00, тел. 011/313-93-35  

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 1, 

Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о 

експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”. 

На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са 

закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и 

Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. 

Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности директора: Адам 

Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

 Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87, тел. 011/206-31-12, E-mail: 

miodrag.kostic@vs.rs 

Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд,тел. 

011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55; 

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs, 

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 
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ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, 

АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА 

ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД 

ПОПЛАВА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 

011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

„Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина бр. 12, Београд, тел. 011/310-19-

67, факс 011/311-19-79 

 

5. Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима 

за одводњавање у јавној својини 

„ДОЊИ ДУНАВ” 

 

„САВА” 

 

„МОРАВА” ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ БР. 2А, БЕОГРАД 

ТЕЛ. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, ФАКС 011/311-94-03 

E-MAIL: ODBRANA@SRBIJAVODE.RS, WЕВ SAJT: WWW.SRBIJAVODE.COM 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:  

ИВАНА СПАСИЋ, МОБ. 064/840-48-04, 011/201-33-59, ФАКС 011/311-94-03, Е-MAIL: 

IVANA.SPASIC@SRBIJAVODE.RS 

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „САВА”: ИГОР АНЂЕЛИЋ, МОБ. 064/840-40-80, Е-MAIL: 

IGOR.ANDJELIC@SRBIJAVODE.RS,  

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ”: МИРЈАНА АНДРЕЈИЋ,.064/840-41-18, 011/201-81-15,  

Е-MAIL: MIRJANA.ANDREJIC@SRBIJAVODE.RS 

ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, БЕОГРАД, ТЕЛ. 011/214-31-40, 201-81-13, ФАКС 011/311-29-27, 201-81-

12,  

Е-MAIL: VPCSAVA@SRBIJAVODE.RS 

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”: СНЕЖАНА ИГЊАТОВИЋ, МОБ. 064/840-40-87 

Е-MAIL: SNEZANA.IGNJATOVIC@SRBIJAVODE.RС 

ВПЦ „МОРАВА”, НИШ, ТЕЛ. 018/425-81-85, ФАКС 018/451-38-20, Е-MAIL: 

VPCMORAVA@SRBIJAVODE.RS 

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:  

ЗОРАН ВУЧКОВИЋ, МОБ. 064/840-41-17, 011/201-81-39, ФАКС 011/311-29-27 

Е-MAIL: ZORAN.VUCKOVIC@SRBIJAVODE.RS,  

ВПЦ „САВА-ДУНАВ”, БЕОГРАД, ТЕЛ. 011/214-31-40, 201-81-13, ФАКС 011/311-29-27, 201-81-12 

Е-MAIL: VPCSAVA@SRBIJAVODE.RS 

 

1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране 

од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац одбране од 

поплава и његов заменик 

„МОРАВА” ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 2, НИШ 

ТЕЛ. 018/425-81-85, ФАКС 018/451-38-20, E-MAIL: VPCMORAVA@SRBIJAVODE.RS 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
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ДРАГОЉУБ МИЉОЈКОВИЋ, МОБ. 064/840-40-98 

Е-MAIL: DRAGOLJUB.MILJOJKOVIC@SRBIJAVODE.RS  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ЗОРАН СТАНКОВИЋ, МОБ. 064/840-40-83, E-MAIL: ZSTANKOVIC@SRBIJAVODE.RS 

М.1., М.2, М.3., 

М.4. – деонице М.4.1, М.4.2. 

М.5, М.6, М.7, М.8. 

М.9, М.10, М.11. 

М.12, М.13. 

 

ђ) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА” 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца Деоница 

 

ПОМОЋНИК за М.1.: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.2.: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, Е-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.3.1., M.3.2., M.3.3 и М.4: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: 

valentina.tomic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.6., и М.7.: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, Е-mail: janos.nemet@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 

 

ПОМОЋНИК за бране М.3.4 и М.3.5.: Светлана Живковић, моб.064/840-40-82, Е-mail: 

svetlana.zivkovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за бранe М.5.: Драган Ђорђевић, моб. 064/840-40-86, Е-mail: 

dragan.djordjevic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

 

М.12. КРУШЕВАЦ  

ТРСТЕНИК –  

КРАЉЕВО – 

НОВИ ПАЗАР ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево 

тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail: zapadnamorava@mts.rs 

В.Д. Директора: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65 

Мирко Шћепановић, моб.066/648-37-00 

Максовић Драган, моб. 064/640-47-68 

 Брана „ЋЕЛИЈЕ” 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш 

тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs 
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Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, 

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД”, Крушевац 

тел. 037/415-301, факс:037/415-314, на брани: 037/884-113, 

E-mail: vodovodks@ptt.rs 

Директор: Владимир Милосављевоћ, моб. 065/363-36-53 

 Брана „ГРУЖА” 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш 

тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs 

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, 

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац 

тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, тел. на брани: 034/515-119, 

диспечер: 034/323-034, E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

 

 

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА 

 

1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране 

од поплава на мелиорационом подручју, његов заменик и пом 

оћник,руководилацхидромелиорационог система и његов заменик 

„ЗАПАДНА МОРАВА”  

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 

РУКОВОДИЛАЦ:  

Јованка Ћирковић, моб. 064/840-41-11 

E-mail: jovanka.cirkovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК:  

Иван Петровић, моб. 064/843-21-01 

Е-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs 

ЗМ 1. 

 

ј) МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ЗАПАДНА МОРАВА” 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

 

ЗМ 1. Водопривредно „МОРАВА” ДОО Чачак 

тел. 032/344-466, факс 032/322-293 , E-mail: vadmorava@eunet.rs 
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Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064 

Људмила Пирковић, тел. 032/322-293 

Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47 

 

 Системи за заштиту од поплава – хидромелиорациони системи, територијална припадност 

система, дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и услови за 

проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода. 

2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна 

подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и 

загушења ледом 

М.12.  КРУШЕВАЦ –ТРСТЕНИК – КРАЉЕВО –НОВИ ПАЗАР 

 

Општина Трстеник обухваћена је сектором М.12.4.  

 

Шематске ознаке сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна под. 

 

М.12. 

КРУШЕВАЦ – ТРСТЕНИК – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР 

Западна Морава и притоке: Расина, Гружа, Ибар и Рашка        57.44 км 

Бране „Ћелије” и „Гружа” 

М.124. Западна Морава 

 

код Трстеника 

 

11.99 км  

 

 1.Десни насип уз Западну Мораву од ушћа Оџачке реке до Трстеника,   

8.80 км  

2.Десни насип уз Западну Мораву између мостова кроз Трстеник,  0.51 км В  

 

 Западна Морава: Трстеник 

(Р); л, ив; „0” 160.63   

BB    520    (16.05.2014.) „Трстеник” 

Затворена касета 

9.31 км 

ТРСТЕНИК 

    РО 

ВoOOOО 

МВ 330    163.93    

420    164.83    

  Q 1%=2030  m³/s  

   

3.  

Леви насип уз Западну Мораву кроз Трстеник,  2.68 км   „Звездан” 
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Регулисано подручје 

2.68 км 

ТРСТЕНИК 

 водостајима 

 

4.ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ  ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у 

надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним Табела 1. 

Ред. 

Број Водоток Хидролошка 

Станица Подручје одбране од поплава Условни водостај 

Н (см) Израда прогноза/ 

тенденција Време од најаве до пристизања врха таласа 

   Деоница 

одбране Општина    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

65 Западна Морава Јасика М.12.1. Крушевац 270 + 3 дана 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА 

 

У зависности од степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према фазама.  

Планом за одбрану од поплава се дефинишу следеће фазе одбране: 

 

ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплава 

ФАЗА 2. Ванредна одбрана од поплава 

ФАЗА 3. Ванредна ситуација 

ФАЗА 4. Отклањање последица штетног дејства вода 

 

Фаза 1 – Редовна одбрана -припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на 

природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на појаву бујичних 

падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све потребне мере како би се 

таласи бујичних вода, које се неминовно јављају, спровели до реципијента уз минимум штета. То 

пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро планирање неопходних радова, обезбеђење 

неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација. 

Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици или 

другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а очекује се даљи 

пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. За 

воде II реда редовна одбрана од поплава проглашава се у моменту достизања водостаја који је још 

увек у оквиру корита водотока, а прети да ће се попчети изливати из корита. Предузимају се мере 

осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката, односно стања корита 

водотока и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 
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Фаза 2 - Ванредна одбрана наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу 

који гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и радови у складу са 

Оперативним планом одбране од бујичних поплава. 

Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа 

није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног земљишта 

или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима. Када водостај на меродавној 

водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране, утврђен у складу са 

критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи 

пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, односно кад отпоћне изливање воде из 

корита водотокова, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода, на основу III 

фазе одбране од поплава, тачка 3. Општи план одбране од поплава за период од 2012-2018.године 

(“Службени гласник РС” бр. 23/2012).  

Када наступи ванредна одбрана од поплава предузимају се мере непрекидног осматрања и 

праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување њихове 

стабилности и за отклањање нежељених појава. 

Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, проглашава се када се 

најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу бујичног водотока и када се 

очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. Поред мере непрекидног 

осматрања и обавештавања (центри за обавештавање и узбуњивање), предузимају се и 

упозоравања локалног становништва, јавности на опасност од поплава. Непосредно након 

проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку 

и на постојећим заштитним објектима. 

 

Фаза 3 – Ванредна ситуација наступа са појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у 

условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. 

Ванредна ситуација подразумева посебне мере у саобраћају, по потреби евакуацију становништва 

и добара. 

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима 

за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета. 

Руководилац одбране од поплава обавестиће штаб за ванредне ситуације, ради хитног проглашења 

ванредне ситуације одбране од поплава, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 6 Општег 

плана одбране од поплава за период од 2012-2018.године (“Службени гласник РС” бр. 23/2012). 

Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимање већих радова ( 

ископавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.).  

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. 

Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено 

обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и 

јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка 

великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, 

у водотоку и на постојећим заштитним објектима.  

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на 

којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана 

од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне 

одбране од поплава из локалног оперативног плана. 
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На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се 

проглашава по испуњењу напред утврђених критеријума за проглашење стања приправности из 

локалног оперативног плана. 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

јединице локалне самоуправе одлучује председник општине, односно командант штаба. 

 

Фаза 4 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно 

евидентираних штета насталих за време поплава, спроводе се потребне мере и врше се неопходни 

радови  да се отклоне последице поплава. 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

за припрему за извршење радова, мера и активности у одбрани од поплава и 

проглашење фазе одбране од поплава у надлежности општине Трстеник 

 

Фазе одбране 

од поплава 

 Критеријуми за проглашење 

фазе одбране од поплава 

 Ранг и врста активности, 

мера и радова по фазама 

одбране од поплава 

 

ФАЗА 1 

Припрема за одбрану од 

Бујичних поплава 

 Припрема одбране 

 Мере и радови у припремном периоду, за 

превентивно отклањање и 

за организовање одбране 

од плављења 

 

ФАЗА 2 

Ванредна одбрана од поплава 

 Најаве и појаве поплавне кише дужег времена трајања- јаке пљусковите кише - кише јаког 

интезитета на меродавном делу слива тока 

 Ванредне активности, 

мере и радови у 

спровођењу одбране од 

плављења 

 

ФАЗА 3 

Ванредно стање 

 Најава и појава изливања 
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поплавног таласа из основног тока у условима непрекидних падавина у сливу и повремених јаких 

пљусковитих киша на меродавном делу слива. 

Извештаји о плављењу терена Ванредна ситуација, 

евакуација становништва 

и добара 

 

ФАЗА 4 

Отклањање последица поплава 

 Након појава изливања 

поплавног таласа 

 Отклањање последица  плављења 

 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ   ОДБРАНЕ  ОД  ПОПЛАВА 

 

Елементи оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда 

 

Критеријуми за проглашење ванредног стања за воде другог реда искуственог је обележја и 

свакодневно праћење стања водотока код свих река, тј висина воде у речном кориту. 

Ванредно стање се проглашава када је угрожен већи број стамбених објеката. 

 

     1.Упозоравање 

     1.1 Уочавање поплаве и прогноза 

 

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија Штаба за ванредне ситуације  

општине Трстеник,са бројем телефона 037 711-723 . У случају немогућности коришћења телефона, 

комуникаија се успоставља преко радио станице из система општинских веза. 

Председници МЗ задужени су да благовремено обавесте локали центар за пријем упозорења о 

порасту водостаја водотока на својим теренима. 

Уколико се поплава деси ван радног времена, обавештавају руководиоца одбране од поплава на 

телефон број  064 2119-027  или преко ПС Трстеник. 

На основу добијених информација са терена,руководилац одбране од поплава врши њихову 

проверу код следећих извора: 

ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“,РЈ „Чачак“ на телефон помоћника руководиоца одбране од 

поплавa  064 843 21 01. 

Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације и 

изласком на терен. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице,па се добијене 

информације тумаче искуствено. 

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина,руководилац одбране од поплава 

телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водостајима и одређује учесталост 

осматрања. 

За осматраче се одређују Председници МЗ који визуелно осматрају водостај и достављају поврату 

информацију центру за пријем упозорења. 
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У случају да се од ВПЦ „Морава“ и РЈ „Западна Морава“ добију информације да се очекује 

поплавни талас већег обима,активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа.По 

успостављању рада штаба за одбрану од поплава,обавезе осматрача су да на свака два сата јављају 

о стању водостаја. 

Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава. 

 

          1.2 Оглашавање упозорења 

 

Упозорења се утврђују од стране Штаба за одбрану од поплава и морају бити координирана и 

компатибилна са РХМЗ. 

При прогнозама о већим поплавним таласима,информације о могућим опасностима и последицама 

преносе се Штабу за вандредне ситуације општине Трстеник и надлежним субјектима укљученим 

у систем заштите и спасавања од поплава (ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, Дом здравља,Полицијска 

станица Трстеник,Подручна ватрогасна станица). 

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа,порука се упућује у 

писаној форми,у супротном телефоном о чему се сачињава службена белешка. 

Обавештења шаље руководилац,а доставнице морају бити потписане од стране руководилаца 

организација. 

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана од опасности од 

поплава. 

За формулисање и пласирање информација одређује се лице при Општинској управи Трстеник, а 

на основу налога председника Штаба за вандредне ситуације. 

Лице задужено за информисање доставља информације од опасности од поплава локалној радио 

станици и Председницима МЗ. 

 

2. Евакуација и спасавање 

 

            У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће 

благовремено урадити следеће: 

            А) Осигурати да је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе где је 

сигурно и крајње одредиште,којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију. 

            Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства за 

евакуацију са продручја за које се процени да ће бити плављена. 

            В) Обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ 

посебно потребна (инвалиди и сл.) 

            Г) Успоставити са Полицијском станицом Трстеник контролу саобраћаја и идентификовати 

путеве и возило за евакуацију. 

 

2.1 Центар за пријем угрожених 

2.2 Ургентне мере 

 

           У сарадњи са Домом здавља,Ватрогасном јединицом,Пословницом електродистрибуције,и 

ПТТ службом предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима 

за вандредне ситуације. 
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3. Информисање јавности 

3.1 Ургентне информације 

 

          На основу донетих одлука Штаб за вандредне ситуације,лице задужено за пријем и 

прослеђивање информација,а у периоду пре,за време и одмах након поплава прима и прослеђује 

информације које укључују: 

          А) Предходно опажање,упозорење и поруку о евакуацији. 

          Б) Податке о томе које ће акције бити предузете о локацијама које су безбедне ,о просторима 

које треба избећи,о локацији приватних центара и податке о начинима како добити ургентну 

помоћ. 

          В) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од 

поплаве. 

          Г) Позиве за радну снагу,опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију,смањење 

штете или о активностима на уклањању последица од поплава. 

          Лице заужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за вандредне ситуације 

вршиће пријем,обраду и дистрибуцију добијених информација које треба пласирати,а с обзиром 

на: 

          а) форму и садржину појединог типа информације 

          б) процедуру како и коме се упућује упозорење и друге релевентне поруке 

          в) избор и веродостојност поруке 

          г) повезаност комуникацијске опреме 

 

4. Успостављање плана 

4.1 Утврђивање потенцијала 

 

          У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби,ЈВП 

„Србијаводе“,ВПЦ „Морава“,РЈ „Чачак“,ЈКСП „Комстан,, Трстеник, ЈП Дирекција за планирање и 

изградњу  Трстеник ,Општинаска управа општине Трстеник, приватни предузетници и угрожене 

месне заједнице. 

 

4.2 Расподела одговорности 

 

          Непосредну обрану од поплава на територији општине Трстеник организује Штаб за одбрану 

од полава кога сачињавају: руководилац,заменик руководиоца и помоћници, председници Савета 

МЗ за урожена насељена места. 

          Одбрана од поплава организује се и врши од зависности од степена опасности а према 

следећим фазама: припрема за одбрану,редовна одбрана и вандредна одбрана.О потреби 

проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама другог реда на територији општине 

одлучује председник општине. 

          Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом 

Наредбом руководилац одбане од поплава на водном подручју,на предлог помоћника  а у складу 

са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе 

обавештава главног руководиоца одбране од полава. 
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          Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да на предлог помоћника 

укине поједину фазу одбране пре него что се достигну критеријуми утврђени Оперативним 

планом одбране од поплава ако закључи да стање заштитних објеката хидрометеоролошке 

прилике то дозвољавају. 

          Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава руководилац одбране на водном 

подручју доставља  општинском руководиоцу који о томе обавештава председника општине.Штаб 

за одбрану од поплава Наредбом проглашава и укида одбрану од поплаве и бујица. 

          Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац за 

одбрану од поплава. 

         . 

          Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено 

место (председнике Савета МЗ). 

          Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће 

послове: 

- сарађује са помоћником руководиоца одбране од поплава 

- координира рад помоћника у насељеним местима  

- прикупља информације са угрожених подручја,анаизира их и обавештава Штаб за 

вандредне ситуације 

- предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена 

одбране од поплава укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на 

ангажовању радне снаге,механизације и других средстава. 

          Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове: 

- спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава,информишу га о стању 

на терену 

- воде евиденцију о предузетим радовима,мерама и утрошеним средствима за обезбеђење 

система заштите и спасавање од поплава. 

- подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по 

потреби и у току одбране 

- воде дневник одбране од поплава. 

Лице задужено за информисање јавности под надзором општинског руководиоца одбране од 

поплава обавља следеће послове: 

- прати спровођење одбране од поплава,прикупља све извештаје од ЈВП „Србијаводе“ ,ВПЦ 

„Морава“,РЈ „Чачак“ и Хидрометеоролошке службе и упознаје се са њима 

- даје обавештења средствима јавног информисања 

- одржава везу са Центрима за обавештавање и средствима за информисање. 

          Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно 

или нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче на спровођење 

одбране и сменити га с дужности.Руководилац који је  са дужности сменио поједина лица,дужан је 

да на њихово место одмах постави друга. 

          Све време трајања активности на одбрани од полава главни руководилац одбране је у 

контакту са Штабом за ванредне ситуације и Општинским већем.По завршеним активнотима 

дужан је да Штабу за вандредне ситуације,Општинском већу односно Скупштини општине у року 

од 15 дана достави Извештај о последицама,насталој штети и ангажованим снагама и средствима у 

поступку одбрана од поплава. 
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4.3 Активности и расположиви капацитети у људству и техници ЈКСП „Комстан“ ,, 

 

   ЈКСП „Комстан“ Трстеник  активно би учествовао у одбрани од поплава и ангажовао сво 

расположиво људство и механизацију.као и у санирању последица од штета које би поплава 

нанела.Такође,ЈКСП „Комстан“ је у обавези да грађане снадбева водом из цистерни до 

нормализације водоснадбевања. 

         Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и 

материјална обавеза.Дужности из предходнох става грађани и правна лица завршавају на основу 

Наредбе руководиоца одбране од поплава.Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава 

састоји се у извршавању одређених послова и задатака.За потребе одбране од поплава грађани су 

дужни да ставе на располагање: моторна и превозна возила,грађевинске и друге машине и црпне 

пумпе. 

          Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и 

предузећима за коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

          Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане за 

спровођење одбране од поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим 

прописима.  

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ 

 

 

   Функција                      Име и презиме                Адреса                                 Телефон   

 

 Руководилац              Саша Крстић          Трстеник, Д.Максић14/17             064 2119-027, 

 Зам. руководилаца    Никола Стојић                    Медвеђа                              069 607-288     

              

 

Помоћници                  Горан Миливојевић , Трстеник,Б.Бркић,5/7                069 607-240 

     Миодраг Гвозденовић , Трстеник, К. Милице 74/8    069 607-228   

                                     

 

    Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на подручју општине Трстеник је 

Бранислав Павловић   из       Трстеника      069 3970465. 

 

      Лица из МЗ и предузећа: 

 

Ред. 

бр. Име и Презиме Место становања МЗ Телефон Механизација 

1. Aца Гашић Брезовица Брезовица 036 641-277 Трактор 

2. Горан Срејић ,, ,, 036 641-250 Трактор 

3. Вукоје Ђурић ,, ,, 036 641-301 Трактор 

4. Дејан Аћимовић ,, ,, 036 641-342 Трактор 

5. Драган Ђорђевић ,, ,, 036 641-349 Трактор 
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6. Добривоје 

Петрашиновић ПопинаПопина036 651-053 Трактор 

 

7. Момчило Пештерац ,, ,, 036 651-043 Трактор 

8. Слободан Крњинац ,, ,, 036 651-037 - 

9. Верољуб Крњинац ,, ,, 036 651-066 - 

10. Милан Чолић ,, ,, 036 651-678 - 

11. Миран Величковић ,, ,, 036 651-070 Трактор 

12. Мирослав Ђукић ,, ,, 036 651-089 - 

13. Милан Бабић ,, ,, 036 651-116 - 

14. Милутин Милошевић Риљац Риљац 037 735-275 - 

15. Милан Јовичевић ,, ,, 063 1037427 - 

16. Светолик Тодоровић ,, ,, 037 735- 217 Трактор 

17. Зоран Мирковић ,, ,, 037 735-231 - 

18. Срећко Димитријевић ,, ,, 037 735-215 - 

19. Александар Недељковић ,, ,, 037 735-134 - 

20. Радован Аџић Мала Сугубина Мала Сугубина 063 7203624 Трактор 

21. Иван Савић ,, ,, 0631711087 - 

22. Марко Весић ,, ,, 060 1847720 - 

23. Стефан Радовановић ,, ,, 037 721-740 - 

24. Младен Живковић ,, ,, 060 7623875 - 

25. Иван Милићевић Божуревац Божуревац 069 706103 - 

26. Саша Петровић ,, ,,  - 

27. Милош Стрепановић ,, ,, 062 735-162 Трактор 

28. Мирослав Пантић Божуревац Божуревац  - 

29. Вукоје Вучковић ,, ,,  - 

30. Мирослав Марковић Велика Дренова Велика Дренова 037 725-280 - 

31. Зоран Цилић ,, ,, 037 725-017 - 

32. Драган Марковић ,, ,, 037 725-305 - 

33. Мирослав Чуљић ,, ,, 037 725-394 

- 

34. Александар Ћосић ,, ,, 06161803661 - 

35. Радош Петронијевић ,, ,, 037 725- 712 - 

36. Иван  Ратајац ,, ,, 063 7480225 - 

37. Драган Стојановић ,, ,, 037 725-148 - 

38. Грујица Спасојевић ,, ,, 037 725-688 - 

39. Славољуб Стојковић ,, ,, 037 725-748 - 

40. Горан Чакарановић ,, ,, 037 725-131 - 

41. Милорад Милутиновић ,, ,, 037 725-526 - 

42. Герасим Атанасковић ,, ,, 037 725-327 - 

43. Петар  Радивојевић ,, ,, 037 725-237 - 

44. Ненад Агатоновић ,, ,, 062 271427 - 

45.  Милан Мишић ,, ,, 062 292431 - 

46. Радивоје Вукојевић ,, ,, 037 725-191 Трактор 
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47. Петар Спасојевић ,, ,, 037 725-331 Булдожер, 

Багер,камион 

48. Верољуб Ћосић ,, ,, 037 725-225  

49.  Радослав Радић ,, ,, 037 725-375 - 

50.  Првослав Мутавџић ,, ,, - Трактор 

51. Мирослав Ђорић ,, ,, 037 725-402 Трактор 

52. Мирослав Качаревић ,, ,, 037 725-301 - 

53. Зоран Ћосић ,, ,, - - 

54. Бранислав Костић ,, ,, 037 725-645 - 

55. Радомир Дамњановић ,, ,, 037 725-112 - 

56. Зоран Динић ,, ,,  - 

57. Љубивоје Војиновић ,, ,, 037 725-524 - 

58. Сава  Ступљанин ,, ,, 037 725-485 - 

59. Миодраг Коларевић ,, ,, 037 725-525 - 

60. Добрица Мутавџић ,, ,, 037 725-289 - 

61. Раде  Лепенац ,, ,, 037 725-766 - 

62. Миодраг Унић ,, ,, 037 725-150 Трактор 

63. Мирослав Маринковић ,, ,, 037 725-120  

64. Добрица Видић ,, ,, 037 725-527 - 

65. Александар Недељковић ,, ,, 037 725-134 - 

66.  Стојан  Мишић ,, ,, 037 725-002 - 

67. Милан Р. Јовановић ,, ,, 037 725-566 - 

68. Владан Јанићијевић ,, ,, 037 725-433 - 

69. Србољуб Радојковић ,, ,, 037 727-532 - 

70. Павле Стојановић ,, ,, 037 725-507 - 

71. Дејан Лазић ,, ,, 037 725-039 - 

72.  Верољуб Випић ,, ,, - - 

73. Радован Максимовић ,, ,, 037 725-324 - 

74. Мирослав Бекрић ,, ,, 0620510960  

75. Милован Поповић Стопања Стопања 0638167225 - 

76. Неговн Ристић ,, ,, 063 8262552 Трактор 

77. Драган Симић ,, ,, 063 8549549 - 

78. Предраг Алуровић ,, ,, 065 2727514 Трактор 

79. Радомир Пољаковић ,, ,, 037 727-423 - 

80. Дејан  Томић ,, ,, 062 670000 Виљушкар 

81. Душан Савић ,, ,, 069 2021421 Трактор 

82. Мирослав Кезић ,, ,, 069 681534 - 

83. Зоран Цветковић ,, ,, 063 638 447 - 

84. Драган Алексић ,, ,, 062 8438395  

85 Владица Лукић ,, ,, 062 8758800  

86 Србољуб Ристић ,, ,, 0638549549  

87. Владица Перуничић Бресно Поље Бресно Поље 066 111657 Трактор 

88. Радован Миодраговић ,, ,, 063 7860338  

89. Мирољуб Ивановић ,, ,, 063 626655 - 
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90. Саша З. Манџукић ,, ,, 064 1382635 - 

91. Драгиша Пиперац ,, ,, 037 727-993 - 

92. Ненад Ђелекар ,, ,, 063 8 102747 - 

93. Славољуб Стефановић ,, ,, 063 8168364 Багер, грађевинске машине 

94. Александар Ристић ,, ,, О37 727-479 - 

95. Раде Симиџић ,, ,, 037 727-801 - 

96. Славољуб Марковић ,, ,, 037 727-408 - 

97. Драган Витковац ,, ,, 037 727-226 - 

98. Предраг Пауновић ,, ,, 037 727-448 - 

99. Ненад Пиперац ,, ,, 037 727-446 - 

100. Радиша Ђурковић  Стари Трстеник Стари Трстеник 063 7740983 Рук. 

грађ. маш. 

101. Милета Петровић ,, ,, 037 727-984 Трактор 

102. Радош Глиџић ,, ,, 064 3377371 - 

103. Миле Станисављевић ,, ,, 063 8286092  

104. Иван  Склопић ,, ,, 063 826 4703 Трактор 

105. Никола М.Склопић ,, ,, 064 1159288 Трактор 

106. Милан Глиџић ,, ,, 060 0 727002  

107. Срђан Јелић ,, ,, 037 727-640 Грађев. Машине 

108. Зоран Илић ,, ,, 037 727-164 - 

109. Србољуб Вешковац ,, ,, 037 727-071 - 

110. Љубиша Кнежевић Почековина Почековина 064 8027472 Трактор и приколица 

111. Зоран Р. Трифуновић ,, ,, 037 731-714 Трактор и приколица 

112. Горан Рашковић ,, ,, 037 731-284 Трактор и приколица 

113. Живота Митровић ,, ,, 037 731 449 Трактор и приколица 

114. Радомир Младеновић ,, ,, 037 731 683 Трактор и приколица 

115. Сава Зајић ,, ,, 037 731 287 Трактор и приколица 

116. Драган Влашковић ,, ,, 037 731 724 Трактор и приколица 

117. Дејан  Кулизић ,, ,, 037 731-840 Трактор и приколица 

118. Будимир Аћимовић ,, ,, 037 731-113 Трактор 

119. Драган Аћимовић ,,  037 731-463 Трактор и приколица 

120. Драган Станимировић ,, ,, 037 731-235 ,, 

121. Момчило Аћимовић ,, ,, 037 731-163 ,, 

122. Предраг Митровић ,, ,, 037 731-421 ,, 

123. Драган Миљојковић ,, ,, 037 731-824 Трактор 

124. Јовица Коларевић ,, ,, 037 731-232 ,, 

125. Милета Милетић ,, ,, 037 731-209 ,, 

126. Мијушко Јовановић ,, ,, 037 731-280 ,, 

127. Радивоје Милетић ,, ,, 037  731-208 ,, 

128. Милисав Матић ,, ,, 037 731-204 Трактор и приколица 

129. Милета Милић ,, ,, 037 731-209 Трактор 

130. Миладин Палић ,, ,, 037 731-205 Трактор и приколица 

131. Јанко Пантелић ,, ,, 037 731-333 ,, 

132. Милан Егерић ,, ,, 037 731-444 ,, 
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133. Милан Пајић ,, ,, - ,, 

134. Бобан Пантелић ,, ,, 037 731-465 ,, 

135. Вукоје  Пантелић ,, ,, 037 731-380 ,, 

136. Војкан Настић ,, ,, 037 731-293  Трактор 

137. Саша  Арсић ,, ,, 037 731-367 ,, 

138. Микица  Митровић ,, ,, 037  731-421 ,, 

139. Раде  Коларевић ,, ,, 037 731-296 ,, 

140. Радмило Tрифуновић ,, ,, 037 731-167 Трактор и приколица 

141. Милиш Арсић ,, ,, 037 731-693 Трактор 

142. Ненад Трифуновић ,, ,, 037 731-696 ,, 

143.  Славиша Трифуновић ,, ,, 037 731-814 Трактор и приколица 

144. Љубиша Трифуновић ,, ,, 037 731-370 ,, 

145. Ненад Рашковић ,, ,, 037 731-450 ,, 

146.  Милан Џатић ,, ,, 037 731-469 Трактор 

147. Горан Марковић ,, ,, 037 731-389 ,, 

148. Слободан Марковић ,, ,, - ,, 

149. Ранко Унић Доњи Рибник Почековина 037 731-378 Трактор 

150. Драгослав Марковић ,, ,, 037 731-107 ,, 

151. Бранислав Вукчевић ,, ,, 037 731-252 ,, 

152. Радомир Вукчевић ,, ,, 037 731-148 Трактор и приколица 

153. Јездимир Радовић ,, ,, 037 731-609 ,, 

154. Градимир Радовић ,, ,, - ,, 

155. Дејан Николић ,, ,, 037 731-247 ,, 

156. Зоран Николић ,, ,, 037 731-137 ,, 

157. Саша Николић ,, ,, 037 731-477 ,, 

158. Срећко Николић ,, ,, 037 731-135 ,, 

159. Милен Николић ,, ,, 037 731-220 ,, 

160. Горан Николић ,, ,, 037 731-168 ,, 

161. Јован Агатоновић ,, ,, 037 731-675 ,, 

162. Живота Агатоновић Доњи Рибник Почековина 037 731-670 Трактор и приколица 

163. Горан Милутиновић ,, ,, 037 731-104 ,, 

164. Раде Милосављевић ,, ,, 037 731-234 ,, 

165. Александар Јевђић ,, ,, 037 731-267 ,, 

166. Мирослав Думановић ,, ,, 037 731-172 ,, 

167. Љубиша Антић ,, ,, 037 731-608 ,, 

168. Верољуб Пертрашиновић ,, ,, 037 731-354 ,, 

169. Првослав Миладиновић ,, ,, 037 731-177 ,, 

170. Љубиша Чолић ,, ,, 037 731-233 ,, 

171. Милан Јевтовић ,, ,, 037 731-809 ,, 

172. Драган Мишић Оџаци Оџаци 037 715-222 Са механизацијом 

173. Живота  Пештерац ,, ,, 037 715-184 ,, 

174. Ненад  Ракић ,, ,, 037 715-182 ,, 

175. Марија Павловић ,, ,, 037 716-800 ,, 

176. Славољуб Павловић ,, ,, 037 715-501 ,, 
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177. Бојан Ђурковић ,, ,, 037 715-162 ,, 

178. Љубиша Карић ,, ,, 037 713-925 ,, 

179. Душан Арсић ,, ,, 037 713-134 ,, 

180. Зоран Јаковљевић ,, ,, 037 712-394 ,, 

181. Мирослав Миљојковић ,, ,, 037 715-157 ,, 

182. Дејан Лазаревић ,, ,, 037 713-534 ,, 

183. Милосав Стојковић ,, ,, 037 715-187 ,, 

184. Живко Матовић ,, ,, 037 712-492 ,, 

185. Љубиша Пештерац ,, ,, 037 711-121 ,, 

186. Властимир В. Пауновић Тоболац Тоболац 037  736-502 - 

187. Драгољуб Д. Тошић ,, ,, 037 736-011 - 

188. Драган М. Мутавџић ,, ,, 037 736-360 - 

189. Томислав М. Ракић ,, ,, 037 736-549 - 

190. Милован П.Миодраговић ,, ,, 037 736-259 - 

191. Миломир С. Пецић ,, ,, 037 736-134 - 

192. Зоран М. Бустић ,, ,, 037 736-258 - 

193. Србислав Р. Ђурковић ,, ,, 037 736-040 - 

194. Миомир Д. Словић ,, ,, 037 736-249 - 

195. Борислав М.Јочић ,, ,, 037 736-506 - 

196. Добрило М.Радовић ,, ,, 037 736-010 Трактор и приколица 

197. Драгић М. Миодраговић ,, ,, 037 736-512 ,, 

198. Милан Лукић Грабовац Грабовац 037 710-904 - 

199. Верољуб Јовановић ,, ,, 037 713-312 - 

200. Верољуб Радисављевић Грабовац Грабовац 037 710-917 - 

201. Мирољуб Д. Ђорђевић ,, ,, 037 715-772 - 

202. Живан Крстић ,, ,, 037 715-551 - 

203. Светислав Ивановић ,, ,, 037 715-834 - 

204. Томислав Томић ,, ,, 037 710-914 - 

205. Љубиша Радојевић Грабовац Грабовац 037 711-317  

206. Милан Радојевић ,, ,, 037 711-316  

207. Срђан Јовановић ,, ,, 037 715-728  

208. Драгутин Кандић ,, ,, 037 715-873  

209. Бранислав Благојевић ,, ,, 037 715-871  

210. Бориша Јаковљевић ,, ,, 037 711-690  

211. Драган А. Петровић ,, ,, 037 715-758  

212. Милан Милошевић ,, ,, 037 715-721  

213. Милош Крстић ,, ,, 037 715-743  

214. Зоран Крстић ,, ,, 037 715-584 Камион 

215. Мирољуб Крстић ,, ,, 037 715-786  

216. Милан Костић ,, ,, 037 715-721  

217. Дејан Илић ,, ,, 037 715-884  

218. Драган С.Петровић ,, ,, 037 715-758  

219. Младен Симић ,, ,, 037 715-803  

220. Драган Р. Ристић ,, ,, 037 713-901 Трактор 
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221. Зоран Лукић ,, ,, 037 712-804  

222. Зоран М. Спасојевић ,, ,, 037 715-876  

223. Зоран Трошић ,, ,, 037 710-923  

224. Денис Милошевић Грабовац ,, 037 715-600 Камион и  

Багер 

225. Никола Крстић ,, ,, 037 715-733 Трактор 

226. Драган Јурошевић ,, ,, 062 630-940 Булдожер и скип 

227. Милосав Лукић ,, ,, 037 715-624 Резерва,трактор 

228. Ивица Павловић (лице за контакт) Угљарево Угљарево 064 2808975  

229. Бојан  Петровић ,, ,, 063 7519941  

230. Бојан Обрадовић ,, ,, 062 759741  

231. Горан Обрадовић ,, ,,   

232. Иван Андрејић ,, ,,   

233. Горан Бошковић ,, ,, 063 1034866  

234. Славиша Миладиновић ,, ,,   

235. Радиша Булатовић ,, ,,   

236. Зоран Јовановић ,, ,,   

237. Милун Јовановић ,, ,, 060 0216014  

238. Драган Васиљевић (лице за контакт) Лозна Лозна 064 2993564  

239. Бобан Милосављевић ,, ,,   

240. Драган Недељковић ,, ,,   

241. Вељко Вукојевић ,, ,,   

242. Ненад Вучетић ,, ,,   

243. Антоније Антић Лозна  Лозна   

244. Ацо Јаковљевић ,, ,,   

245. Милан Варијевић ,, ,,   

246. Дејан Туфегчић ,, ,,   

247. Здравко Рдисављевић ,, ,,   

248. Слободан  Пеливановић Медвеђа Медвеђа 069 1816794  

249. Ђорђе  Божић ,, ,, 063 8357345  

250. Слободан Спасојевић Богдање Богдање 063 655053  

251. Друштво спортова на води,,Западна Морава“ 

Слободан Станковић Друштво спортова на води,,Западна Морава“  064 2230540 Чамаца 

– 6 

Ванбродски мотор од 10 w -1 

 

Штаб одбране од поплава у ЈКСП „Комстан“ Трстеник 

 

Функција Презиме и име Место становаља Телефон 

Руководилац Стевановић Ранко Трстеник 062/23-44-56 

Зам.руководиоца Вилимоновић Драган Медвеђа, Трстеник 063/11-72-125 

Помоћници Вуловић Милош 

Владан Алексић 

Влашковић Братислав 
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Пановић Сава 

Милићевић Мирослав 

Шипић Милан 

Милутиновић Горан Трстеник 

Трстеник 

Трстеник 

Трстеник 

Трстеник 

Трстеник 

Почековина, Трстеник 063/62-04-50 

063/11-72-354 

063/82-99-878 

063/10-32-350 

063/66-27-15 

063/11-72-059 

063/10-34-640 

Послови БЗНР Јаковљевић Татјана Трстеник 063/11-23-896 

 

Лица из РЈ „Водовод и канализација“ Радна група 1. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Мишић Душан Оџаци, Трстеник 063/11-72-351 

2. Рисимић Ивица Медвеђа, Трстеник 063/77-15-103 

3. Раденковић Дарко Трстеник 063/10-34-821 

4. Зајић Дејан Трстеник 063/10-34-967 

5. Матић Игор Трстеник 063/10-34-294 

6. Поповић Мирослав Прњавор, Трстеник 063/17-96-372 

7. Вучковић Дејан Медвеђа, Трстеник 063/11-70-537 

8. Тодоровић Марјан Трстеник 063/10-31-342 

9. Сарић Дејан Подунавци, В. Бања 063/11-92-898 

10. Манојловић Ивица Почековина, ТС 063/10-34-645 

 

Лица из РЈ „Водовод и канализација“ Радна група 2. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Миливојевић Љубиша Трстеник 063/10-34-392 

2. Миленковић Горан Бела Вода, Крушевац 063/17-96-381 

3. Миленковић Саша Брезовица, Трстеник 063/10-35-464 

4. Илић М.Зоран Милаковац, Краљево 063/66-27-14 

5. Бабић Бојан Трстеник 063/17-96-285 

6. Ћирић Славко Лопаш, Трстеник 063/10-11-909 

7. Поповић Саша Осаоница, Трстеник 063/17-96-263 

8. Бошковић Новица Осаоница, Трстеник 063/11-23-832 

9. Петровић Милан Трстеник 063/10-35-965 
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Лица из РЈ „Водовод и канализација“ Радна група 3. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Ћук Милан Трстеник 063/10-31-350 

2. Милићевић Стефан Трстеник 063/10-300-55 

3. Миљковић Милован Страгари, Трстеник 063/17-96-373 

4. Градиштанац Градимир Медвеђа, Трстеник 063/10-11-912 

5. Ђалић Љубивоје Лопаш, Трстеник 063/17-96-342 

6. Белоица Милутин Грабовац, Трстеник 062/21-59-981 

7. Здравић Животије Медвеђа, Трстеник 063/11-23-844 

8. Тодоровић Радослав Богдање, Трстеник 063/10-11-804 

 

          Лица из РЈ „Водовод и канализација“, Руковаоци постројења 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

               1. Јаковљевић Зоран Трстеник 063/1170 -322 

               2. Васиљевић Богдан Планиница, Трстеник 063/1035  676 

               3. Симоновић Лазар Б. Поље, Трстеник 063/1171  082 

               4. Стевановић Драган Прњавор, Трстеник 063/1036 -115 

               5. Брадић Душан Медвеђа, Трстеник 063/1033849  

               6. Ђорђевић Иван Руишник, Трстеник 063/1171 776 

               7. Илић Д. Зоран Трстеник 063/1171  096 

 

Лица из РЈ „Хигијена и механизација“ Радна група 4. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Вајгачић Ранко Оџаци, Трстеник 063/62-04-49 

2. Михајловић Љубиша Трстеник 063/10-11-904 

3. Лазаревић Дејан Оџаци, Трстеник 063/10-36-101 

4. Алексић Мирољуб Горњи Дубич, Трстеник 066/45-66-33 

5. Драшко Милош Милутовац, Трстеник 063/11-72-137 

6. Игњатовић Љубивоје Планиница, Трстеник 069/17-15-874 

7. Томић Марко Грабовац, Трстеник 063/10-40-563 

8. Томашевић Аца Страгари, Трстеник 063/17-96-378 

9. Милетић Михајло Угљарево, Трстеник 063/17-96-315 

10. Васић Радосав Горњи Дубич, Трстеник 063/17-96-329 

11. Миљковић Горан Страгари, Трстеник 063/17-96-382 

12. Трошић Саша Медвеђа, Трстеник 063/10-34-969 

13. Јовановић Зоран Угљарево, Трстеник 063/89-030-05 

14. Јовановић Младен Трстеник 063/10-44-652 

15. Веселиновић Небојша Медвеђа, Трстеник 063/35-79-59 

16. Јовановић Алекса Планиница, Трстеник 063/10-36-105 

17. Живковић Верољуб Пољна, Трстеник 063/10-30-237 

18. Марковић Слободан Пољна, Трстеник 063/11-72-134 

19. Јанковић Зоран Руишник, Трстеник 062/96-49-064 
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20. Смакај Џавид Трстеник 063/16-64-019 

21. Јовановић Милош Трстеник 061/28-17-817 

22. Вунић Мирко Ново Село, Врњачка Бања 036/63-13-57 

23. Јовановић Далибор Планиница, Трстеник 063/10-32-601 

24. Станојчић Драган Угљарево, Трстеник 063/17-96-394 

25. Илић Горан Планиница, Трстеник 069/28-05-974 

26. Стевановић Жарко Прњавор, Трстеник 063/10-34-631 

27. Петровић Драган Трстеник 061/25-79-437 

28. Сретеновић Горан Лопаш,  063/44-05-59 

29. Томислав Ристић Трстеник 063/17-96-354 

30. Егерић Дејан Почековина, Трстеник 063/44-78-81 

31 Карић Иван Јасиковица, Трстеник 069/60-73-24 

32 Ђурковић Радиша Ст.Трстеник, Трстеник 069/60-71-45 

33 Клецић Драган Ст. Трстеник, Трстеник 069/60-71-47 

34 Игњатовић Синиша Почековина, Трстеник 069/60-71-38 

35 Станичић Братислав Медвеђа, Трстеник 063/61-73-37 

 

Лица из РЈ „Зеленило и пијаца“ Радна група 5. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Симић Драган Стопања, Трстеник 063/10-31-415 

2. Марковић Мирко Угљарево, Трстеник 062/81-38-593 

3. Зрнић Ален Трстеник 062/15-72-857 

4. Обрадовић Горан Прњавор, Трстеник 063/10-34-516 

5. Лукић Милан Грабовац, Трстеник 063/11-72-355 

6. Михајловић Раде Брезовица, Трстеник 063/17-96-374 

7. Ристић Александар Горњи Дубич, Трстеник 063/10-34-654 

8. Радичевић Радисав Г.Црнишава, Трстеник 063/10-34-831 

9. Милојевић Предраг Стубал, Краљево 063/10-34-329 

10. Црноглавац Звездан Штулац, Врњачка Бања 036/65-15-83 

 

Лица из РЈ „Погребне услуге“ Радна група 6. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Миленковић Ненад Грабовац, Трстеник 063/11-23-981 

2. Величковић Саша Грабовац, Трстеник 063/17-96-297 

3. Вукчевић Савко Прњавор, Трстеник 063/17-96-375 

4. Јовичић Саша Грабовац, Трстеник 069/74-47-88 

5. Марковић Милоје Д. Црнишава, Трстеник 063/81-09-180 

6 . Игњатовић Зоран Оџаци, Трстеник 063/10-31-619 

 

Лица из РЈ „Заједнички послови“ Радна група 7. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 
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1. Павловић Милан Прњавор, Трстеник 063/11-23-334 

2. Јанковић Милан Пољна, Трстеник 063/17-96-698 

3. Ристић Милан Грабовац, Трстеник 063/17-96-345 

4. Вукчевић Дарко Чаири, Трстеник 063/10-11-908 

5. Луковић Владимир Трстеник 063/11-72-782 

6. Димитријевић Драган Чаири, Трстеник 063/10-40-188 

7. Вилимоновић Драган Медвеђа, Трстеник 063/11-72-125 

8. Ристић Раде Стопања, Трстеник 063/17-96-356 

9. Јаковљевић Раде Г. Црнишава, Трстеник 063/14-67-610 

 

Лица из РЈ „Чистачи и наплаћивачи“ Радна група 8. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Јовановић Милан Чаири, Трстеник 062/67-72-86 

2. Вучић Драган Милутовац, Трстеник 063/10-35-891 

3. Чуљић Зоран В. Дранова, Трстеник 063/17-96-358 

4. Ђалић Драган Лопаш, Трстеник 063/10-11-280 

5. Јевтић Јован Прњавор, Трстеник 063/85-86-016 

6. Пауновић Саша Осаоница, Трстеник 063/11-99-614 

7. Медић Жељко Грабовац, Трстеник 063/11-70-413 

8. Јанковић Иван Медвеђа, Трстеник 063/17-96-391 

9. Пољаковић Драган Стопања, Трстеник 060/55-52-347 

10. Алемпијевић Ненад Трстеник 063/10-35-315 

 

Лица из РЈ „Служба обезбеђења“ Радна група 9. 

 

Редни број Презиме и име Место становања Телефон 

1. Aнђелковић Ђорђе Бељици, Трстеник 063/10-34-946 

2. Арсић Небојша Грабовац, Трстеник 063/10-36-106 

3. Блажић Живота Глободер, Трстеник 063/10-34-961 

4. Коларевић Милан В. Дранова, Трстеник 063/10-34-963 

5. Милутиновић Иван Чаири, Трстеник 064/18-27-322 

6. Спасојевић Велибор Трстеник 063/10-34-962 

7. Џопалић Дејан Трстеник 063/10-34-966 

8. Јањић Ђорђе Врњачка Бања 062/61-53-93 

9. Булатовић Миљан Медвеђа, Трстеник 069/85-86-016 

10. Бошковић Горан Угљарево, Трстеник 063/10-34-866 

11. Радичевић Марко Г. Црнишава, Трстеник 063/74-76-984 

 

МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА 

 

У случају поплава и санације истих, за потребе водоснабдевања и у друге сврхе, ЈКСП 

„Комстан“ располаже  следећим возилима, механизацијом, пумпама и опремом: 
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• Аутоцистерна ФАП 12-13, 1987 годиште, запремине 6 m³ за потребе пијаће  

                    воде;  

• Аутоцистерна ФАП 13-14, 1986 годиште, запремине 7 m³ за потребе  

            техничке/санитарне воде. 

 

          Поред аутосистерни, ЈКСП „Комстан“ располаже и са 10 (десет) пластичних бидона 

запремине 1 m³, на сваком бидону уграђена је славина за воду и могу се користити за 

техничку/санитарну употребу.    

 

          Од потопајућих пумпи за црпљење воде ЈКСП „Комстан“ располаже са: 

 

• 2 (две) потапајуће пумпе за чисту пијаћу воду KTZ 4.5 , протока 29 L /s; 

• 1 (једном) потапајућом пумпом LWS – 0.37, протока 5 m³/h; 

• 1 (једном) потапајућом пумпом од 3“, протока 20 m³/h. 

 

А. Грађевинске машине 

 

1. Скип ЈЦБ, 2009 годиште; 

2. Скип ИМТ 570, 1986 годиште; 

3. Мини багер-гусеничар ЈЦБ 8018 ЦТС, 2014 годиште; 

4. Булдозер ТГ-160, 2011 годиште; 

5. Багер-гусеничар РД Г-700, 1986 годиште; 

6. Булдозер ТГ-110, 2002 годиште; 

7. Булдозер ТГ-120, 2005 годиште; 

8. Скип УБТ 100, 2007 годиште; 

 

Б. Возила теретног програма 

 

1. Камион кипер ФАП 13-14, 1979 годиште; 

2. Камион кипер Застава Турбо зета, 1988 годиште; 

3. Камион кипер Застава Ривал, 2001 годиште; 

4. Камион кипер ФАП 13-17, 2007 годиште; 

5. Камион кипер ТАМ 130 Т 11 Б, 1986 годиште. 

 

В. Пољопривредна механизација 

 

1. Трактор ИМТ 560, 1991 годиште; 

2. Трактор ИМТ 539, 2010 годиште. 

 

Г. Прикључне машине 

 

1. Тракторска ИМТ приколица са кипером, 1985 годиште; 

2. Тракторска приколица за превоз фекалних материја, запремине 3 m³, 2009 годиште; 

3. Нисконосећа приколица Горица, модел ТН 27, 1978 годиште. 
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Д. Специјална возила 

 

1.  Вома ФАП 12-13, 1987 годиште; 

2.  Вома ФАП 16-20, 1986 годиште. 

 

Трговинско грађевинска радња,,СПАСОЈЕВИЋ-ПРЕВОЗ“ Богдање, тел.   063/655-053 

             Email:spasojevicprevozts@gmail.com 

Meханизација и радна  снага која може бити ангажована : 

1.Радна снага 5 лица 

2.Багер  BGH 600                                   1 ком 

3.Багер COBELO                                   1 ком 

4.Багер ОК  8                                          1 ком 

5.Багер  NK петоточкаш                        1 ком 

6.ULTA URT 160  C                               1 ком 

7.ULTA  160 D                                        1 ком 

8.Булдожер  Т 110                                   1 ком 

9.Булдожер   TG 75                                 1 ком 

10. Ваљак       DUD 12 B                        1 ком 

11.Камион MAN  RABA 16 t                1 ком 

12.Камион Mercedes         16 t                1 ком 

13.Камион MAN               403 25t          1 ком 

14.Камион 372 16 т                                 1 ком 

15.Грејдер 145                                          1 ком 

16.Ниско носеће приколице                   2 ком 

17.Моторни чамац                                   2 ком 

ЛОКАЦИЈЕ СКЛАДИШТЕЊА РАСПОЛОЖИВОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ И 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ: 

-Магацин Западне Мораве (џакови пуни песка, 200 комада, фолија) 

-Гаража КОМСТАНА-механизација 

-Друштво спортова на води (чамци) 

-Подручна ватрогасна јединица,Трстеник,(џакови,чизме, лопате,чамац) 

-,,СПАСОЈЕВИЋ-ПРЕВОЗ“ Богдање (механизација) 

 

Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Трстеник биће 

објављен у „Сл листу              “ општине. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ТРСТЕНИК 

 

Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој 
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На основу члана 40. став 2. тачка 2. и 

8. Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), на предлог Општинског 

већа Општине Трстеник, Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

I – УСВАЈА СЕ  Извештај о раду са 

финансијским извештајем  за 2016.годину 

ЈКП „Енергетика“ Трстеник. 

II – Овај Закључак објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-24/2017-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е,    

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана 35. став 1. тачка 3а) 

3акона о ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“ бр. 111/09, 92/2011 и 93/2012), 

и члана 40. Статута општине Трстеник 

(„Службени лист општине Трстеник, бр. 

7/2008, 10/2008, 5/2010, 6/2012, 1/2013 и 

5/2013) Скуштина општине Трстеник, на 

предлог Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник, на седници одржаној 

дана 19.05.2017. године,  усвојила је 

ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 

2016. ГОДИНУ 

 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник формиран је у складу са чланом 15. 

Закона о ванредним ситуацијама ( 

„Сл.гласник РС“ бр.111/2009, 92/2011 и 

93/2012.) и чланом 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације.( 

„Сл.гласник РС“ бр. 98/2010). 

Ради стварања услова за брзо 

реаговање и спасавање у ванредним 

ситуацијама, Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник  формирао је 16. стручно 

– оперативних тимова. 

Значај и ефикасност своје улоге, 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник, показује кроз степен реализованих 

активности предвиђених годишњим Планом 

рада. 

1.Активности Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник  на 

реализацији Плана рада 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник у току 2016.године Планом рада је 

планирао одржавање две седнице Штаба које 

су и одржане 02.08.2016.године и 

03.11.2016.године.   

На седницама Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник  разматрана су 

следећа питања: 

1. Упознавање чланова Штаба 
са: 
- Пословником о раду 

општинског штаба за 
ванредне ситуације  
Трстеник; 

- Одлуком о одређивању 
оспособљених правних 
лица од посебног значаја за 
заштиту и спасавање на 
територији општине 
Трстеник; 

2. Усвајање Закључка о 
образовању стручно – 
оперативних тимова за 
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ванредне ситуације; 
 

3. Усвајање Плана рада штаба за 
ванредне ситуације општине 
Трстеник за 2016.годину; 
 

4. Разматрање и усвајање 
Извештаја о стању и 
спремности Јавних предузећа 
за одржавање путне 
инфраструктуре на територији 
општине Трстеник за зимски 
период 2016 – 2017 године, 
известилац - Зоран 
Радисављевић; 

 

5. Упознавање чланова Штаба са 

радом Стручно- оперативног тима 

за узбуњивање у вези 

оспособљавања система за јавно 

узбуњивање на територији 

општине  Трстеник; - известилац 

Радомир Милуновић; 

 

6.  Разматрање Информације о 

капацитетима и могућностима ОО  

Црвеног крста Трстеник за брзо 

реаговање у ванредним  

ситуацијама известилац - Верољуб 

Миловановић; 

 

7.  Упознавање чланова Штаба за ВС са  

Информацијом  о раду  и  

достигнутом нивоу попуњености , 

опремљености  и обучености ПВСЈ 

Трстеник - известилац Дејан 

Петрашиновић; 

 

8. Разматрање Захтева ПВСЈ 

Трстеник за набавком опреме; - 

Дејан Петрашиновић; 

 

9. Разматрање Захтева ОО Црвеног 

крста Трстеник за набавком 

опреме – известилац   Верољуб   

Миловановић; 

10. Разматрање Захтева ПСД „ 

Љуктен“ Трстеник - известилац   

Хранислав   

  Раденковић; 

11. Разматрање Захтева Одреда 

извиђача „Чајка“  Трстеник 

известилац – 

  Животије  Благојевић;    

12. Разматрање предлога 
финансиског Плана Буџета 
општине 
  Трстеник за 2017.годину а 
који се односи на ванредне 

  ситуације – известилац 
Благојевић Животије. 

           Штаб за ванредне ситуације општине 
Трстеник усагласио је свој План рада са 
Планом рада Окружног штаба за ванредне 
ситуације Расинског управног округа и 
деловао у складу са законским прописима 
који регулишу ову област. 

             Планиране активности рада Штаб за 
ванредне ситуације општине Трстеник су 
реализоване у потпуности а све наредбе, 
закључке и препоруке Републичког штаба за 
ванредне ситуације и Штаба за ванредне 
ситуације Расинског управног округа су 
реализоване у наложеним роковима у 
потпуности. 

             Штаб за ванредне ситуације општине 
Трстеник је редовно о свом раду извештавао 
Републички штаб за ванредне ситуације и 
Штаб за ванредне ситуације Расинског 
управног округа. 

                

1. Активности штаба у 

ванредним ситуацијама 
             

           Штаб за ванредне ситуације општине 
Трстеник у току 2016. године одржао је и 
девет ванредних седница Штаба за ванредне 
ситуације и то у периоду од 
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08.03.2016.године  до 16.03.2016.године. 
Ванредна ситуација на територији општине 
Трстеник  је проглашена због обилних 
падавина и изливања реке Западна Морава. 

             У акцијама заштите и спасавања у 
поменутом периоду учествовали су сви 
субјекти заштите и спасавања на територији 
општине Трстеник. Повређених и 
настрадалих лица није било. 

             Извештаје о активностима Штаба 
редовно су достављани оперативном центру 
Крушевац и Штабу за ванредне ситуације 
Расинског управног округа. 

2. Закључак 

 

- Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник у току 

2016.године, одржао је 11 

седница Штаба (9 ванредних и 2 

редовне); 

- На седницама Штаба разматранио 

је укупно 12 тачака дневног реда; 

- Донето је 4 Закључка и 2 

Препоруке; 

- Председник општине, а на 

предлог Штаба, донео је и 2 

Одлуке које се односе на 

проглашење и укидање ванредне 

ситуације; 

- Све планиране активности Штаб 

за ванредне ситуације општине 

Трстеник су реализоване у 

потпуности и у складу са 

важећим прописима који 

регулишу ову област; 
- Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник је редовно о 
свом раду извештавао 
Републички штаб за ванредне 
ситуације и Штаб за ванредне 
ситуације Расинског управног 
округа. 

- У циљу подизања капацитета 

рада Штаба за ванредне ситуације 

потребно је редовно вршити 

обуку не само Комаданата Штаба 

и његовог заменика већ и свих 

других чланова Штаба. 

 

Број: 021-25/2017-01                                                                                 

       

  ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                     

Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољоп. 
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На основу члана 35. став 1. Тачка 3а 

3акона о ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 111/09, 92/2011 и 

93/2012), и члана 40. Статута општине 

Трстеник („Службени лист општине 

Трстеник“ бр. 7/2008, 10/2008, 5/2010, 6/2012, 

1/2013 и 5/2013), Скуштина општине 

Трстеник, на предлог Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник, на седници 

одржаној дана 19.05.2017. године,  усвојила 

је  

 

П  Л  А  Н 

РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

  

1.   Прва седница Општинског штаба: 

1.1. Разматрање и предлагање Извештаја о 

раду Штаба за ванредне ситуације 

       Општине Трстеник за 2016. Годину; 

1.2. Усвајање Предлога Плана рада Штаба за 

ванредне ситуације 

        Општине Трстеник за 2017. годину; 

1.3.  Разматрање Извештаја о припрема за 

противградну сезону за 2017. годину;          

1.4. Упознавање чланова Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник са 

       Закључцима Републичког и Окружног 

штаба за ванредне ситуације; 

1.5. Разматрање предлога Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне 

       заштите на територији општине 

Трстеник.  

Време одржавања:   МАРТ   2017. године  

 2.   Друга седница Општинског штаба: 

2.1. Разматрање и усавајање Извештаја о 

стању и извршеним превентивним  

       и оперативним мерама заштите од 

поплава на водама II реда; 

2.2. Разматрање Информације о 

капацитетима и могућностима ОО  

       Црвеног крста Трстеник за брзо 

реаговање у ванредним 

       ситуацијама; 

2.3. Разматрање и усвајање Анализе 

достигнутог нивоа попуњености, 

       опремљености и обучености ПВСЈ 

Трстеник;  

2.4. Разматрање и усвајање Извештаја о 

оспособљености система за јавно  

        узбуњивање на територији општине 

Трстеник; 

2.5.  Разматрање и усвајање Извештаја о 

стању спремности Јавних предузећа   

        за одржавање путне инфраструктуре на 

територији општине Трстеник 

        за зимски период 2017 – 2018. годину. 

Време одржавања:   ОКТОБАР  2017. године   

3.   Трећа седница Општинског штаба:  

3 .1. Разматрање и усвајање Извештаја о 

стању и предузетим мерама и    

        проблемима у области заштите од 

неексплодираних убојних средстава; 

3.2. Разматрање и усвајање Извештаја о 

стању склоништа на територији  

        општине Трстеник;     

3 .3. Разматрање и усвајање Плана рада 

Штаба за ванредне ситуације за 

        2018. годину и Разматрање и усвајање 

Извештаја о раду Штаба за  

        ванредне ситуације општине Трстеник за 

2017.годину. 

Време одржавања:   ДЕЦЕМБАР  2017. 

године    

 

Број: 021-26/2017-01 

           

ПРЕДСЕДНИК СО-e,                              

Герасим Атанасковић, дипл.инж. пољоп. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 1. 

Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гл. 

РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 

20. став 1. тачка 19. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 111/2009, 

83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и 

члана 40 Статута општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр. 7/2008, 10/2008, 

5/2010, 6/2012, 1/2013 и 5/2013), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник, на седници 

одржаној дана 19.05.2017. донела је 

ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се 

организација и функционисање цивилне 

заштите на територији општине Трстеник; 

дужности органа општине у заштити и 

спасавању и изради Процене угрожености и 

Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; образовање Штаба за ванредне 

ситуације; именовање повереника и заменика 

повереника цивилне заштите; формирање 

јединица цивилне заштите опште намене; 

одређивање оспособљених правних лица за 

заштиту и спасавање; финансирање система 

заштите и спасавања и друга питања из 

области цивилне заштите. 

Члан 2. 

 

Субјекти заштите и спасавања на 

територији општине Трстеник су: 

1. Скупштина општине Трстеник;  

2. Општинско веће општине 

Трстеник; 

3. Председник општине Трстеник; 

4. Општинска управа општине 

Трстеник; 

5. Оспособљена правна лица за 

заштиту и спасавање на 

територији општине Трстеник; 

6. Грађани, удружења грађана, 

професионалне и друге 

организације. 

 

 

II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

1. Скупштина општине Трстеник 

 

Члан 3. 

 

У остваривању своје улоге у 

сиситему заштите и спасавања становништва 

и добара на територији општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник врши следеће 

послове: 

- доноси одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите 

на територији општине Трстеник 

и обезбеђује њено спровођење у 

складу са јединственим системом 

заштите и спасавања у Републици 

Србији; 

- доноси план и програм развоја 

развоја сиситема заштите и 

спасавања на територији општине 

Трстеник у складу са дугорочним 

Планом развоја заштите и 

спасавања Републке Србије; 

- планира и утврђује изворе 

финансирања за развој, изградњу 

и извршавање задатака заштите и 

спасавања и развој цивилне 

заштите на територији општине 

Трстеник; 

- образује Штаб за ванредне 

ситуације општине Трстеник; 

- разматра и усваја годишњи План 

рада и годишњи Извештај о раду 
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Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник; 

- утврђује штете настале као 

последица елементарних 

непогода и других несрећа и у 

року од 60. дана од дана настанка 

штете доставља извештај Влади 

Републике Србије; 

- обавља и друге послове утврђене 

Законом и другим прописима. 

 

2. Општинско веће општине 

Трстеник 

 

Члан 4. 

У остваривању своје улоге у 

сиситему заштите и спасавања становништва 

и добара на територији општине Трстеник, 

Општинско веће општине Трстеник врши 

следеће послове: 

- доноси Процену угрожености за 

територију општине Трстеник; 

- доноси План заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама; 

- доноси План функционисања 

цивилне заштите и сиситема 

осматрања, обавештавања и 

узбуњивања; 

- доноси Одлуку о образовању 

јединица цивилне заштите и 

опште намене за општину 

Трстеник; 

- одређује оспособљена правна 

лица од значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине 

Трстеник, у складу са Законом; 

- образује Комисију за процену 

штете настале као последица 

елементарних непогода и других 

несрећа; 

- прати реализацију превентивних 

мера заштите; 

- предлаже акта која доноси 

Скупштина општине Трстеник; 

- обавља и друге послове утврђене 

Законом и другим прописима. 

 

3. Председник општине Трстеник 

 

Члан 5. 

Председник општине Трстеник је и 

командант Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник по положају и обавља 

следеће послове: 

- предлаже Скупштини општине 

Трстеник заменика команданта, 

начелника и чланове Штаба за 

ванредне ситуације општине 

Трстеник; 

- доноси одлуку о проглашењу и 

укидању ванредне ситуације на 

тероторији и делу територије 

општине Трстеник, на предлог 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник; 

- активира оспособљена правна 

лица од значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине 

Трстеник, на предлог Штаба за 

ванредне ситуације општине 

Трстеник; 

- стара се о организацији и 

спровођењу мобилизације 

грађана, правних лица и 

матерјалних средстава за 

извршавање задатака заштите и 

спасавања; 

- усмерава и усклађује рад 

општинских органа и правних 

лица чији је оснивач општина 

Трстеник, у циљу спровођења 

мера заштите и спасавања; 

- остварује сарадњу са суседним 

општинама, Министарством 

унутрашњих послова и Војском 

Србије, у циљу усклађивањa 

активности у ванредним 

ситуацијама; 



Страна   49 .    Број  4.         СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК           22.05.2017.год. 

- обавља и друге послове утврђене 

Законом и другим прописима. 

 

4. Општинска управа  

 

Члан 6. 

Општинска управа, у оквиру својих 

надлежности обавља следеће послове:  

- прати стање и предузима мере у 

области заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама; 

- учествује у изради Процене 

угрожености за територију 

општине Трстеник и Плана 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

- обавља послове планирања, 

припреме, координације и 

спровођења привременог 

померања и евакуације 

становништва; 

- учествује у припреми, 

организацији спровођењу мера за 

збрињавање настрадалог 

становништва;  

- учествује у изради Плана 

функционисања цивилне заштите 

и Система осматрања, раног 

упозоравања, обавештавања и 

узбуњивања; 

- води евиденцију о припадницима 

јединице цивилне заштите и 

средствима и опреми цивилне 

заштите;  

- спроводи поступак за набавку и 

стара се о одржавању средстава за 

узбуњивање у оквиру система 

јавног узбуњивања у Републици 

Србији; 

- учествује у изради студује 

покривености територије 

општине Трстеник средствима за 

узбуњивање у оквиру система 

јавног узбуњивања у Републици 

Србији; 

- учествује у изради Плана 

мобилизације и организује 

извршење мобилизације јединица 

цивилне заштите опште намене; 

- организује, развија и води личну 

и колективну заштиту; 

- остварује сарадњу са 

Министарством унутрашњих 

послова Републике Србије-Сектор 

за ванредне ситуације-Одељење у 

Крушевцу; 

- обавља стручне и 

административно-техничке 

послове за потребе Штаба за 

ванредне ситуације општине 

Трстеник; 

- обавља и друге послове утврђене 

законом и другим прописима. 

Стручни, оперативни, плански и 

организациони послови у области заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на 

територији општине Трстеник обављају се у 

оквиру Општинске управе општине 

Трстеник, у Одсеку за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско-правне и 

стамбене послове. 

 

 III ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Члан 7. 

 

 За координацију и руковођење 

пословима у области заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама, Скупштина општина 

Трстеник образује оперативно стручно-тело 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник.    

 Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник чине командант штаба, заменик 

команданта штаба, начелник штаба и 

чланови. 
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Командант Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник је Председник 

општине, по положају, а заменик команданта 

је заменик Председника општине по 

положају. 

Начелник Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник је запослени у 

Министарству унутрашних послова 

Републике Србије-Сектор за ванредне 

ситуације-Одељење у Крушевцу. 

 За чланове Штаба постављају се из 

реда: 

1. Општинског већа 

2. Начелник или заменик општинске 

управе, руководиоци организациних 

јединица у Општинској управи 

3. Директори јавних предузећа и 

установа, представник општинске 

организације Црвеног Крста, 

представник Војске Србије, 

привредних друштава, истакнутих 

стручњака и других лица чији су 

послови у вези са заштитом и 

спасавањем. 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник образује стручно-оперативне 

тимове за специфичне задатке заштите и 

спасавања.  

 

Члан 8. 

 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник обавља следеће послове: 

1) руководи и координира рад 

субјеката сиситема заштите и 

спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака; 

2) руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

цивилне заштите; 

3) руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у 

обзир потребе одрживог 

развоја и смањења 

угрожености и ризика од 

будућих ванредних ситуација 

4) разматра и даје мишљење на 

предлог Процене угрожености 

за територији општине и 

Предлог плана заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама за територију 

општине Трстеник; 

5) прати стање и организацију 

заштите и спасавања и 

предлаже мере за њихово 

побољшање; 

6) наређује употребу снага 

заштите и спасавања, 

средстава помоћи и других 

средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама; 

7) стара се о редовном 

информисању и 

обавештавању становништва 

о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама за 

смањење ризика од 

катастрофа; 

8) разматра организацију, 

опремање и обучавање 

јединица цивилне заштите 

опште намене и 

оспособљених правних лица; 

9) сарађује са надлежним 

органима заштите и 

спасавања суседних држава у 

ванредним ситуацијама; 

10) наређује приправност-

спремност за ванредне 

ситуације; 

11) процењује угроженост од 

настанка ванредне ситуације; 
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12) израђује предлог годишњег 

плана рада и годишњи изветај 

о раду; 

13) спроводи годишњи план рада; 

14) доноси наредбе, закључке и 

препоруке; 

15) сарађује са штабовима 

суседних јединица локалне 

самоуправе; 

16) именује поверенике и 

заменике повереника на 

територији општине 

Трстеник; 

17) доноси Закључак о 

образовању стручно-

оперативних тимова; 

18) разматра и предлаже 

доношење одлуке о 

организацији заштите и 

спасавања на територији 

општине Трстеник; 

19) ангажује оспособљена правна 

лица за заштититу и 

спасавање; 

20) обавља и друге послове у 

складу са законом и другим 

прописима. 

 

IV ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Члан 9. 

 Цивилну заштиту чине лична, 

узајамна и колективна заштита, мере и 

задаци, повереници и заменици повереника 

цивилне заштите,  јединице цивилне 

заштите опште намене, систем осматрања, 

обавештавања и узбуњивања, овлашћења и 

оспособљена правна лица, хуманитарне и 

друге организације опремљене и 

оспособљене за заштиту и спасавање, као 

скуп активности које се односе на попуну, 

матерјално опремање, обучавање, 

оспособљавање, мобилизацију и активирање 

цивилне заштите. 

Члан 10. 

 У остваривању законом утврђених 

задатака цивилне заштите субјекти система 

заштите и спасавања на територији општине 

Трстеник, у складу са законом и другим 

прописима припремају и спроводе мере 

цивилне заштите, а нарочито: 

1. превентивне мере; 

2. мере заштите у случају непосредне 

опасности од елементарних непогода 

и других несрећа; 

3. мере заштите када наступе 

елементарне непогоде и друге 

несреће; 

4. мере ублажавања и отклањања 

непосредних последица од 

елементарних непогода и других 

несрећа. 

Повереници цивилне заштите 

Члан 11. 

За обављање послова заштите и 

спасавања на територији општине Трстеник 

постављају се повереници цивилне заштите и 

њихови заменици за следећа насељена места: 

1. Стублица                                                                            

2. Брезовица 

3. Попина  

4. Дубље 

5. Оџаци 

6. Горњи Рибник 

7. Доња Црнишава 

8. Горња Црнишава 

9. Почековина 

10. Доњи Рибник 

11. Лопаш 

12. Камењача 

13. Јасиковица 

14. Бучје 

15. Округлица 
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16. Левићи 

17. Тоболац 

18. Пајсак 

19. Велуће 

20. Риђевштица 

21. Горња Омашница 

22. Доња Омашница 

23. Голубовац 

24. Стари Трстеник 

25. Стопања 

26. Бресно Поље 

27. Угљарево 

28. Лозна 

29. Грабовац 

30. Прњавор 

31. Планиница 

32. Лободер 

33. Доњи Дубич 

34. Горњи Дубич 

35. Рајинац 

36. Богдање 

37. Медвеђа 

38. Мијајловац 

39. Рујишник 

40. Велика Дренова 

41. Селиште 

42. Страгари 

43. Милутовац 

44. Мала Дренова 

45. Мала Сугубина 

46. Риљац 

47. Божуревац 

48. Пољна 

49. Трстеник II 

50. Трстеник 

51. Осаоница 

52. Чаири 

53. Бељици 

 

Јединице цивилне заштите 

Члан 12. 

 За извршавање задатака цивилне 

заштите, као оперативне снаге, образује се, 

опремају и оспособљавају јединице цивилне 

заштите опште намене. 

 Јединице цивилне заштите опште 

намене оспособљавају се за извршавање 

обимних и мање сложених задатака, а 

нарочито за локализовање и гашење 

почетних и мањих пожара и шумских 

пожара, учешће у заштити од поплава и 

других елементарних непогода, указивање 

прве помоћи, одржавање реда, учешће у 

збрињавању угроженог становништва, помоћ 

у асанацији терена и обављање других 

активностима по процени Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник. 

 

Члан 13. 

 На територији општине Трстеник 

образује се јединица цивилне заштите опште 

намене, са укупно 51. припадником. 

 Послове у вези попуне, опремања и 

обуке јединица цивилне заштите опште 

намене врши Општинска управа. 

 

Оспособљена правна лица од значаја за 

заштиту и спасавање 

 

Члан 14. 

Оспособљена правна лица од значаја 

за заштиту и спасавање на територији 

општине Трстеник, одређује посебним актом 

Општинско веће. 

Оспособљена правна лица врше 

заштиту и спасавање грађана, матерјалних и 

других добара у случају опасности и несрећа 

изазваних елементарним непогодама и 

другим несрећама у складу са својом 

делатношћу, као и задацима које им нареди 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник. 

Закључак о ангажовању 

Оспособљених правних лица од значаја за 

заштиту и спасавање на територији општине 

Трстеник доноси Штаб за ванредне ситуације 

општине Трстеник. 
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Правна лица из става 1. овог члана 

имају право на накнаду стварних трошкова за 

спровођење припрема и ангажовање у 

извршавању мера и задатака цивилне 

заштите. 

Лична, узајамна и колективна заштита 

 

Члан 15. 

 

 Ради остваривања личне, узајамне и 

колективне заштите органи општине 

Трстеник, привредне друштва и друга првана 

лица обезбеђују и држе у исправном стању 

потребна средства и опрему за личну, 

узајамну и колективну заштиту и врше обуку 

запослених из области цивилне заштите. 

 Грађани и власници стамбених 

зграда, односно кућа, дужни су да набаве и 

држе у исправном стању потребна средства и 

опрему за личну, узајамну и колективну 

заштиту у складу са Законом и другим 

прописима. 

 Општинска управа општине Трстеник 

у сарадњи са Министарством унутрашњих 

послова Републике Србије-Сектор за 

ванредне ситуације-Одељење у Крушевцу, 

припрема упутства и друге публикације за 

едукацију становништва о поступцима у 

могућој или насталој ситуацији. 

 У реализацији наведених активности 

укључују се и повереници и заменици 

повереника цивилне заштите. 

 

V ФИНАНСИРАЊЕ СИСИТЕМА 

ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Члан 16. 

 

 Систем заштите и спасавања 

финансира се из буџета општине Трстеник и 

других извора у складу са законом и другим 

прописима. 

 Из буџета општине Трстеник 

финансира се: 

1) Припремање, опремање и обука 

Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник, јединица цивилне 

заштите опште намене, повереника и 

заменика повереника и трошкови 

спровођења мера заштите и 

спасавања; 

2) Трошкови ангажовања оспособљених 

правних лица од значаја за заштиту и 

спасавање за извршавање задатака 

заштите и спасавања; 

3) Изградња сиситема за узбуњивање на 

територији општине Трстеник; 

4) Обука становништва из области 

заштите и спасавања; 

5) Санирање штета насталих природним 

и другим непогодама, у складу са 

матерјалним могућностима; 

6) Друге потребе у складу са законом и 

другим приписима. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 

Штаб за ванредне ситуације општине 

Трстеник извршиће именовање повереника и 

заменика повереника цивилне заштите у року 

од 90. дана од дана ступању на снагу ове 

Одлуке. 

Члан 18. 

 

Образовање јединица цивилне 

заштите опште намене извршиће Општинско 

веће општине Трстеник. 

Члан 19. 

 

 Општинско веће општине Трстеник 

ће донети акт о одређивању оспособљених 

правних лица од значаја за заштиту и 

спасавање на територији општине Трстеник у 

року од 90. дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 
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Члан 20. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на 

територији општине Трстеник, број: 022-

80/12-01 од 14.12.2012. године („Службени 

лист општине Трстеник“, број 6/2012) 

 

Члан 21. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-30/2017-01 

 

   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

Герасим Атанасковић, дипл. инж. пољоп. 

 

 

На основу члана 4. и члана 13. 

став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ 

бр. 88/11), члана  20.став 1.тачка 2. 

Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“ бр. 36/09 и 88/10) и члана 44. 

став 1. тачка 7. Статута општине 

Трстеник („Службени лист општине 

Трстеник“, број 7/08,10/08, 

5/13),Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној дана 

19.05.2017.године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ И ОДРЖАВАЊУ  ЧИСТОЋЕ  

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређују и прописују 

услови и начин обављања комуналне 

делатности управљања комуналним 

отпадом и одржавање чистоће на 

површинама јавне намене у општини 

Трстеник, права и обавезе вршиоца 

комуналних делатности и корисника 

услуга, обим и квалитет комуналних 

услуга и начин вршења надзора над 

обављањем ових делатности. 

Члан 2. 

Комунална делатност управљања 

комуналним отпадом, у смислу ове 

одлуке, је сакупљање комуналног отпада 

из стамбених, пословних и других 

објеката, осим опасног и индустријског 

отпада, његово одвожење, третман и 

безбедно одлагање укључујући 

управљање, одржавање, санирање и 

затварање депонија као  и селекција 

секундарних сировина, њихово 

складиштење и третман.( у даљем тексту 

управљање комуналним отпадом). 

Комунална делатност одржавање чистоће 

на површинама јавне намене, у смислу 

ове одлуке, је чишћење и прање 

асфалтираних, бетонских, поплочаних 

других површина јавне намене, 

прикупљање и  одвожење комуналног 

отпада са тих површина, пражњење и 

одржавање посуда (корпи) за отпатке на 

површинама јавне намене као и 

одржавање јавних чесми, бунара, 

купалишта, плажа и тоалета по 
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годишњем Програму.( у даљем тексту 

одржавање чистоће). Овом одлуком 

дефинисани су и послови чишћења снега 

са површина јавне намене.  

Члан 3. 

Комуналну делатност из става 2. члана 2. 

може обављати јавно предузеће које је 

основала општина, привредно друштво, 

предузетник или други привредни 

субјекат.( у даљем тексту вршиоци 

комуналне делатности). 

Вршиоци комуналне делатности морају 

да испуне услове у погледу технолошке 

опремљености и расположивих 

финасијских и људских ресурса. 

Поверавање послова врши се на основу 

одлуке скупштине општине о начину 

обављања комуналне делатности и 

уговора о поверавању. 

За обављање делатности која се финасира 

из буџета општине примењују се одредбе 

закона којим се уређују јавне набавке.  

Члан 4. 

Корисници комуналних услуга у смислу 

ове одлуке су физичка и правна лица, 

предузетници, као и власници стамбених, 

пословно-стамбених и пословних 

објеката или просторија и закупци на 

неодређено време стана у друштвеној или 

државној својини (у даљем тексту  

корисници услуга). 

II УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ 

Члан 5. 

Комуналним отпадом сматра се 

отпад из домаћинстава (кућни отпад), 

који настаје у индивидуалним кућама, 

становима, заједничким просторијама 

стамбених и пословних зграда као и 

други отпад који је због своје природе 

или састава сличан отпаду из 

домаћинства а који се по својој величини 

може одлагати у типизиране посуде за 

сакупљање отпада. 

а) Сакупљање и одвожење  комуналног 

отпада 

Члан 6. 

Корисници услуга су дужни да 

комунални отпад одлажу у посуде за 

одлагање отпада које постављају на 

одговарајућим местима и то: 

1. Посуде за комунални отпад 

стамбених зграда на места која су 

предвиђена пројектно-техничком 

документацијом тог објекта, а 

уколико нема предвиђено место, 

место за постављање посуда за 

комунални отпад одређује 

надлежни општински орган. 

Комунална инспекција је дужна да 

одреди место за постављање 

посуда за смеће у свим 

случајевима када су оне од стране 

корисника постављене на 

неодговарајућим местима. 

2. Домаћинства у породичним 

стамбеним зградама посуде за 

одлагање комуналног отпада држе 

у оквиру своје парцеле, а износе 

их на одговарајуће место у време 

извожења отпада. 

3. Правна лица и предузетници 

дужни су да посуде за комунални 

отпад поставе на одговарајућим 

местима у оквиру објекта или на 
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отвореном који омогућава лако 

одвожење отпада. 

Члан 7. 

Кућни отпад се до изношења сакупља и 

одлаже у типизиране посуде за 

сакупљање отпада. Посуде су тако 

израђене да се лако затварају и отварају 

што омогућава прихватање посуда ради 

пражњења садржаја у специјализовано 

возило којим се одвози на депонију. 

Типизиране посуде у смислу ове одлуке 

су: 

1. Стандардни контејнери  

запремине од 1,1 м
3
 за колективно 

становање, индивидуална 

домаћинства и локале 

2. Канте запремине од 90 до 120 л и 

вреће за сакупљање отпада 

запремине до 80 литара  за 

индивидуална домаћинства и 

локале 

3. Стандардни контејнери од 1,1м
3
 и 

5м
3 

или одговарајући број канти за 

потребе правних лица. 

4. Типске металне корпе-жичани 

контејнери за селектирање отпада. 

Број и врсту посуда за сакупљање отпада, 

начин, место и техничке услове за 

њихово постављање на јавним 

површинама код физичких и правних 

лица одређује се Правилником  који 

доноси Општинско веће на предлог 

комисије за постављање контејнера на 

територији општине Трстеник.  

Члан 8. 

Корисник услуга је власник посуда за 

сакупљање отпада, осим корисника у 

колективном и индивидуалном 

становању,  власника локала и радњи на 

територији општине Трстеник на чијем се 

подручју отпад одвози из типизираних 

посуда - стандардних контејнера 

запремине 1,1 м³, 5 м³. 

Власници станова у колективном и 

индивидуалном становању, власници 

локала и радњи на територији општине 

Трстеник на чијем се подручју отпад 

одвози из типизираних посуда - 

стандардних контејнера запремине 1,1 м³, 

5 м³ плаћају накнаду за посуде и нису у 

обавези да имају посуде за сакупљање 

отпада. 

Обавеза плаћања накнаде за посуду 

настаје  започињањем пружања услуге  из 

типизираних посуда - стандардних 

контејнера запремине 1,1 м³, 5 м³, на 

подручју те месне заједнице и нико се не 

може ослободити плаћања накнаде. 

Код индивидуалног становања, локала и 

радњи на територији општине, где нису 

постављене типизиране посуде -  

стандардни контејнери запремине 1,1 м³, 

5 м³, корисници су у обавези да поседују 

типске стандардне посуде или вреће из 

члана 7. ове одлуке. 

Код новоизграђених зграда за колективно 

становање инвеститор набавља посуде по 

критеријуму: 10-15 станова на један 

контејнер од  1,1 м³ или 40-60 станова на 

један контејнер од 5 м³ и обезбеђује 

простор за постављање контејнера. 

Сакупљање отпада врши се искључиво из 

стандардних посуда и врећа.  

 

Члан 9. 

Предузећа, друга правна лица и 

предузетници који обављају 
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угоститељску или трговинску  делатност 

прехраном ( производња, прерада и 

продаја меса, воћа, поврћа и осталих 

животних намирница) дужни су да 

остатке од хране одлажу у посебне 

затворене посуде или у пластичне вреће. 

Забрањено је одлагање амбалаже и 

других отпадака који настају у обављању 

делатности у посуде за смеће постављене 

за одлагање кућног отпада. 

Члан 10. 

Организатори манифестација или других 

активности на отвореном на јавним 

површинама, дужни су да од вршиоца 

комуналне делатности за време трајања 

таквих скупова, на простору на коме се 

манифестација одржава обезбеде 

довољан број посуда за отпад или ПВЦ 

врећа, а по завршеним активностима 

дужни су да очисте простор на коме су 

исте одржане. 

Уколико организатори по завршеним 

активностима не очисте простор, исти ће 

очистити вршилац комуналне делатности 

на терет организатора. Организатори из 

става 1. овог члана дужни су да са 

вршиоцем делатности закључе уговор о 

одвожењу отпада. 

Члан 11. 

Комунални отпад се сакупља и одвози 

организовано на територији општине 

Трстеник  у складу са планом и 

годишњим програмом рада вршиоца 

комуналних делатности који садржи 

време и начин изношења комуналног 

отпада. 

Ако је улица непроходна за саобраћај 

услед изградње, раскопавања и слично, 

вршилац комуналне делатности је  дужан 

да кућни отпад износи са једног сабирног 

места, док те околности трају у договору 

са месном зједницом.  

 

Б) Одношење и депоновање кабастог  

отпада 

Члан 12. 

Кабасти отпад је отпад који настаје у 

стамбеним и пословним зградама и 

просторијама  који по својој величини и 

количини се не сматра кућним отпадом и 

не може да се одлаже у типизране 

посуде-контејнере: пепео, кућни апарати, 

делови санитарне опреме, намештај, 

делови возила и друго... 

За прикупљање кабастог отпада вршилац 

комуналне делатности одређује место и 

по могућству поставља контејнер од 5м
3
 

где у утврђеном времену корисници могу 

оставити кабасти отпад. Вршилац 

комуналне делатности организује два 

пута годишње уклањање кабастог отпада 

из стамбених јединица бесплатно. На 

позив корисника вршилац комуналне 

делатности обавља ову услугу уз накнаду 

закључену по уговору са корисником. 

Члан 13. 

Други отпад који није укључен у редовно 

одвожење (отпадни грађевински 

материјал,  пепео из котларница и пећи, 

гране, покошена трава и други баштенски 

отпад, отпаци који настају од ручног или 

машинског чишћења на јавним 

површинама), вршилац комуналне 

делатности  посебним возилом одвози на 

за ту врсту отпада одређено место по 

накнади одређеној од стране вршиоца 

комуналне делатности коју плаћа 

корисник услуге. 

Члан 14. 

Остављена возила, дужан је уклонити 

власник, а уколико власник то не уради, 
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по налогу комуналног инспектора исто ће 

уклонити вршилац комуналне делатности 

на терет власника возила. 

В) Селекција отпада 

Члан 15. 

Селекција подразумева сакупљање и 

одвајање комуналног отпада по врсти, 

одлагање у посебне посуде, одвожење и 

депоновање, продаја или прерада отпада. 

Из комуналног отпада се одвајају: папир, 

картон и картонска амбалажа, пластика 

различитог квалитета, ПЕТ амбалажа, 

метал, стакло и др. 

Члан 16. 

У насељеним местима у  општини 

Трстеник, у складу са Правилником, 

овлашћени оператери  постављају типске 

посуде са логом оператера на видном 

месту за одлагање амбалажног отпада и 

његовог организованог прикупљања и 

транспорта до општинског рециклажног 

центра или предаје рециклерима.  

Места за постављање посуда одређују се 

на начин прописан у члану 7 и морају 

бити јасно обележена и грађевински и 

технички опремљена. 

Члан 17. 

За селекцију отпада надлежне општинске 

службе и вршилац комуналне делатности 

спроводе едукацију корисника услуга. 

 

Г) Одржавање депоније комуналног 

отпада 

Члан 18. 

Депонија у смислу ове одлуке је 

техничко-технолошки простор на 

површини земље где се одлаже отпад 

који настаје на површинама јавне  

намене, у домаћинствима, у процесу 

производње, у промету или употреби, а 

који нема својство опасног отпада и не 

може се употребљавати као секундарна 

сировина. 

Локација за депонију одређује се у 

складу са урбанистичким планом и мора 

бити урађена у складу са Законом и 

Уредбом о одлагању отпада на депоније ( 

Службени гласник РС бр.92/10).  

Члан 19. 

Депонијом управља и одржава је ЈКСП 

„Комстан“ који има и искључиво право 

селекције и прераде секундарних 

сировина са депоније. Предузеће је 

дужно да градску депонију одржава на 

начин утврђен посебним прописима у 

погледу најнужнијих мера заштите 

животне средине. 

Под одржавањем депоније се 

подразумева опремање депоније за 

безбедно одлагање, обраду, 

неутралисање комуналног отпада. 

Депонија престаје да се користи кад на 

њеној површини није могуће одлагање 

нових количина отпада или када 

угрожава животну средину, а није могуће 

извшити санацију. 

Члан 20. 

Комунални отпад на депонију може да 

одвози и корисник услуга ако прибави 

одобрење од вршиоца комуналне 

делатности и плати посебну накнаду чију 

висину одређује вршилац комуналне 

делатности. 

Корисник услуга је дужан да комунални 

отпад довози у радно време депоније и 
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исти одлаже на место које одреди 

вршилац комуналне делатности.  

У случају одлагања отпада ван депоније 

комунални инспектор ће наложити 

починиоцу да исти покупи и одложи на 

депонију. 

Члан 21. 

Општинска служба надлежна за 

комуналне послове, на предлог 

надлежног органа може одредити да се 

вишак земље са градилишта извози и 

депонује ради насипања и нивелације 

одређених локација ван депоније. 

Извођачи радова су дужни да материјал 

са градилишта (вишак земље) депонују 

на локацију из става 1. Овог члана. 

III ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

А) Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 

                                                                              Члан 22. 

Под одржавањем чистоће на површинама 

јавне намене подразумева се одржавање 

чистоће и прање површина јавног 

саобраћаја, одржавање и прочишћавање 

инсталација за прикупљање 

атмосферских вода и одржавање чистоће 

на осталим јавним површинама. 

Површине јавне намене у смислу члана 2. 

ове одлуке су: 

-површине на којима се обавља јавни 

саобраћај: (коловоз и тротоари), тргови, 

скверови, мостови, путеви   са путним 

појасевима, стазе, прелази, паркинг 

простори, осим улица и путева без 

застора. О одржавању чистоће на 

улицама без застора старају се власници 

и корисници земљишта и зграда у тим 

улицама и путевима. 

-јавне зелене површине: паркови, 

дрвореди, цветне површине, травњаци на 

спортским игралиштима, обале 

водотокова, површине које користе 

предузећа и установе 

-пијаце, гробља, аутобуска стајалишта. 

Члан 23. 

Надлежни општински орган доноси 

Програм одржавања чистоће на 

површинама јавне намене који садржи: 

-Јавне површине предвиђене за чишћење, 

прање и прочишћавање инсталација за 

атмосферске воде 

-Време и начин одржавања чистоће 

-Број и врсту потребних посуда за 

сакупљање смећа и корпи за отпатке и 

динамику њиховог пражњења. 

-План одвожења кабастог смећа 

На основу Програма  послове поверава 

вршиоцу комуналне делатности са којим 

сачињава годишњи уговор. Један пример 

потписаног уговора се доставља 

комуналној инспекцији за вршење 

надзора. 

Члан 24. 

Комунално предузеће је дужно да 

постави корпе за отпадке на местима које 

одреди надлежни општински орган. 

Средства за набавку корпи за отпадке 

обезбеђује надлежни орган Општинске 

управе из буџета Општине.  

Члан 25. 

Прање и поливање улица, тротоара и 

других јавних површина врши комунално 

предузеће на основу закљученог уговора 
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и програма јавне хигијене у текућој 

години са надлежним ограном 

Општинске управе. 

Прање јавних површина из става 1. овог 

члана врши се у периоду од 01.04. до 

01.10. у времену од 22 ч до 06 ч, а од 

01.10. до 01.04. у времену од 06 ч до 22 ч. 

Приликом прања јавних површина 

комунално предузеће је обавезно да 

упоредо са прањем врши чишћење 

опраних површина посебно на 

раскрсницама улица и сливницима кишне 

канализације. 

Прање јавних површина се може вршити 

изузетно дању у случајевима ванредног 

уређења града и насељених места по 

посебном налогу општинског органа и  

комуналне инспекције. 

Улице на којима се јавна хигијена обавља 

у ноћним часовима морају бити 

прописано осветљене.  

Oтвори на подрумима, улазна врата и 

улази пословних просторија морају бити 

затворени и обезбеђени на начин на који 

се спречава сливање воде у њих са 

површина које се перу и поливају. 

Члан 26. 

Власници предузећа, предузетничких 

радњи, корисници јавног простора, 

скупштине станара   и грађани дужни су 

да се старају о одржавању чистоће на 

површинама јавне намене за које су 

одговорни, а за дворишта у својини 

грађана, власници истих. 

Вршилац комуналне делатности може на 

основу уговора преузети чишћење 

површина јавне намене за које су 

одговорни правна и физичка лица и 

предузетници. 

Члан 27. 

Комунални објекти, излози, рекламни 

панои и слични објекти морају се 

одржавати у исправном стању да би се 

тиме постигао лепши изглед града, 

односно насељеног места. 

Излози трговинских, занатских и других 

радњи уређују се према врсти робе и 

другим предметима који се продају или 

се постављају ради рекламе и морају 

испуњавати хигијенско-техничке, 

урбанистичке и друге услове. 

Члан 28. 

Рекламни  панои и табле за истицање 

објаве, огласа, обавештења, позива и 

слично, постављају се на местима
 
 које 

одреди орган Општинске управе 

надлежан за комуналне послове. . 

Рекламни панои, објава, огласи, 

обавештења, умрлице, позиви и слично 

не смеју се постављати на стубовима 

јавне расвете, дрвећу, фасадама 

стамбених и пословних зграда, 

саобраћајним знацима и другим ван за то 

одређеним местима. 

Рекламни панои и табле морају бити увек 

уређени, стари натписи уклоњени, а нови 

постављени тако да се постигне сврха 

њиховог посгојања. 

Члан29. 

Рекламне паное и табле у Трстенику и 

насељеним местима на територији 

општине Трстеник постављају власници. 

Накнада за постављање и одржавање 

рекламних паноа и табли уређују се 
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одговарајућим актом надлежног 

општинског органа. 

Члан 30. 

Сва предузећа, установе, заједнице, 

занатске, трговинске и друге радње и 

продавнице, морају имати истакнуте 

фирме. 

Садржај фирме утврђују се по прописима 

о фирми. Исте се морају одржавати тако 

да буду чисте и у функционалном стању. 

Фирме се постављају по правилу од 

светлећих ознака ислова. 

Б) Раскопавање јавних површина и 

изградња објеката 

Члан 31. 

Јавне површине се могу раскопавати 

ради постављања подземних инсталација 

и објеката, односно њиховог одржавања 

и реконструкције. 

Раскопавање јавних површина може се 

вршити само уз одобрење надлежног 

органа општинске управе за комуналне 

послове које се даје у складу са законом и 

грађевинско-техничким условима. 

Надлежни орган за комуналне послове 

дужан је да у року од три дана од 

подношења захтева донесе одговарајуће 

решење.  

У случају хитне интервенције на 

водоводној, канализационој, топловодној, 

електро и ПТТ мрежи раскопавању се 

може приступити и пре прибављања 

одобрења, с тим да се исто мора 

прибавити и предати надлежном органу у 

року од 15 дана. 

 

Члан 32. 

Извођач радова је дужан да при 

раскопавању јавних површина обезбеди 

градилиште, да га осветли ноћу, обележи 

на примерен начин и обезбеди безбедан 

пролаз пешака. 

Земља и други материјал који настају 

раскопавањем   и материјал који служи за 

изградњу морају бити депоновани на 

прописан начин и не смеју бити 

растурени. 

По завршетку радова на јавним 

површинама, извођач радова је дужан да 

површину доведе у првобитно стање. 

Извођачи радова су овлашћене 

организације за ту врсту делатности, а 

надзор над раскопавањем јавних 

површина и њихово довођење у 

првобитно стање вршиће надзорни 

органи и органи надлежних инспекција 

општине Трстеник.  

Члан 33. 

Извођач радова при изградњи објекта или 

раскопавања јавних површина дужан је 

да: 

-пријави почетак и завршетак радова 

комуналној инспекцији осам дана пре 

почетка радова 

-грађевински и други материјал депонују 

само на градилишту 

-очисти возила пре изласка са 

градилишта 

-огради градилиште на прописан начин 

да би заштитили пешаке, комуналне 

објекте и обезбедили безбедан саобраћај 

-вишак земље и грађевинског шута 

одвози и депонује на место које одреди 

комунална инспекција 
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-уклони сав вишак грађевинског 

материјала и другог отпада, пратеће и 

помоћне објекте који остану после 

изградње објекта у року од 10 дана 

-заштити од оштећења травњаке, дрвеће 

и друго јавно зеленило и комуналне 

објекте  

Члан 34. 

При извођењу радова на градилишту 

може се одобрити  привремено 

заузимање дела тротоара за смештај 

грађевинског материјала и механизације 

и њено манипулисање на градилишту. 

Одобрење из предходног става издаје 

належни орган Општинске управе за 

комуналне послове. 

Извођач радова је у обавези да заштити 

тротоар од оштећења. 

 

Члан 35. 

Извођач радова је дужан да део тротара 

који служи за улаз на градилиште 

прекрије фоснама ради заштите тротара 

од оштећења. 

Члан 36. 

Донет грађевински материјал и материјал 

настао рушењем старог објекта мора се 

сложити на градилиште према врсти и 

намени материјала, а материјал подложан 

растурању треба оградити. 

 

Члан 37. 

Станарима, односно корисницима 

суседних објеката мора се обезбедити 

безбедан пролаз. 

 

В) Чишћење снега  са површина јавне 

намене 

Члан 38. 

 

Чишћење  и изношење снега са коловоза, 

тргова, скверова, тротоара и улица 

обавља предузеће коме је надлежни 

општински орган поверио послове 

зимског одржавања по усвојеном 

општинском програму. Надлежни орган 

Општине је дужан да најкасније до 

15.октобра закључи уговор о реализацији 

програма зимског одржавања. Средства 

за ову активност се обезбеђују из буџета. 

Члан 39. 

Чишћење снега са тротоара и земљишта 

испред објеката и кровова објеката врше 

власници или корисници тих објеката.  

Скупштина станара организује да 

станари чисте прилаз у зграду и тротоаре 

око зграде  и снег са кровова стамбених 

зграда. 

Г) Клозети, ђубришта и септичке јаме 

Члан 40. 

Свака стамбени објекат  мора имати 

хигијенски клозет. 

Пољски клозети (без испирања морају 

бити удаљени од стамбених зграда 

најмање 15 метара). 

Клозети на испирање, ако нису везани за 

уличну канализацију, морају се везати 

канализационом цеви за септичку јаму, 

која такође мора бити саграђена по 

санитарно-хигијенским и техничким 

прописима од водонепропустивог 

материјала, најмање величине 6 м3, са 

отвором који се затвара армирано-

бетонском плочом. 
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Члан 41. 

 

Пољски клозети се могу урадити само у 

насељима и улицама где не постоји 

водовод и канализација. 

Клозетске јаме код пољских клозета се 

морају изградити од водонепропустивог 

материјала тако да се обезбеде 

санитарно-хигијенски услови и са 

остављеном шахтом за чишћење. 

Под код клозета мора бити изграђен од 

армираног бетона, а кабина од опеке. 

 

Члан 42. 

 

Клозети, базени за стајско ђубре, 

септичке јаме и јаме за отпадне воде могу 

се градити само на основу прибављене 

сагласности санитарне инспекције за 

њихову локацију. 

 

Члан 43. 

 

Свако домаћинство, које није везано за 

канализацију, мора имати јаму за отпадне 

воде. Јаме за отпадне воде се морају 

изградити по санитарно-хигијенским 

условима и техничким прописима. Отвор 

ових јама мора бити обезбеђен гвозденом 

решетком и поклопцем од гвожђа или 

бетона. 

Спољна ивица јаме за отпадне воде и 

септичке јаме, мора бити удаљен од 

бунара или других извора воде најмање 

20 метара. 

 

Члан 44. 

 

Власници стамбених објеката и 

пословних просторија, које нису 

прикључене на канализацију или се не 

могу прикључити дужни су да своје 

нехгијенско пољске клозете изграде 

према члану 40. ове Одлуке, а да старе 

нехегијенске клозете поруше у року од 60 

дана од дана објављивања ове Одлуке. 

Власници стамбених зграда и пословних 

простора, који су на неки начин увели 

текућу воду у те објекте, дужни су да у 

року од 60 дана од дана објављивања ове 

Одлуке саграде септичке јаме. 

 

Члан 45. 

 

Септичке јаме се морају држати 

затворене поклопцем који се не може 

померати, а исте се морају презнити кад 

се напуне до 15 цм испод површине 

земљишта на коме су изграђене. 

 

Члан 46. 

 

За чишћење септичких јама одговорни 

су: 

- За станове у својини грађана, 

власници истих, 

- За станове и објекте у мешовитој 

својини власници станова и 

објеката, односно станари који 

станују у тим зграда на чији се 

терет врши чишћење септичких 

јама од стране комуналног 

предузећа. 

Чишћење клозетских септичких јама и 

јама за отпадне воде дужно је да изврши 

комунално предузеће у року од три дана 

од дана уплате за чишћење. 

Друга лица могу вршити ове послове на 

основу одобрења комуналне инспекције, 
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уз доказ да су обезбедили потребна 

средства и услове за то. 

Чишћење из става 2. овог члана може се 

вршити само аутоцистернама са вакумом, 

осим ако је немогућ приступ када се 

дозвољава други начин. 

Ово чишћење се може вршити само од 21 

до 04 часа, а изузетно, чишеће вакумом 

се може вршити и преко дана. 

Трошкове чишћења сносе власници 

станова односно организације за 

газдовање тим становима. 

Обавезује се лице које чисти септичку 

јаму да од Јавног предузећа тражи место 

за исливање фекалија из цистерне. 

 

Члан 47. 

У случају изливања нечистоће на јавним 

површинама из клозетских и септичких 

јама или канализације, комунална 

инспекција је овлашћена да решењем 

забрани употребу воде у објекту у коме је 

узрок изливања, наложи отклањање,  и 

предузима и друге мере и радње за 

спречавање изливања нечистоће из ових 

објеката. 

Члан 48. 

 

У двориштима и изграђеним објектима 

забрањена су отворена ђубришта – 

сметлишта. 

Ђубришта стајског и осталог ђубра и 

смећа мора бити заграђена по санитарно-

хигијенским и техничким прописима, по 

претходно прибављеној сагласности на 

исту од стране санитарне инспекције. 

Базени за стајско ђубриште морају да 

буду од водонепропустивог  материјала 

са осочном јамом. Власник, односно 

корисник ђубришта дужан је да, када се 

базен ђубришта напуни до горње ивице, 

ћубре извезе и базен очисти. 

Ћубришта се не могу градити на маљој 

удањености од 5 метара од пута и улице 

и мањој удаљености од 20 метара од 

бунара или другог извора воде. 

 

IV  НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

КОНТИНУИТЕТА У ПРУЖАЊУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Члан 49. 

Вршилац комуналне делатности  је дужан 

да свој рад и пословање организује тако 

да реализацијом плана и програма трајно 

и несметано пружа услуге корисницима у 

складу са законским прописима. 

Вршилац комуналне делатности је дужан 

на основу писменог налога надлежног 

органа општине да изврши и ванредне 

послове уз обезбеђење новчаних 

средстава за те послове. 

Члан 50. 

Ако дође до поремећаја или прекида у 

пружању комуналне услуге  услед више 

силе или других разлога који се нису 

могли предвидети, односно спречити, 

вршилац комуналне делатности је 

обавезан да одмах предузме мере на 

отклањању узрока поремећаја на 

повереној територији, односно прекида, и 

то: 

1. радно ангажује запослене у предузећу 

на отклањању узрока поремећаја, 

односно разлога због којих је  дошло 

до прекида, као и да ангажује трећа 

лица у обезбеђивању одржавања 

чистоће, 

2. хитно поправи и замени уређаје 

којима се обезбеђује одржавања 
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чистоће, као и заштити комуналне 

објекте и уређаје од даљих кварова 

или хаварија, и 

3. предузима и друге мере које утврде 

надлежни органи општине Трстеник. 

Ако вршилац комуналне делатности не 

предузима мере из става 1 овог члана, 

Општинско веће може да ангажује друго 

предузеће или предузетника, а на терет 

вршиоца комуналне делатности. 

Члан 51. 

Ако дође до поремећаја или прекида у 

пружању комуналне услуге, вршилац 

комуналне делатности је обавезан да 

истовремено са предузимањем мера из 

члана 50. ове одлуке, обавести 

Општинско веће о разлозима поремећаја 

или прекида, као и о предузетим мерама. 

Кад Општинско веће прими обавештење 

о поремећају у обављању одржавања 

чистоће, дужно је без одлагања да: 

1. одреди ред првенства и начин пружања 

услуге оним корисницима код којих би, 

услед прекида, настала опасност по 

живот и здравље грађана или рад других 

субјеката и настала велика, 

ненадокнадива штета. 

2. нареди мере за заштиту угрожених 

комуналних објеката и заштиту имовине 

3. предузме мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне радње за 

обављање комуналне делатности 

4. утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, односно 

прекид у обављању делатности као и 

одговорност за накнаду учињене штете. 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  И 

КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

Члан 52. 

Вршилац комуналне делатности је 

обавезан да: 

- износи комунални отпад  у складу са 

овом одлуком и одлаже га на депонију 

- при изношењу комуналног отпада не 

расипа исти и не оштећује посуде за 

сакупљање отпада 

- врати посуде на своје место након  

пражњења и остатак комуналног отпада 

поред посуда покупи 

- посуде за смеће уредно одржава, пере а 

оштећене поправља, 

- редовно празни корпе за отпатке и 

чисти простор око њих 

- комунални отпад сакупља и одвози 

посебно уређеним комуналним возилом 

- одреди место за посуде за сакупљање 

отпада са подручја где је возилима 

отежан или онемогућен  

  прилаз и да са тих локалитета уклања 

отпад 

- уклања кабасти отпад у складу са 

усвојеним  програмом и на позив 

корисника уз благовремено  

  информисање преко локалних медија 

 обавља комуналну делатност на 

начин којим се обезбеђује најмањи 

ризик по живот и здравље људи и 

животну средину. 

Члан 53. 

Корисник услуга је дужан да: 

-сакупља и одлаже комунални отпад у 

посуде, односно кесе за сакупљање 

отпада, 

-обезбеди да простор на коме се налазе 

посуде за сакупљање смећа буде 

приступачан за утовар смећа у 

специјална комуналана возила, 
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-посуде, односно вреће доноси до места 

одређеног за утовар смећа пре  времена 

предвиђеног за пролаз возила за 

сакупљање отпада, најдаље 15 м од 

коловоза којим се креће комунално 

возило  

-врши селекцију отпада уколико су 

посуде обележене, или је достављена 

врећа за сепаратно сакупљање отпада 

- у посуде за смеће не одлаже кабасти 

отпад и пепео 

-обезбеди посуде за сакупљање отпада од 

растурања 

 вршиоцу комуналне делатности  

плаћа цену за извршену услугу по 

испостављеном рачуну. 

 

 Корисник комунаних услуга је 

дужан да вршиоцу комуналне делатности 

у року од 15 дана од дана настале 

промене достави следеће податке: 

 Документацију о власништву 

непокретности (уговор, 

оставинско решење, извод из 

листа непокретности и др. чиме 

доказује да је власник 

непокретности), 

 Индетификационе податке за 

физичка и правна лица са тачном 

адресом становања-седишта 

(правног лица), 

 Промене корисника комуналних 

услуга (за правна лица у закупу), 

 Промена величине (габарита) 

објекта 

 У случају смрти власника 

непокретности-носиоца домаћинства, 

корисник непокретности је дужан да 

изврши пријаву својих 

индетификационих података ради 

пружања комуналних услуга до 

окаончања оставинског поступка. 

 

 

Члан 54. 

Инвеститори стамбених, пословно-

стамбених, пословних и других објеката 

дужни су обезбеде место за постављање 

посуда за сакупљање отпада у складу са 

инвестиционо-техничком 

документацијом и набаве одговарајуће 

посуде за сакупљање смећа и предају их 

предузећу без надокнаде. 

Одсек за урбанизам не може издати 

употребну дозволу ако није обезбеђен 

простор за одговарајући број  посуда  у 

складу са инвестиционо-техничком 

документацијом.                                                            

Члан 55. 

Корисници, посебно из члана 10. су 

дужни да набаве одговарајуће посуде 

који по квалитету и запремини одговарају 

стандардима. 

Ако корисник не поступи у складу са 

ставом 1. овог члана у року од 30 дана од 

дана почетка коришћења услуге 

одржавања чистоће, вршилац комуналне 

делатности ће набавити одговарајуће 

посуде на терет корисника. 

Члан 56. 

Ради одржавања чистоће на површинама 

јавне намене није дозвољено: 

 

1. Бацање отпада ван посуда или 

вађење и разбацивање отпада, 

2. Оштећење посуда за смеће, корпи 

и других комуналних уређаја, 

3. Паљење отпада у двориштима 

пословних и стамбених зграда и у 

посудама за отпад, 

4. Одлагање жара из ложишта пећи у 

посуде за отпад и сипање воде по 

њему 
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5. Померање посуда за сакупљање 

отпада са за то предвиђених места, 

6. У посуде за одлагање отпада из 

члана 8. не одлагати кабасти 

отпад, 

7. Одлагање или просипање 

моторних синтетичких и других 

уља у посуде за отпад  и на јавну 

површину,  

8. Изливање  комуналних отпадних 

вода и других нечистоћа, држање 

отпадних материјала и слично на 

јавним површинама, 

9. Остављање моторних, 

расходованих возила на јавним 

уређеним површинама, 

10. Оправљање и прање возила и 

других занатских делатности на 

јавним површинама,  

11. Заузимање и раскопавање улица и 

тротоара и других јавних 

површина без предходног 

одобрења  од надлежног органа за 

комуналне послове, 

12. Превоз отпада у растреситом 

стању возилима која нису 

обезбеђена од просипања. 

 

VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Члан 57. 

Средства за обављање комуналне 

делатности управљање комуналним 

отпадом обезбеђује се из цена 

комуналних услуга. 

Из цена комуналне услуге обезбеђују се 

средства за одржавање опреме за 

изношење смећа (возила), за одржавање 

градске депоније и за замену  посуда за 

смеће са територије општине Трстеник на 

чијем се подручју отпад одвози из 

типизираних посуда - стандардних 

контејнера запремине 1,1 м³, 5 м³. 

Цену комуналне услуге из става 1. овог 

члана утврђује вршилац комуналне 

делатности на основу елемената за 

образовање цена  комуналних услуга 

прописаних Законом о комуналним 

делатностима уз сагласност Општинског 

већа општине Трстеник. 

Члан 58. 

Корисници услуге управљања 

комуналним отпадом плаћају утврђену 

цену за обављену комуналну услугу. 

Искључиви обвезник плаћања комуналне 

услуге је власник објекта, без обзира на 

закупни или други однос између њега и 

другог корисника. 

Члан 59. 

Обавеза плаћања комуналне услуге 

настаје започињањем коришћења ове 

услуге, тј почетком организованог 

прикупљања  комуналног отпада на 

подручју те месне заједнице. 

На подручју из става 1. овог члана нико 

се не може ослободити плаћања накнаде, 

па ни у случајевима да одбије коришћење 

услуга и кад отпад одвози сам. 

Корисници се могу ослободити плаћања 

услуге извожења смећа, на лични захтев, 

само под прописаним условима од стране 

вршиоца комуналне делатности, али не и 

фиксног дела (која представља фиксни 

део за покривање сталних трошкова 

вршиоца комуналне делатности око 

обезбеђивања капацитета и 

административних трошкова), изузев за 

рујиниране објекте у којима нико не 

живи, по решењу грађевинског 

инспектора. 

Члан 60. 

 

Критерујуми за одрђивање цена за 

сакупљање, одвожење и депоновање 

комуналног отпада су: 
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1.1. Основна тарифа за породична 

домаћинства у колективном 

становању   садржи три 

компоненте: 

 Фиксни део који терети породично 

домаћинство  и проистиче из 

сталних обавеза вршиоца 

комуналне делатности око 

обезбеђења капацитета и 

административних трошкова. 

 Варијабилни износ који зависи од 

броја чланова који живе у 

породичном домаћинству. 

 Накнада за посуду- у складу са 

чланом 8. став 2 и став 3. 

1.2.  Основна тарифа за породична 

домаћинства у индивидуалном 

становању 

        садржи три компоненте: 

 Фиксни део који терети 

породично домаћинство без 

обзира на број чланова  и 

проистиче из сталних обавеза 

вршиоца комуналне 

делатности око обезбеђења 

капацитета и 

административних трошкова. 

  Варијабилни износ по 

породичном домаћинству, 

који зависи од броја вршења 

услуга у обрачунском 

периоду. 

 Накнада за посуду- у складу 

са чланом 8. став 2 и став 3. 

2. За викендице и стамбене објекте у 

којима се не станује сво време:  

  фиксни део уз приложену  

документацију (пореско решење 

да се  објекат води као 

викендица-објекат за одмор 

 Накнада за посуду- у складу са 

чланом 8. став 2 и став 3. 

 Основна тарифа за пословно- 

продајни простор садржи две 

компоненте: 

3.1. Аутобуске станице и бензиске 

пумпе 

◦ Фиксни део за покривање 

сталних трошкова вршиоца 

комуналне делатности око 

обезбеђења капацитета и 

административних 

трошкова. 

 Варијабилни део у зависности од 

корисне пословне површине под 

објектом и пословно двориштне 

површине  изражене у m
2
 

3.2. Пословно-продајни простор-

локали: 

 Фиксни део за покривање сталних 

трошкова вршиоца комуналне 

делатности око обезбеђења 

капацитета и административних 

трошкова. 

 Варијабилни део у зависности од 

корисне пословне површине 

објеката изражене у m
2 

 

 Варијабилни износ који зависи од 

броја вршења услуга у 

обрачунском периоду 

 Накнада за посуду- у складу са 

чланом 8. став 2 и став 3. 

3.3. Продавнице мешовите робе, 

пиљарнице,  угоститељски објекти 

(ресторани, кафићи, брза храна, 

печењаре и сл.) 

 Фиксни део за покривање сталних 

трошкова вршиоца комуналне 

делатности око обезбеђења 

капацитета и административних 

трошкова. 
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 Варијабилни део у зависности од 

корисне пословне површине 

објеката изражене у m
2 

 

 Варијабилни износ који зависи од 

броја вршења услуга у 

обрачунском периоду 

 Накнада за посуду- у складу са 

чланом 8. став 2 и став 3. 

 

 Корисници  у затвореном 

кругу: 

◦ Фиксни део за покривање 

сталних трошкова вршиоца 

комуналне делатности око 

обезбеђења капацитета и 

административних трошкова-

(цена једног извеженог 

контејенра од 1,1 м3). 

Наведени фиксни део 

наплаћује се када у 

обрачунском периоду нема 

варијабилног дела. У случају 

да у  обрачунском периоду има 

варијабилног дела фиксни део 

се не наплаћује. 

◦ Варијабилни део у зависности 

од броја  извежених контејнера 

од 1,1 м3 и/или 5м3. 

Затворени пословни круг, 

подразумева: 

 -Ограђену пословну површину 

са службом обезбеђења у којој се 

легитимишу лица која улазе у 

пословни круг. 

    

      3.5.  Привреда и непривреда: 

 Фиксни део за покривање сталних 

трошкова вршиоца комуналне 

делатности око обезбеђења 

капацитета и административних 

трошкова. 

 Варијабилни део у зависности од 

корисне пословне површине под 

објекатом изражене у m
2
. 

4. Субвенционисана цену комуналне 

услуге наплаћује се корисницима са  

списка који јединица локалне 

самоуправе доставља вршиоцу 

комуналне делатности. Јединица 

локалне самоуправе је у обавези да 

надокнади субвенционирани део 

цене вршиоцу комуналне 

делатности. 

 

Члан 61. 

Наплата цене утврђене у складу са 

чланом 60. врши се месечно на следећи 

начин: 

1. Домаћинства уплатом на благајни 

предузећа или инкасанту према месечном 

обрачуну за извршену услугу или преко 

пословног рачуна. 

2. Правна лица и предузетници на 

благајни предузећа или на пословни 

рачун предузећа према месечном 

обрачуну за извршену услугу или у 

складу са закљученим уговором. 

Члан 62. 

Вршилац комуналне делатности  има 

право да наплати цену за одвожење смећа 

и када услугу не изврши, ако корисник 

онемогући њено извршење. 

Вршиоц комуналне делатности  нема 

право да наплати цену одвожења отпада 

када корисник као правно лице откаже 

коришћење услуге одржавања чистоће, 

под условом да у пословном простору 

неће обављати делатност дуже од месец 

дана, 

У случају из става 2. овог члана корисник 

је дужан да обавести вршиоца комуналне 

делатности  најкасније 30 дана пре 
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престанка коришћења услуге и достави 

акт правног лица којим се прекида 

процес рада у правном лицу, као и да 

наведе период у коме неће користити 

услугу одржавања чистоће. 

Корисник услуга је у обавези да у року од 

15 дана  пријави вршиоцу комуналне 

делатности поновно активирање рада у 

правном лицу. 

Корисник услуге као власник викендице 

не може да откаже коришћење услуге 

одвожења смећа и дужан је да плаћа цену 

по члану 60. тачка 2. 

Члан 63. 

Средства за обављање комуналне 

делатности чишћења и прања површина 

јавне намене, набавку корпи за отпатке, 

средства за уређење и одржавање места 

за сакупљање и одвожења посуда за 

отпад са јавне намене, обезбеђују се из 

средстава буџета у складу са законом, а 

према утврђеном годишњем програму 

одржавања чистоће на површнама јавне 

намене и то применом елемената за 

образовање цена комуналних услуга 

прописаних Законом о комуналним 

делатностима. 

Члан 64. 

За обављање услуга по позиву корисника 

услуга вршилац комуналне делатности 

има могућност да наплати посебну 

накнаду од корисника. 

VII НАДЗОР 

Члан 65. 

Надзор над применом ове одлуке врши 

Општинска управа-Одсек надлежан за 

инспекцијске послове.. 

Комунална инспекција даје стручна и 

техничка упутства за извршење ове 

одлуке и посебно се стара о 

обједињавању послова вршиоца 

комуналних делатности којима су 

поверени поједини комунални објекти и 

уређаји на управљање и одржавање. 

Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке и прописа донетих 

на основу ове одлуке, врши комунални 

инспектор општинске управе. 

Члан 66. 

У вршењу инспекцијског надзора, 

комунални инспектор има дужност и 

право да: 

 прегледа опште и појединачне 

акте, евиденцију и другу 

документацију вршиоца 

комуналне делатности и других 

правних лица, 

 саслуша и узме изјаве од 

одговорних лица код вршиоца 

комуналне делатности и других 

правних лица 

 прегледа објекте, постројења и 

уређаје за обављање комуналне 

делатности 

 решењем наложи предузимање, у 

одређеном року, неопходних мера, 

ради отклањања неправилности 

којима је дошло до повреде 

одредаба ове одлуке 

 наложи решењем уклањање 

предмета и ствари са површина 

јавне намене 

 наложи решењем уклањање или 

премештање расходованих возила 

са површина јавне намене 

 забрани решењем одлагање отпада 

на местима која нису одређена за 

ту намену 



Страна   71 .    Број  4.         СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК           22.05.2017.год. 

 забрани решењем спаљивање 

отпада изван за то одређеног 

постројења 

 забрани решењем одлагање 

комуналног отпада на местима 

која нису одређена као 

регистроване комуналне депоније 

 забрани решењем одлагање 

отпадног грађевинског материјала, 

земље и осталог грађевинског 

материјала ван за то одређене 

локације, 

 забрани решењем  одлагање 

отпада и отпадних материјала у 

водотокове и на обале водотока 

 забрани решењем бацање горећих 

предмета у комуналне контејнере 

и корпе за отпад 

 забрани решењем уништење 

зелених површина, ограда, клупа и 

дечјих игралишта 

 изриче и наплаћује новчане 

мандатне казне по пропису 

јединице локалне самоуправе на 

лицу места, односно подноси 

прекршајну пријаву, у случају 

када учинилац прекршаја не плати 

новчану казну изрешену на лицу 

места 

 подноси захтев за покретање 

прекршајног поступка, односно 

пријаву за привредни преступ или 

кривично дело уколико оцени да је 

повредом прописа учињен 

прекршај, привредни преступ или 

кривично дело. 

Комунални инспектор је  дужан да узме у 

поступак пријаве правних и физичких 

лица у вези са пословима из надлежности 

комуналне инспекције и да у року од 

осам радних дана о резултатима поступка 

обавести подносиоца пријаве. 

О сваком извршеном прегледу и 

обављеним радњама инспектор саставља 

записник и доставља га вршиоцу 

комуналне делатности, односно правном 

или физичком лицу над чијим је 

пословањем или поступањем извршен 

увид. 

Члан 67. 

Комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора кад утврди да се 

омета вршење комуналне услуге или 

коришћење јавне  површине остављањем 

возила, ствари и предмета на други начин 

од прописаног, наредиће решењем 

кориснику ако је присутан да одмах 

уклони те ствари, односно предмете под 

претњом принудног извршења. 

Ако лице коме се мере налажу не налази 

на лицу места, решење из става 1 овог 

члана , може се донети и без његовог 

саслушања. 

Уколико лице коме се мере налажу не 

поступи по налогу из решења, комунални 

инспектор ће донети закључак о дозволи 

извршења и спровести принудно 

извршење, путем другог лица, на трошак 

извршеника. 

На решење комуналног инспектора 

подноси се жалба општинском већу у 

року од 15 дана од дана достављања 

решења. 

О жалби веће одлучује у року од 60 дана 

од дана пријема жалбе. Жалба на решење 

из става 1. овог члана не одлаже 

извршење решења. 

Решење већа јединице локалне 

самоуправе је коначно у управном 

поступку и против њега се може 

покренути управни спор. 

Члан 68. 

У вршењу инспекцијског надзора 

комунална  инспекција је дужна да свој 

рад усклађује са радом осталих 
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инспекцијских и других органа на 

општинском и републичком нивоу. 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 69. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара, казниће се за 

прекршај вршилац комуналне делатности 

ако: 

1. Не организује прикупљање 

кабастог отпада у складу са 

чланом 13. Став 2. Ове Одлуке 

2. Не управља депонијом и не 

одржава депонију у складу са са 

Законом (члан 20) 

3. У случају више силе не поступи у 

складу са чланом 38 

4. Не поступа у складу са са чланом 

51  

За прекршај из става 1. Овог 

члана, казниће се и одговорно 

лице вршиоца комуналне 

делатности, новчаном казном од 

5.000,00 до 75.000,00 динара. 

 

Члан 70. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара, казниће се за 

прекршај правно лице ако: 

- Не поступа у складу са чланом 9. 

- Не поступа у складу са чланом 10. 

- Поступа супротно члану 21. Став 

2. 

- Не поступа у складу са чланом 24, 

25 и 26. 

- Поступа супротно члану 33 

- Поступа супротно члану 34 

- Не поступа у складу са чланом 32 

став 1 и 2.. 

- Не поступа у складу са чланом 39. 

- Не поступа у складу са чланом 53 

- Не поступа у складу са чланом 54. 

- Не поступа у складу са чланом 55. 

- Врши радње забрањене чланом 56. 

За прекршај из става 1. Овог члана, 

казниће се одговорно лице у правном 

лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 

75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. Овог члана, 

казниће се предузетник, новчаном казном 

од 10.000,00 до 250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. Овог члана, 

казниће се физичко лице, новчаном 

казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара. 

 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 71. 

Даном ступања ове одлуке престају да 

важе Одлука о управљању комуналним 

отпадом и одржавање чистоће на 

површинама јавне намене на територији 

општине Трстеник (Службени лист 

општине Трстеник бр.7/2015). 

Члан 72. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу“ 

општине Трстеник 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

   

 Број: 022-31/2017-01  

                ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 
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На основу члана 3. тачка 1. и 2. и 

члана 19. Одлуке о комуналним 

делатностима на територији општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник”, бр. 

6/2014) и члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник”, 

бр.7/08,...5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

19.05.2017.године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 

Члан 1. 

У Одлуци о водоводу и канализацији 

(„Сл. лист општине Трстеник”, бр.3/2015), 

члан 74. мења се и гласи: 

„74. 

            Одвођење атмосферских вода у 

градском насељу Трстеник вршиће Јавно 

комунално стамбено предузеће „Комстан” 

Трстеник (у даљем тексту: Комстан) на 

основу годишњег програма одржавања 

кишне каналазације. 

 О одвођењу атмосферских вода у 

осталим насељеним местима на територији 

општине Трстеник, старају се месне 

заједнице и Комстан ”. 

Члан 2. 

   Члан 77. Одлуке мења се и гласи: 

„77. 

Техничке услове за прикључење на 

атмосферску канализацију даје Комстан”. 

Члан 3. 

У члану 78. став 1. мења се и гласи: 

„Прикључење корисника на 

атмосферску канализацију изводи Комстан 

где за то постоје услови ”. 

Члан 4. 

У члану 79. став 1. мења се и гласи: 

„Одржавање атмосферске 

канализације врши Комстан према годишњем 

програму који доноси до 1. децембра текуће 

године за наредну годину и садржи врсту, 

обим и динамику радова, као и висину 

средстава потребних за његову реализацију”. 

Члан 5. 

У осталом делу Одлука о водоводу и 

канализацији остаје неизмењена. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-43/2017-01                                                          

         ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                                   

Герасим Атанасковић, дипл. инг пољ. 

 

 

                   На однову члана 29. став 1. и 

члана 39. Закона о туризму („Сл. Гласник 

РС“ број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др. 

Закон 93/2012 и 84/2015), и на основу 

члана 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 и 

83/2014-др закон) и члана 16. и члана 40. 

Статута оштине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“ број 7/8, 10/8, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13“) Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

19.05.2017. године донела је 

 
ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

са Законом о туризму 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 



Страна   74 .    Број  4.         СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК           22.05.2017.год. 

 

Члан 1. 

 

           Овом Одлуком врши се 

усклађивање пословања Туристичке 

организације општине Трстеник ( у 

даљем тексту Туристичка организаија) са 

Законом о туризму („Сл. Гласник РС“ 

број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др. Закон 

93/2012 и 84/2015). 

 

          Скупштина општине Трстеник је 

основала Туристичку организацију 

општине Трстеник, као јавну службу ради 

обављања делатности у области 

унапређења и развоја туризма. 

 

Члан 2. 

 

          Туристичка организација има 

статус правног лица, са седиштем у 

Трстенику, у улици Цара Душана 27. 

                  
ПОСЛОВИ И ДЕЛАТНОСТ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 3. 

 

              Послови Туристичке 

организације утврђени су Законом и 

односе се на: 

 

1. унапређење и промоција туризма 

општине Трстеник; 

2. координирање активности и сарадње 

између привредних и других субјеката у 

туризму који непосредно и посредно 

делују на унапређењу и промоцији 

туризма; 

3. доношење годишњег програма и плана 

промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, 

плановима и програмима Туристичке 

организације Србије; 

4. обезбеђивање информативно-

пропагандног материјала, којим се 

промовишу туристичке вредности 

општине Трстеник /штампане 

публикације, аудио и видео промотивни 

материјал, интернет презентација, 

сувенири итд.); 

5. прикупљања и објављивања 

информација о целокупној туристичкој 

понуди на територији општине Трстеник, 

као и друге послове од значаја за 

промоцију туризма; 

6. организовања и учешћа у организацији 

туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и 

манифестација; 

7. организовања туристичко-

информативних центара (за прихват 

туриста, пружање бесплатних 

информација туристима, прикупљање 

података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са 

квалитетом туристичке понде, 

упознавање надлежних органа са 

притужбама туриста и др.); 

8.   посредовање у пружању услуга у 

домаћој радиности и сеоском 

туристичком домаћинству; 

9. подстицања реализације програма 

изградње туристичке инфраструктуре и 

уређења простора; 

10. израде, ућешћа у изради, као и 

реализације домаћих и међународних 

пројеката из области туризма; 

11. припреме и прикупљање података, 

састављање упитника, анализа и других 

информација; 

12. друге активности на промоцији 

туризма у складу са Законом и Статутом 

Туристичке организације. 

                                                               

Члан 4. 

 

               У циљу унапређења туризма и 

прибављања средстава за извршавање 

послова којима се бави, Туристичка 

организација обавља следеће послове: 

 

84.13 Уређење пословања и допринос 
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успешнијем пословању у области 

економије 

Обухвата:  

Државно управљање различитим 

економским областима и њихово 

уређење, укључујући и расподелу 

субвенција: пољопривреда, коришћење 

земљишта, енергетика и рударство, 

инфраструктура, саобраћај и везе, 

угоститељство и туризам, трговина на 

велико и мало. 

 

79.11 Делатност путничких агенција 

Обухвата: агенције примарно ангажоване 

на продаји путовања, туристичких 

аранжмана, превоза и услуга смештаја на 

бази велепродаје или малопродаје 

појединачним корисницима или 

пословним клијентима 

79.12 Делатност тур-оператора 

79.90 Остале услуге резервације и 

делатности повезане с њима 

Обухвата: услуге резервације и остале 

услуге повезане с путовањем; 

резервисање превоза, смештаја, исхране, 

изнајмљивање возила, посећивање 

спортских догађаја итд. 

– временски закуп смештаја („time 

sharing“) 

– продају улазница за културне, 

спортске и забавне приредбе 

– помоћ туристима и посетиоцима; 

обезбеђивање туристичких информација, 

делатност туристичких водича 

– промовисање туристичке понуде 

18.12 Остало штампање 

18.13 Услуге припреме за штампу 

46.18 Специјализовано посредовање у 

продаји посебних производа 

47.6 Трговина на мало предметима за 

културу и рекреацију у специјализованим 

продавницама 

47.61 Трговина на мало књигама у 

специјализованим продавницама 

47.62 Трговина на мало новинама и 

канцеларијским материјалом у 

специјализованим продавницама 

47.78 Остала трговина на мало новим 

производима у специјализованим 

продавницама 

Обухвата: 

-продају на мало сувенира, рукотворина, 

религијских предмета и сл. 

-делатност комерцијалних уметничких 

галерија 

-малопродајне услуге уметничких 

галерија 

55.1 Хотели и сличан смештај 

Обухвата услуге смештаја у: хотелима, 

туристичким насељима, мотелима, 

сеоским туристичким домаћинствима, 

објектима домаће радиности и другим 

објектима за смештај туриста. 

55.2 Одмаралишта и слични објекти за 

краћи смештај 

55.3 Делатност кампова, ауто кампова и 

кампова за туристичке приколице 

55.9 Остали смештај 

56.1 Делатност ресторана и покретних 

угоститељских објеката 

56.2 Кетеринг и остале услуге 

припремања и послуживања хране 

56.3 Услуге припремања и послуживања 

пића 

58.1 Издавање књига, часописа и друге 

издавачке делатности 

58.11 Издавање књига 

58.12 Издавање именика и адресара 

58.13 Издавање новина 

58.14 Издавање часописа и периодичних 

издања 

58.19 Остала издавачка делатност 

Обухвата: издавање (укључујући „on-

line“): 

Каталога, фотографија, гравира и 

разгледница, честитки, формулара, 

постера и репродукција уметничких дела, 

рекламног материјала и осталог 

штампаног материјала; издавање 

статистичких и других информација 

59.20 Снимање и издавање звучних 
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записа 

73.11 Делатност рекламних агенција 

73.12 Медијско представљање 

73.20 Истраживање тржишта и 

испитивање јавног мњења 

74.30 Превођење и услуге тумача 

82.30 Организовање састанака и сајмова 

 

        Туристичка организација може, без 

уписа у регистар, да обавља и друге 

делатности које служе делатности 

уписаној у регистар, којом се уобичајено 

обављају уз те делатности, у мањем 

обиму или привремено. 

         Делатност Туристичке организације 

не може се мењати без сагласности 

оснивача. 

 
СРЕДСТВА 

 

Члан 5. 

 

          Средства за обављање делатности 

обезбеђују се: 

 

– из прихода остварених обављањем 

делатности и из других сопстевних 

прихода; 

– из донације, прилога и 

спонзорства домаћих и страних правних 

и физичких лица 

– из средстава буџета Општине 

Трстеник 

– из средстава буџета Републике 

Србије 

-  од других извора у складу са 

законом. 

 

Члан 6. 

 

           Статутом Туристичке организације 

ближе ће се уредити делатност и 

делокруг рада, надлежност органа, 

заступање и представљање и друга 

питања од значаја за пословање 

Туристичке организације. 

 
ОРГАНИ 

 

Члан 7. 

 

Органи Туристичке организације су: 

Управни одбор, Надзорни одбор и 

директор. 

 

Члан 8. 

 

  Председника и чланове Управног одбора 

Туристичке организације именује и 

разрешава Скупштина општине на 

период од четири године. Управни одбор 

има пет чланова, од којих је један 

запослен у Туристичкој организацији. 

Предлог за представника  запослених даје 

директор Туристичке организације. 

      Рад Управног одбора организује и 

усклађује његов председник. 

 

Члан 9. 

 

       Управни одбор: 

1. доноси Статут Туристичке 

организације, 

2. доноси Пословник о свом раду, 

3. усваја годишњи програм рада са 

финансијским планом, 

4. усваја годишњи извештај о 

пословању и завршни рачун, 

5. расписује Конкурс за избор 

директора, врши избор и доставља 

предлог о изабраном кандидату оснивачу 

на даљу надлежност, 

6. врши друге послове утврђене 

законом и Статутом. 

       На акта под тачкама 1, 3. и 4. овог 

члана Скупштина општине даје 

сагласност. 

                   

Члан 10. 

                                       

     Надзорни одбор Туристичке 

организације именује и разрешава 
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Скупштина општине.                            

Надзорни одбор има три члана од којих је 

један запослен у Туристичкој 

организацији.      Председника и чланове 

Надзорног одбора именује Скупштина 

општине, на период од четири године. 

Члан 11. 

       Надзорни одбор: 

1. прегледа извештај о пословању и 

завршни рачун и утврђује да ли су 

сачињени у складу са прописима; 

2. доноси Пословник о свом раду; 

3. врши друге послове утврђене 

законом и Статутом. 

 

Члан 12. 

 

       Туристичку организацију заступа и 

представља директор, са свим 

овлашћењима неограничено. 

Члан 13. 

      

       Директор: 

1. организује и руководи радом 

Туристичке организације 

2. доноси Правилник о организацији 

и систематизацији послова  

3. извршава одлуке Управног одбора 

4. стара се о законитости рада 

5. одговоран је за спровођење 

програма рада Туристичке организације 

6. одговоран је за материјално-

финансијско пословање Туристичке 

организације 

7. врши друге послове утврђене 

законом и Статутом. 

 

Члан 14. 

 

         Директора именује и разрешава 

Скупштина општине Трстеник, на 

предлог Управног одбора, након 

спроведеног Конкурса. 

             Услови и поступак за именовање 

директора утврђују се Статутом. 

 

Члан 15. 

 

            Дужност директора престаје 

истеком мандата и разрешењем. 

 

            Скупштина општине ће разрешити 

директора пре истека мандата: 

– на лични захтев 

– ако обавља дужност супротно 

одредбама закона 

– ако нестручним, неправилним и 

несавесним радом проузрокује већу 

штету Туристичкој организацији или ако 

занемарује или несавесно извршава своје 

обавезе којима  су настале или могу 

настати веће сметње у раду Туристичке 

организације 

– ако је правоснажном судском 

одлуком осуђен за кривично дело које га 

чини недостојним за обављање дужности 

директора 

      - из других разлога утврђених законом 

или Статутом Туристичке организације. 

 
      ОВЛАШЋЕЊА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ПРАВНОМ 

ПРОМЕТУ 

Члан 16. 

           Туристичка организација стиче 

својство правног лица уписом у судски 

регистар. Туристичка организација има 

право да у правном промету закључује 

уговоре и предузима друге правне радње 

у оквиру своје правне и пословне 

способнсти. 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

 

Члан 17. 

 

                   Послове из оквира делатности 

и послове у вези са припремом и 

извршавањем тих послова могу обављати 

лица која имају следећи статус: 

– лица у сталном радном односу, 
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– лица у грађанско правном односу 

(уговор о делу), 

– лица без заснивања радног односа 

(волонтерски рад). 

 

Члан 18. 

 

                    Одлуке о пријему и престанку 

ангажовања радника и других лица за 

потребе туристичке организације доноси 

директор. 

                    Исправе и податке који су 

пословна тајна, обавезни су да чувају 

оснивач, чланови Управног и Надзорног 

одбора, директор и запослени. 

                    Дужност чувања пословне 

тајне траје и после престанка радног 

односа. 

 

ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ ОКОЛИНЕ 

 

Члан 19. 

 

               У свом пословању Туристичка 

организација је дужна да се придржава 

свих позитивних прописа који се односе 

на заштиту човекове средине. 

 

ПРЕСТАНАК РАДА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 20. 

 

              Туристичка организација се 

оснива на неограничено време. 

Туристичка организација може престати 

са радом по одлуци оснивача или из 

разлога предвиђених Законом. У случају 

престанка рада Туристичке организације, 

преостала средства припадају оснивачу. 

 

ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 21. 

 

             Рад Туристичке организације је 

доступан јавности. 

 

Члан 22. 

 

             Општинско веће општине 

Трстеник на предлог Управног одбора 

утврђује минимум рада у случају штрајка 

у Туристичкој организацији. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 

 

               Управни одбор ће у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

донети Статут Туристичке организације. 

 

Члан 24. 

 

                    Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Трстени 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-32/2017-01 

                                                             

 ПРЕДСЕДНИК СO-е, 

  

        Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ. 
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 На основу члана 40. став 1. тачка 10. 

у вези са  чланом 17. став 2. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине трстеник“, бр. 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 19.05.2017.године, донела је  

О  Д  Л  У  К  У 

О утврђивању броја и састава чланова 

управних и надзорних одбора јавних служби 

општине Трстеник – јавних предузећа и 

установа 

Члан 1. 

Одлуком о утврђивању броја и 

састава чланова управних и надзорних 

одбора јавних служби општине Трстеник – 

јавних предузећа и установа (даље: Одлука), 

чији је оснивач општина Трстеник утврђује 

се:  

- укупан број чланова управних и 

надзорних одбора установе и 

друге организације која врше 

јавну службу и укупан број 

чланова надзорних одбора јавних 

предузећа (даље: Јавне службе), 

чији је оснивач општина 

Трстеник; 

- састав управних и надзорних 

одбора јавне службе; 

- и друга питања од значаја за рад 

органа  јавних служби. 

 

Члан 2. 

 Укупан број чланова управних и 

надзорних одбора јавних служби је увек 

непаран, а већину чланова предлаже и у 

оквиру укупног броја именује оснивач 

једним решењем. 

 Оснивач такође предлаже и именује 

председнике управних и надзорних одбора 

свих јавних служби, у оквиру већине из 

претходног става овог члана.  

Члан 3. 

Укупан број и састав чланова 

управних одбора јавних служби је следећи: 

1.Установа за спорт и физичку 

културу „Спортски центар Трстеник“ 

Управни одбор броји укупно 5 

чланова. 

Састав чланова управног одбора је: 

- 3 члана су из реда оснивача, 

- 2 члана су из реда запослених. 

 

2. Народни универзитет у  

Трстенику 

Управни одбор броји укупно 5 

чланова. 

Састав чланова управног одбора је: 

- 3 члана су из реда оснивача, 

- 2 члана су из реда запослених. 

 

3. Туристичка организација 

општине Трстеник 

 

Управни одбор броји укупно 5 

чланова. 

Сасав чланова управног одбора је: 

- 4 члана су из реда оснивача, 

- 1 члан из реда запослених. 

 

          4. Дом здравља „Др Сава 

Станојевић“ Трстеник 
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Управни одбор броји укупно 5 

чланова. 

Састав чланова управног одбора је: 

- 3 члана су из реда оснивача, 

- 2 члана су из реда запослених, 

 

5. Народна библиотека „Јефимија“ 

Трстеник 

Управни одбор броји укупно 5 

чланова. 

Састав чланова управног одбора је: 

- 4 члана су из реда оснивача, 

- 1 члан је из реда запослених. 

 

         6. Центар за социјални рад Трстеник 

Управни одбор броји укупно 5 

чланова. 

Састав чланова управног одбора је: 

- 3 члана су из реда оснивача, 

- 2 члана је из реда запослених. 

 

          7. Предшколска установа „Бисери“ 

Трстеник 

Управни одбор броји укупно 9 

чланова. 

Састав чланова управног одбора је: 

- 3 члана су из реда оснивача, 

- 3 члана су из реда запослених, 

- 3 члана су из савета родитеља. 

 

Члан 4. 

Укупан број и састав чланова 

надзорних одбора је исти за све јавне службе 

из члана 3. ове Одлуке,  као и за јавна 

предузећа основана по Закону о јавним 

предузећима и то: Јавно предузеће за 

уређивање грађевинског замљишта 

„Трстеник“, Јавно комунално стамбено  

предузеће „Комстан“ Трстеник и Јавно 

комунално предузеће „Енергетика“ Трстеник. 

Сагласно претходном ставу: 

- Укупан број чланова надзорног 

одбора јавне службе је увек 3 

(три); 

- Састав чланова надзорног одбора 

јавне службе је такав да су 

председник и 1 члан увек из реда 

оснивача, а 1 члан увек из реда 

запослених, о чему се доноси 

јединствено решење.  

 

Члан 5. 

Јавне службе су дужне да ускладе 

своје Статуте са овом Одлуком у року од 6 

месеци од дана доношења исте. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању броја 

и састава чланова управних и надзорних 

одбора јавних служби општине Трстеник – 

јавних предузећа и установа, број 02-55/2012-

01 од 03.08.2012.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 4/2012). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:022-33/2017-01    

    

ПРЕДСЕДНИК СО-е,   

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 
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 На основу члана 20. став 1. тачке 38.) 

Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 

РС“. бр. 129/07 и 83/14) и члана 40. став 1. 

тачка 20.) Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 

3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), по разматрању 

захтева Стрељачког савеза општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, донела 

је  

О Д  Л  У  К  У 

О давању сагалсности на употребу имена 

ТРСТЕНИК Стрељачком савезу општине 

Трстеник 

 I – ДАЈЕ СЕ  сагласност на употребу 

имена ТРСТЕНИК Стрељачком савезу 

општине Трстеник који ће се по 

пререгистрацији звати: 

Спортско стрељачко удружење 

„Трстеник“ 

II – Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-34/2017-01 

ПРЕДСЕДИК Со-е, 

     Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

 

 

 

 

На основу члана 27.став 10. Закона 

о јавној својини („Сл.глсник РС“, 

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

др.закон и 108/2016) и члана 40. Став 1. 

Тачка 15 а Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, 

бр.7/08,10/08, 3/10,6/12, 1/13 и 5/13), на 

предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине 

Трстеник,на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је  

ОДЛУКУ  

о прибављању непокретности у јавну 

својину 

 

 

I-Овом  Одлуком у складу са 

Законом о јавној својини врши се 

прибављање непокретности у јавну 

својину општине Трстеник-поклоном, за 

потребе проширења гробља у насељеном 

месту  Богдање. 

 

II-Општина Трстеник извршиће 

прибављање  непокретности  у јавну   

својину  путем  поклона  од власника 

Васић Горана  из Страгара  и то  

кат.парц.881, потес „Муратовац“, по 

култури виноград  3.класе, површине 

20,14 ари и кат.парц. 2013, потес 

„Томовац“,  по култури виноград 2.класе, 

површине 5,92 ари, обе  КО Бодање, Лист 

непокретности 726  КО Богдање. 

 

III- Уговор о прибављању 

непокретности у јавну својину путем  

поклона  непокретности из тачке II ове 

Одлуке, којим ће бити регулисана права и 

обавезе уговарача, у име Општине 

закључиће председник општине 

Трстеник. 
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IV- Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Трстеник“ 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Број: 022-35/2017-01 

 

                                                                                         
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

Герасим  Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

На основу члана 27.став 10. Закона о 

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

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

108/2016) и члана 40. Став 1. Тачка 15 а 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр.7/08,10/08, 3/10,6/12, 

1/13 и 5/13), на предлог Општинског већа 

општине Трстеник, Скупштина општине 

Трстеник,на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је  

ОДЛУКУ  

о прибављању непокретности у јавну 

својину 

 

 

I-Овом  Одлуком у складу са Законом 

о јавној својини врши се прибављање 

непокретности у јавну својину општине 

Трстеник-куповином, за потребе проширења 

школског дворишта ОШ  „Раде Додић“ у 

Милутовцу. 

 

II-Општина Трстеник извршиће 

прибављање  непокретности  у јавну   

својину  путем  куповине од власника Додић 

Верице из Милутовца  и то  кат.парц.3178/1, 

по култури њива 3.класе, површине 31,76 ари 

и кат.парц. 3154/3, по култури њива 3.класе, 

површине 9,53 ари, обе  КО Милутовац, Лист 

непокретности 547 КО Милутовац. 

 

III- Уговор о прибављању 

непокретности у јавну својину путем 

куповине непокретности из тачке II ове 

Одлуке, којим ће бити регулисана права и 

обавезе уговарача, у име Општине закључиће 

председник општине Трстеник. 

 

IV- Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“ 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Број:022-36/2017-01                          

 

                                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

   Герасим  Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

На основу члана 18.став 6, члана 22. и 

27.став.10  Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 

105/2014-др. И 108/2016), и члана 40.став 

1.тачка 15 а Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, број 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13),на предлог 

Општинског већа општине Трстеник,  

Скупштина општине Трстеник, на седници 

одржаној дана 19.05.2017.године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА   

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

ТУРИСТИЧКОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ   

ОПШТИНЕ  ТРСТЕНИК 

 

 

1.ПРЕНОСИ  СЕ  ПРАВО  

КОРИШЋЕЊА  Туристичкој организацији 

општине Трстеник, ул.Кнегиње Милице 5, 

Трстеник, ПИБ 103018589 МБ 17507389,  на 

непокретности  у јавној својини општине 

Трстеник, уписаној  у: 
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- ЛН број 4423 КО Трстеник,  и то део  зграде 

трговине у површини од  24,79м2, изграђеној 

на кат.парц.2822; 

2. Право коришћења на 

непокретности  из тачке 1. Ове Одлуке 

преноси се без накнаде, ради обављања 

делатности Туристичке организације 

општине Трстеник, у складу са актом о 

оснивању ове установе. 

3.Право коришћења на непокретности  

у својини општине престаје у случају њеног 

отуђења, на основу одлуке надлежног органа, 

независно од воље носиоца права коришћења 

на тој  непокретности  као и дугим 

случајевима утврђеним законом. 

4. Овлашћује се председник Општине 

Трстеник да, у име Општине Трстеник 

закључи Уговор о преносу права коришћења 

на непокретности ближе описаној у тачки 1 

ове Одлуке. 

5.Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а   објавиће се  у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

Број: 022-37/2017-01 

 

ПРЕДСЕДИК Со-е,                                                                                                                  

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 100. став 1. тачка 3. 

Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-

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

98/13-УС, 132/14 и 145/14) и  члана  40. став 

1. тачка 15а Статута општине Трстеник 

(''Службени лист општине Трстеник, број 

7/08, 10/08, 3/10, 6/12 и 1/13),на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  дана  

19.05.2017. године, доноси 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

о отуђењу грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 

1. Јелић Милици из Прњавора, 

ОТУЂУЈЕ СЕ (продаје)  грађевинско 

земљиште у јавној својини општине 

Трстеник непосредном погодбом, ради 

озакоњења објекта и  утврђивања земљишта 

за редовну употребу објекта, у складу са 

потврђеним Урбанистичким пројектом 

препарцелације, и то: 

-  кат.парц.бр. 4107/43 КО Трстеник у 

површини од 26м2, која је уписана у  Лист 

непокретности бр.4423 KO Трстеник, уз 

накнаду у износу од 65.000,00 динара 

(словима:шездесетпетхиљададинара). 

 

2. Јелић Милица  се обавезује да  са 

општином Трстеник закључи Уговор о 

отуђењу  у року од 30 дана од коначности 

решења.  У противном, сматраће се да је 

одустала од захтева да јој се наведено 

земљиште отуђи и ово решење ће се 

поништити. 

 

3. Овлашћује се  председник општине 

Трстеник да у име и за рачун општине, 

закључи уговор о отуђењу непокретности 
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под условима наведеним у тачки 1. овог 

Решења. 

4. О извршењу овог решења стараће 

се Општинска управа општине Трстеник. 

5.  Решење је коначно у управном 

поступку. 

6.  Решење објавити у ''Службеном  

листу општине Трстеник''. 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

   Број: 464-9/2017-01                         

                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК  СО-е  

                                                                       

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

 

На основу члана 100. став 1. тачка 

3. Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гл. РС“, бр.  72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/2012, 43/2012-

одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 

40. став 1. тачка 15а одредба 3. Статута 

општине Трстеник („Сл. лист општине 

Трстеник“, број 7/08, 10/08, 3/10, 6/12 и 

1/13), Скупштина општине Трстеник, је 

на седници, одржаној дана 19.05.2017. 

године, донела: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу грађевинског земљишта 

непосредном погодбом 

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ (продаје се) Боривоју 

Љубичићу из Трстеника грађевинско 

земљиште у јавној својини општине 

Трстеник непосредном погодбом, 

ради озакоњења објекта, на основу 

правоснажног решења којим је  

утврђено земљиште за редовну 

употребу објекта, бр. 463-3/2015-05 

од 05.11.2016. године, а у складу са 

потврђеним Урбанистичким 

пројектом препарцелације бр. 350-

79/2015-06 од 11.01.2016. године и 

то:  

- Део кат парц бр. 4052/6 КО 

Трстеник, у површини од 106.м2 

која је уписана у Лист 

непокретности број: 3610 КО 

Трстеник, уз накнаду у висини од 

265 000,оо динара (словима: две 

стотине шездесет пет хиљада 

динара). 

 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Боривоје Љубичић 

да са општином Трстеник закључи 

Уговор о отуђењу, у року од 30. дана 

од дана коначности овог решења, У 

противном сматраће се да је одустао 

од захтева да му се наведено 

земљиште отуђи и ово решење ће се 

поништити. 

 

3. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник 

општине Трстеник да у име и за 

рачун општине, закључи Уговор о 

отуђењу непокретности под условима 

наведеним у ставу I овог решења. 

4. О извршењу овог решења стараће се 

Општинска управа општине 

Трстеник. 

5. Ово Решење је коначно у управном 

поступку и против њега се не може 

изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, тужбом код 

Управног суда Србије у року од 30. 

дана од дана пријема. 
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6. Решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 464-10/2017-01 

                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

  Герасим Атанасковић, дипл. инг. пољоп. 

 

 

 На основу члана 38. став 2. и чл. 

46. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 40. у 

вези са чл. 18. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О спровођењу Јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа 

за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Енергетика“ Трстеник 

1. Покреће се поступак избора 

директора Јавног комуналног предузећа 

за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Енергетика“ Трстеник, чији је 

оснивач општина Трстеник. 

 2. Поступак из тачке 1. ове Одлуке 

спровешће Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач Општина 

Трстеник образована решењем СО-е 

Трстеник бр. 02-157/2016-01 од 

16.12.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 13/2016), на основу Огласа 

о јавном конкурсу за избор директора 

Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије „Енергетика“ Трстеник, који је 

саставни део ове Одлуке. 

 3. Оглас о јавном конкурсу из ове 

Одлуке објавиће се у „Службеном 

гласнику РС“; „Службеном листу 

општине Трстеник“, најмање једним 

дневним новима које се дистрибуирају на 

целој територији Републике Србије и на 

инстернет страници општине Трстеник. 

 4. О реализацији ове Одлуке 

стараће се надлежне службе Општинске 

управе општине Трстеник. 

 5. Ову Одлуку објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:022-38/2017-01 

                           

  ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                    

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана члана 38.и 39. 

Закона о јавним предузећима 

('„Службени гласник Републике Србије” 

број 15/16) и Одлука о спровођењу јавног 

конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије 

„Енергетика“ Трстеник, чији је оснивач 

општина Трстеник, број: 022-38/2017-01 

од 19.05.2017.године, 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ДИСТРИБЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ЕНЕРГЕТИКА“ТРСТЕНИК 

Подаци о јавном предузећу: 

Јавно комунално редузеће за прозводњу и 

дистрибуцију топлотне енергије " 

Енергетика“ из Трстеника, Крсте Босанца 

бр. 3,  ПИБ 103018564  мат. бр.17507362 .  

Претежна делатност предузећа је 3530 – 

снабдевање паром и климатизација. 

 

Радно место: Директор Јавног 

комуналног предузећа производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије  

„Енергетика“ на период од 4 године.  

Подаци о пословима:  

1) представља и заступа јавно 

предузеће, 

2) организује и руководи процесом 

рада; 

3) води пословање јавног предузећа; 

4) одговара за законитост рада јавног 

предузећа; 

5) предлаже дугорочни и 

средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је 

за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи односно 

трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово 

спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава Одлуке Надзорног 

одбора и спроводи закључке 

Надзорног одбора, 

9) доноси акт о систематизацији; 

10) врши друге послове одређене 

Законом, оснивачким актом и 

статутом јавног предузећа. 

За избор директора предузећа потребно 

је испунити следеће услове: 

1.    да је пунолетан и пословно способан; 

2.    да је држављанин Републике Србије; 

3.    да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним 

студијама; 

4.    да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 3.; 

5.    да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа; 

6.    да познаје област корпоративног 

управљања; 

7.    да има најмање пет година радног 

искуства у организовању рада и вођењу 

послова; 

8.    да није члан органа политичке 

странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

9.  да није осуђиван на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

10.  да му нису изречене мере 

безбедности у складу са Законом којим се 

уређују кривична дела и то: 
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               -    обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој 

установи; 

   -    обавезно психијатријско 

лечење на слободи; 

   -    обавезно лечење наркомана; 

   -    обавезно лечење 

алкохоличара; 

   -    забрана вршења позива, 

делатности и дужности. 

Место рада: Трстеник, Крсте Босанца бр. 

3. 

Стручна оспособљеност, знања и 

вештине кандидата оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из 

пријаве и доказе уз пријаву на јавни 

конкурс, писаном и усменом провером, 

односно на други одговарајући начин 

сходно потребама рада јавног предузећа, 

у складу са Законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа и 

Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС”, бр. 65/16).  

Рок за подношење пријаве: Рок за 

подношење пријаве је 30 дана од дана 

објављивања овог јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС“. 

Адреса на коју се подносе пријаве: 
Пријава са доказима о испуњавању 

услова подноси се у запечаћеној коверти 

Комисији за за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач  општинa Трстеник, Одсек са 

скупштинске,опште послове и друштвене 

делатности, улица Књегиње Милице 

5,37240 Трстеник,са назнаком „За јавни 

конкурс за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије 

„Енергетика“ Трстеник. 

Пријава на јавни конкурс и докази 

који се прилажу уз пријаву: 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и 

презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, број телефона,  

e-mail адресу, податке о образовању, 

податке о врсти и дужини радног 

искуства и податке о посебним областима 

знања. 

Докази који се прилажу уз пријаву: 
-    Извод из матичне књиге рођених, 

(издат на обрасцу сходно Закону о 

матичним књигама („Службени гласник 

РС“ број 20/09 и 145/14); 

-    Уверење о пословној способности 

(издато од стране надлежног центра за 

социјални рад);  

-    Уверење о држављанству, не старије 

од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у 

„Службеном Гласнику РС“; 

-   Диплома о стручној спреми;  

-    Исправе којима се доказује радно 

искуство (потврде или други акти из 

којих се доказује најмање пет година 

радног искуства на пословима за које се 

захтева условом постављено високо 

образовање. Из наведених исправа 

потребно је да се јасно види на којим 

пословима, са којом стручном спремом и 

у ком периоду је стечено радно 

искуство); 

-    Исправе којима се доказује радно 

искуство у организовању рада и вођењу 

послова (потврде или други акти из којих 

се доказује да лице има најмање пет 

година радног искуства у организовању 

рада и вођењу послова); 

-    Исправе којима се доказује радно 

искуство на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа (потврде 

или други акти из којих се доказује да 

лице има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа); 
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-    Изјава кандидата дата под кривичном 

и материјалном одговорношћу да није 

члан органа политичке странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

-     уверење надлежног органа да лице 

није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци и уверење 

надлежног органа да му нису изречене 

мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела, и то: 

  1.    обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

  2.    обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

  3.    обавезно лечење наркомана, 

  4.    обавезно лечење алкохоличара; 

  5.    забрана вршења позива, делатности 

и дужности 

не старија од шест месеци од дана 

објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гл.РС“ 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или 

овереној фотокопији. 

 

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве 

уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина Трстеник, одбациће 

закључком против ког није допуштена 

посебна жалба. 

Лице задужено за давање обавештења о 

јавном конкурсу је Зоран Еркић, дипл. 

правник, Председник Kомисије за 

спровођење  јавног конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Трстеник, тел: 069/607-

195, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

Овај оглас се објављује у „Службеном 

гл.РС“,Службеном листу Општине 

Трстеник, у дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији 

Републике и на интерент страници 

Општине Трстеник. 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу дужности вршиоца 

дужности директора ЈКСП „Комстан“ 

Трстеник 

 

 I – РАЗРЕШАВА СЕ Ранко 

Стевановић, дипл.инг.маш. из Трстеника 

дужности вршиоца дужности директора 

ЈКСП „Комстан“ Трстеник. 

 II – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:02-37/2017-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 

     Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 
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На основу члана 24.,став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/2016), 

члана 32, став 1. тачка 9.  Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 

83/14) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 

5/13) ,Скупштина општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 19.05.2017.године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''КОМСТАН'' ТРСТЕНИК 

 I- ИМЕНУЈЕ СЕ  Ранко Стевановић, 

дипломирани машински инжењер из 

Трстеника, за директора Јавног комунално 

стамбеног предузећа ''Комстан'' Трстеник, на 

период од 4 године.  

 II – Именовани је дужан да ступи на 

рад у року од 8 дана од дана објављивања 

Решења у ''Службеном гласнику Републике 

Србије''. 

 III- Ово Решење је коначно. 

 IV- Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном листу општине Трстеник '' и  на 

званичној интернет страници Општине 

Трстеник.     

О б р а з л о ж е њ е 

   Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/2016) 

,чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр.129/07 и 83/14) и 

чланом 40. став 1. тачка 10. Статута општине 

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

7/08, 10/08, 510, 6/12, 1/13 и 5/13) прописано 

је да директоре Јавних предузећа, чији је 

оснивач локална самоуправа именује 

Скупштина локалне самоуправе, на период 

од 4 године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса.  

Скупштина општине Трстеник је на 

седници одржаној дана 16.12.2016.године, 

донела Одлуку о спровођењу Јавног 

конкурса за избор директора ЈКСП ''Комстан'' 

Трстеник, чији је оснивач Општина Трстеник 

и огласила Јавни конкурс за именовање 

директора ЈКСП ''Комстан'' Трстеник. 

Јавни конкурс објављен је у 

''Службеном гласнику РС'', бр. 108/16 дана 

29.12.2016.године, Дневном листу ''Данас'' и 

на интернет страници Општине Трстеник. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Србије''.  

Јавни конкурс је спровела Комисија 

за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа, коју је именовала 

Скупштина општине Трстеник, на седници 

одржаној 16.12.2016.године.  

Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа је по 

истеку рока за подношење пријава, 

констатовала да је на Јавни конкурс за 

именовање директора ЈКСП 'Комстан'' 

Трстеник, благовремено поднета једна 

пријава. На основу увида у доказе о 

испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз пријаву 

кандидата, Комисија је на седници одржаној 

дана 23.02.2017.године у складу са одредбом 

члана 40 став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила списак кандидата 

међу којима се спроводи изборни поступак за 

именовање директора ЈКСП ''Комстан'' 

Трстеник, и то:  

- Ранко Стевановић, дипломирани 

машински инжењер из Трстеника  
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Комисија за спровођење конурса за 

избор директора јавних предузећа је 

примењујући мерила утврђена Уредбом о 

мерилима за именовање директора Јавног 

предузећа, спровела изборни поступак у коме 

је увидом у податке из пријаве и поднету  

документацију и усменим разговором, 

извршила оцену стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата.  

На основу спроведеног изборног 

поступка, у складу са чланом 40. став 3. 

Закон о јавним предузећима, Комисија је на 

седници одржаној 10.03.2017. и 

13.03.2017.године,  утврдила резултате за 

кандидата и на основу члана 41. став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила Ранг 

листу кандидата за именовање директора 

Јавног комунално стамбеног предузећа 

''Комстан'' Трстеник, на коју је уврстила 

кандидата Ранка Стевановића, који је 

испунио прописане услове за избор 

директора ЈКСП ''Комстан'' Трстеник.  

На основу достављене Ранг листе 

кандидата за избор директора ЈКСП'' 

Комстан'' Трстеник и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор 

директора  Општинска управа општине 

Трстеник је припремила предлог Решења да 

се за директора ЈКСП ''Комстан Трстеник 

именује        Ранко Стевановић, дипломирани 

машински инжењер из Трстеника на период 

од четири године.  

Овај предлог достављен је 

надлежним органима Општине Трстеник на 

даљи поступак.  

Општинско веће општине Трстеник 

на седници одржаној 17.03.2017.године, 

утврдило је предлог Решења о именовању 

Ранка Стевановића за директора ЈКСП 

''Комстан'' Трстеник и исти доставило 

Скупштини општине Трстеник.   

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, донела 

је Решење да се за директора ЈКСП 

''Комстан'' Трстеник, именује Ранко 

Стевановић из Трстеника,  дипломирани 

машински инжењер, на период од 4 године.   

На основу наведеног донето је 

Решење као у диспозитиву.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:02-38/2017-01 

     

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

      

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољ.  

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу дужности вршиоца 

дужности директора Дирекције за 

планирање и изградњу „Трстеник“ЈП 

 I – РАЗРЕШАВА СЕ Зоран 

Радисављевић, дипл.инг.електронике из 

Трстеника дужности вршиоца дужности 

директора Дирекције за планирање и 

изградњу „Трстеник“ЈП, чији је правни 

следбеник од 01.12.2016.године Јавно 

предузеће за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“. 
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 II – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:02-39/2017-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

     Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

 

На основу члана 24.,став 3. Закона 

о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 

15/2016), члана 32, став 1. тачка 9.  

Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14) и 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 

и 5/13) ,Скупштина општине Трстеник, 

на седници одржаној дана 

19.05.2017.године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

''ТРСТЕНИК'' 

 

 I- ИМЕНУЈЕ СЕ  Зоран 

Радисављевић, дипломирани инжењер 

електронике из Трстеника, за директора 

Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник'', на 

период од 4 године.  

 

 II – Именовани је дужан да ступи 

на рад у року од 8 дана од дана 

објављивања Решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 III- Ово Решење је коначно. 

 IV- Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном листу општине Трстеник '' и  

на званичној интернет страници Општине 

Трстеник.     

О б р а з л о ж е њ е 

   Чланом 24. став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 

15/2016) ,чланом 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гл.РС'', бр.129/07 и 83/14) и чланом 

40. став 1. тачка 10. Статута општине 

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

бр. 7/08, 10/08, 510, 6/12, 1/13 и 5/13) 

прописано је да директоре Јавних 

предузећа, чији је оснивач локална 

самоуправа именује Скупштина локалне 

самоуправе, на период од 4 године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса.  

Скупштина општине Трстеник је 

на седници одржаној дана 

16.12.2016.године, донела Одлуку о 

спровођењу Јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник'' , чији 

је оснивач Општина Трстеник и огласила 

Јавни конкурс за именовање директора  

Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник''. 

Јавни конкурс објављен је у 

''Службеном гласнику РС'', бр. 108/16 

дана 29.12.2016.године, Дневном листу 
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''Данас'' и на интернет страници Општине 

Трстеник. 

Јавни конкурс је био отворен 30 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''.  

Јавни конкурс је спровела 

Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа, коју је 

именовала Скупштина општине 

Трстеник, на седници одржаној 

16.12.2016.године.  

Комисија за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа је по 

истеку рока за подношење пријава, 

констатовала да је на Јавни конкурс за 

именовање директора Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта 

''Трстеник'' , благовремено поднета једна 

пријава. На основу увида у доказе о 

испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз 

пријаву кандидата, Комисија је на 

седници одржаној дана 23.02.2017.године 

у складу са одредбом члана 40 став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила 

списак кандидата међу којима се 

спроводи изборни поступак за именовање 

директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник'' , и 

то:   

- Зоран Радисављевић, 

дипломирани инжењер 

електронике из Трстеника.  

Комисија за спровођење конурса 

за избор директора јавних предузећа је 

примењујући мерила утврђена Уредбом о 

мерилима за именовање директора Јавног 

предузећа, спровела изборни поступак у 

коме је увидом у податке из пријаве и 

поднету  документацију и усменим 

разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина 

кандидата.  

На основу спроведеног изборног 

поступка, у складу са чланом 40. став 3. 

Закон о јавним предузећима, Комисија је 

на седници одржаној 10.03.2017. и 

13.03.2017.године,  утврдила резултате за 

кандидата и на основу члана 41. став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила 

Ранг листу кандидата за именовање 

директора   Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта 

''Трстеник'', на коју је уврстила кандидата 

Зорана Радисављевића, који је испунио 

прописане услове за избор директора  

Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник''.   

На основу достављене Ранг листе 

кандидата за избор директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта ''Трстеник'' и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор 

директора  Општинска управа општине 

Трстеник је припремила предлог Решења 

да се за директора  Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта 

''Трстеник'' именује Зоран Радисављевић, 

дипломирани  инжењер електронике из 

Трстеника на период од четири године.  

Овај предлог достављен је 

надлежним органима Општине Трстеник 

на даљи поступак.  

Општинско веће општине 

Трстеник на седници одржаној 

17.03.2017.године, утврдило је предлог 
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Решења о именовању Зорана 

Радисављевића из Трстеника за 

директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник''  и 

исти доставило Скупштини општине 

Трстеник.   

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је Решење да се за директора 

Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта ''Трстеник'' , 

именује Зоран Радисављевић из 

Трстеника,  дипломирани инжењер 

електронике , на период од 4 године.   

На основу наведеног донето је 

Решење као у диспозитиву. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:02-40/2017-01    

   ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољ.  

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу дужности вршиоца 

дужности директора Народног 

универзитета у Трстеник 

 I – РАЗРЕШАВА СЕ Светлана 

Лазић, дипл.инг.електронике из 

Трстеника дужности вршиоца дужности 

директора Народног универзитета 

уТрстенику. 

 II – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:02-41/2017-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

   Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и 

члана 40. став 1. тачка 10, а у вези члана 

18. став 1. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог 

Управног одбора Народног универзитета, 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању директора Народног 

универзитета у Трстенику 

 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ Светлана Лазић, 

дипломирани инжењер електронике из 

Трстеника, за директора Народног 

универзитета у Трстенику, на период од 4 

године. 

 II – Ово решење је коначно. 
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 III – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Решењем Скупштине општине 

Трстеник, бр. 02-47/2016-01 од 

07.07.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 8/16), за вршиоца 

дужности директора Народног 

универзитета у Трстенику именована је 

Светлана Лазић, дипл.инг.електронике из 

Трстеника, до именовања директора по 

конкурсу а најдуже годину дана.  

 

 Управни одбор Народног 

универзитета у Трстенику, на седници 

одржаној дана 30.12.2016.године, донео 

је Одлуку о расписивању конкурса за 

избор и именовање директора Народног 

универзитета у Трстенику. На истој 

седници именована је конкурсна 

комисија од 3 члана са задатком да у 

складу са Статутом ове установе утврди 

текст конкурса, распише конкурс, исти 

објави у јавним гласилима и спроведе све 

активности, с тим да у року од 10 дана по 

завршеном конкурсу утврди предлог 

кандидата за директора и исти достави 

Управном одбору на даљи поступак и 

надлежност. 

 Конкурсна Комисија је поступила 

по одлуци Управног одбора Народног 

универзитета у Трстенику, па је конкурс 

за именовање директора објављен у 

огласном делу („Сл.гласник РС“, бр. 12) 

од 22.02.2017.године и дневном листу 

„Новости“ од 27.02.2017.године. 

 У остављеном року пријаву на 

конкурс за именовање директора 

Народног универзитета у Трстенику 

поднео је један кандидат и то Светлана 

Лазић из Трстеника, вршилац дужности 

директора ове установе. 

 Конкурсна Комисија Народног 

универзитета у Трстенику на седници 

одржаној 13.03.2017.године, размотрила 

је приспелу пријаву и том приликом 

једногласно предложила Управном 

одбору да за директора Народног 

универзитета у Трстенику Скупштини 

општине Трстеник предложи Светлану 

Лазић садашњег вршиоца дужности 

директора Народног универзитета у 

Трстенику. 

Управни одбор Народног универзитета у 

Трстенику, на седници одржаној 

13.03.2017.године, размотрио је предлог 

Конкурсне комисије, утврдио да 

предложени кандидат испуњава све 

прописане услове и предложио 

Скупштини општине Трстеник да за 

директора Народног универзитета у 

Трстенику именује Светлану Лазић, 

дип.инг.електронике из Трстеника, 

садашњег вршиоца дужности ове 

установе.  

Скупштина општине Трстеник у свему је 

прихватила предлоге напред наведених 

органа Народног универзитета у 

Трстенику и одлучила као у диспозитиву 

овог решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:02-42/2017-01 

    

 ПРЕДСЕДНИК СО-е,   

 Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу дужности вршиоца 

дужности директора Установе за спорт и 

физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“ 

 

 I – РАЗРЕШАВА СЕ Саша 

Крстић, професор техничког образовања 

из Трстеника дужности вршиоца 

дужности директора Установе за спорт и 

физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“. 

 

 II – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:02-43/2017-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

   Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и 

члана 40. став 1. тачка 10, а у вези члана 

18. став 1. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог 

Управног одбора Установе за спорт и 

физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“, Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању директора Установе за 

спорт и физичку културу „Спортски 

центар Трстеник“  у Трстенику 

 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Крстић, 

професор техничког образовања из 

Трстеника, за директора Установе за 

спорт и физичку културу „Спортски 

центар Трстеник“ , на период од 4 

године. 

 

 II – Ово решење је коначно. 

 

 III – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштине општине Трстеник је 

решењем бр. 02-64/2016-01 од 

07.07.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 8/16), именовала Крстић 

Сашу за вршиоца дужности директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“ из 
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Трстеника, до именовања директора по 

конкурсу а најдуже годину дана.  

 

 Управни одбор Установе за спорт 

и физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“, на седници одржаној дана 

26.01.2017.године, формиро је Комисију 

за избор директора од 3 члана са 

задатком да распише конкурс за избор 

директора, спроведе све активности у 

вези са истим и поднесе извештај 

Управном одбору. 

Комисија за избор директора на седници 

одржаној дана 26.01.2017.године је 

расписала конкурс за избор директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“ из 

Трстеника који је објављен у дневном 

листу „Новости“ дана 04.02.2017.године. 

На расписани конкурс благовремено су 

поднели пријаве три кандидата, и то: 

Крстић Саша, професор техничког 

образовања из Трстеника, Ађанин 

Милош, дипл.економиста из Трстеника и 

Славиша Стојковић, дипл.економиста из 

Трстеника. 

Комисија за избор директора Установе за 

спорт и физичку културу „Спортски 

центар Трстеник“,на седници одржаној 

22.02.2017.године, констатовала је да су 

све пријаве благовремено поднете,али да 

је пријава Ађанин Милоша непотпуна 

пошто не садржи све доказе у складу са 

расписаним конкурсом-недостаје изјава и 

уверење Привредног суда. 

Комисија је даље констатовала да је 

кандидати Крстић Саша и Стојковић 

Славиша испуњвају све услове конкурса, 

с тим што су чланови исте једногласно 

изнели став да Саша Крстић буде изабран 

за директора ове установе посебно што 

успешно и до сада обављао функцију в.д 

директора и упознат је са радом ове 

установе. 

 

Управни одбор  Установе за спорт и 

физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“, на седници од 

06.04.2017.године, размотрио, је извештај  

Комисије па је у складу са чланом 23. 

Статута ове установе, предложио 

кандидата Крстић Сашу за директора по 

основу спроведеног конкурса.  

Скупштина општине Трстеник у свему је 

прихватила предлоге напред наведених 

органа Установе за спорт и физичку 

културу „Спортски центар Трстеник“,   и 

одлучила као у диспозитиву овог 

решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:02-44/2017-01 

     

    ПРЕДСЕДНИК СО-е,  

     Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 

19.05.2017.године, донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу дужности вршиоца 

дужности директора Туристичке 

организације општине Трстеник 

 I – РАЗРЕШАВА СЕ Владимир 

Јевтић, дипл.географ-туризмолог из 

Трстеника дужности вршиоца дужности 

директора Туристичке организације 

општине Трстеник.  

 II – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:02-45/2017-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

 Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и 

члана 40. став 1. тачка 10, а у вези члана 

18. став 1. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 7/08, 

10/08, 3/10, 6/12, 1/13 и 5/13), на предлог 

Управног одбора Туристичке 

организације општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању директора Туристичке 

организације  Општине Трстеник 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир 

Јевтић, мастер туризмолог из Трстеника, 

за директора Туристичке организације 

општине Трстеник, на период од 4 

године. 

 II – Ово решење је коначно. 

 III – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Решењем Скупштине општине 

Трстеник, бр. 02-68/2016-01 од 

07.07.2016.године („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 8/16), за вршиоца 

дужности директора Туристичке 

организације општине Трстеник 

именован је Владимир Јевтић, из 

Трстеника, до именовања директора по 

конкурсу, а најдуже годину дана.  

 Управни одбор Туристичке 

организације општине Трстеник расписао 

је конкурс за избор и именовање 

директора Туристичке организације 

општине Трстеник који је објављен у 

огласном делу („Сл.гласник Републике 

Србије“) – огласи дана 10.03.2017.године.  

 У остављеном року пријаву на 

конкурс за именовање директора 

Туристичке организације општине  

Трстеник поднео је један кандидат и то 

Јевтић Вадимир, мастер туризмолог из 

Трстеника, сада вршилац дужности 

директора ове организације. 

Управни одбор Туристичке организације 

општине Трстеник, на седници одржаној 

07.04.2017.године,  размотрио је пријаву  
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кандидата и констатовао да иста 

испуњава све прописане услове и 

предложио Скупштини општине 

Трстеник да се за директора Туристичке 

организације општине Трстеник именује 

Владимир Јевтић, мастер туризмолог из 

Трстеника, садашњи вршилац дужности 

ове организације.  

Скупштина општине Трстеник у свему је 

прихватила предлог Управног одбора 

Туристичке организације општине 

Трстеник и одлучила као у диспозитиву 

овог решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број:02-46/2017-01    

 ПРЕДСЕДНИК СО-е,  

    Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

На  основу члана 53. ст.2 и 54. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гл. РС“,бр. 

72/2009,52/2011,55/2013,35/2015,68/2015 

и 62/2016) и чл. 40 Статута општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“ 

бр. 7/08,10/08,3/10,6/12,1/13 и 5/ 13), 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу  и именовању члана 

Школског одбора ОШ „Свети Сава“ 

Трстеник 

I –РАЗРЕШАВА СЕ члан  

Школског одбора ОШ „Свети Сава“ 

Трстеник и то:  

      Испред представника запослених: 

- Марија Обрадовић, школски 

педагог из Трстеника, због престанка 

радног односа у овој школи.  

II- У Школски одбор ОШ „Свети Сава“ 

Трстеник ИМЕНУЈЕ СЕ и то: 

Испред представника запослених: 

- Мирко Тошовић, професор 

разредне наставе из Чаира. 

Мандат именованог члана трајаће колико 

и мандат осталих чланова Школског 

одбора именованих решењем СО-е 

Трстеник бр. 02-67/2014-01 од 

19.09.2014.године („Сл. лист општине 

Трстеник“,бр.6/2014). и Решењем бр.  02-

14/2016-01 од 30.11.2016. године („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр.12/2016). 

III- Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-47/2017-01 

                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК СО-е ,                                                

Герасим Атанасковић, дипл.инг.пољ. 

 

 

На  основу члана 53. ст.2 и 54. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гл. РС“,бр. 

72/2009,52/2011,55/2013,35/2015,68/2015 

и 62/2016) и чл. 40 Статута општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“ 

бр. 7/08,10/08,3/10,6/12,1/13 и 5/ 13), 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О разрешењу  и именовању члана 

Школског одбора Гимназије „Вук 

Караџић“ Трстеник 

 

I –РАЗРЕШАВА СЕ члан  

Школског одбора Гимназије „Вук 

Караџић“ Трстеник и то:  

      Испред Савета родитеља: 

- Љиљана Пецић, из Трстеника, на 

лични захтев.  

II- У Школски одбор Гимназије„ 

Вук Караџић “ Трстеник ИМЕНУЈЕ СЕ и 

то: 

Испред Савета родитеља: 

- Марија Ђошић, из Трстеника, ул. 

Св.Саве бр. 61/24. 

Мандат именованог члана трајаће колико 

и мандат осталих чланова Школског 

одбора именованих решењем СО-е 

Трстеник бр. 02-79/2014-01 од 

19.09.2014.године („Сл. лист општине 

Трстеник“,бр.6/2014). и Решењем бр.  02-

147/2016-01 од 30.11.2016. године („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр.12/2016). 

III- Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-48/2017-01 

                                                               

ПРЕДСЕДНИК СО-е , 

                                                                       

Герасим Атанасковић, дипл.инг.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 и 

145/14), члана 9. став 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 

средину ("Сл. гласник РС", број 135/04), 

члана 40. Статута општине Трстеник 

("Службени лист општине Трстеник", 

број 7/08, 10/08, 5/10 и 5/12), по 

прибављеном мишљењу од Комисије за 

планове општине Трстеник од 29.12. 

2016.године, Одлуке о доношењу 

просторног плана општине Трстеник 

(“Службени лист општине Трстеник”, 

број 4/11), Скупштина општине Трстеник 

на седници одржаној дана  19.05.  2017. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

каменолома у лежишту ''ЧУКАРА'' 

атар насељеног места Горња Омашница 

ОПШТИНА  ТРСТЕНИК 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана 

детаљне регулације каменолома у 

лежишту ''ЧУКАРА'' атар насељеног 

места Горња Омашница ( у даљем тексту 

: План детаљне регулације ) и изради 

Стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације на животну средину.  
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Члан 2. 

 Предмет Плана детаљне 

регулације је део простора насељеног 

места Горња Омашница. 

 Оквирна граница Плана детаљне 

регулације дефинисана је катастарским 

парцелама и деловима катастарских 

парцела, и то :  

- кат.парце.бр. 4852, 4853, 4854, 

4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 

4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4885, 4886, 

4887/1, 4887/2, 4888, 4889, 4890, 4891, 

4892, 4905, 4906, 4907, 5403, 5404-део, 

5405, 5406, 5407, 5408, 5413, 5414, 5415, 

5416, 5417, 5418, 5419, 5420/1, 5420/2, 

5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 

5427/1, 5427/2, 5431, 5722, 5723, 5725, 

5726/1, 5726/2 и 6477-део све КО 

Омашница.        

 

Оквирна граница обухвата Плана 

детаљне регулације дата је и на 

графичком приказу, који је саставни део 

ове одлуке. 

Нацртом плана детаљне регулације 

дефинисаће се коначна граница обухвата 

плана детаљне регулације.  

  

Члан 3. 

 Оквирна укупна површина 

простора обухваћеног планом детаљне 

регулације је  13,40 ха. 

 

Члан 4. 

 План детаљне регулације биће 

израђен према условима и смерницама 

датим у Просторном плану општине 

Трстеник (''Службени лист општине 

Трстеник'', број 4/11), Елаборатом о 

ресурсима и резервама мермерисаних 

кречњака као техничког грађевинског 

камена у лежишту ''Чукара'' 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 
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претпостављеним будућим потребама 

свих корисника, настојећи да се 

грађанима са планског подручја обезбеди 

здраво окружење, квалитетни и безбедни 

услови живота и рада, као и неопходнодт 

очувања квалитетне животне средине; 

тежећи обезбеђењу атрактивних и 

ефективних услова за инвестирање на 

одржив начин и контролисану градњу и 

експлоатацију мермерисаних кречњака 

као техничког грађевинског камена, 

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 атрактиван 

за инвестирање, рад, повремени и стални 

боравак грађана ради рада, побољшање 

социо-економских параметара у 

насељеном месту и окорном простору, 

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 и експлоатације; развој 

комуналне инфраструктуре; развој 

саобраћајне инфраструктуре; дефинисање 

услова и мера заштите културног 

наслеђа, енергетске ефикасности, 

приступачности и животне средине. 

 Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског 

подручја је формулисан Простроним 

планом општине Трстеник тако да 

омогући остваривање циљева усмерених 

ка дугорочној визији социјалног и 

економског развоја, али и очувања 

животне средине простора обухваћеног 

планом и ширег окружења. 

 

Члан 9. 

 Рок за израду материјала за рани 

јавни увид је 60 дана од дана доношења 

Одлуке. 

Рок за израду Нацрта плана детаљне 

регулације је шест месеци од достављања 

извештаја о обављеном раном јавном 

увиду. 

 

Члан 10. 

Израда плана се поверава Јавном 

предузећу за уређивање грађевинског 

земљишта '' Трстеник '' из Трстеника, 

улица Живадина Апостоловића број 4. 

које ће са подносиоцем захтева 

закључити уговор о изради планског 

документа.    

Средства за израду Плана детаљне 

регулације обезбедиће подносилац 

захтева Привредно друштво за градњу и 

инжењеринг ''ТЕХНОГРАДЊА'' д.о.о. 

Крушевац, које ће са јединицом локалне 

самоуправе Трстеник закључити уговор о 

финансирању изрде планског документа. 

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. 

 Нацрт 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 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 : 022 - 39/2017 - 01  

 

                                                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                                  

Атанасковић Герасим,дипл.инг.пољоп. 

 

 

 

 

 

 

  

Графички приказ : Оквирна граница 

обухвата 

Плана детаљне регулације каменолома у 

лежишту '' ЧУКАРА '' 

атар насељеног места Горња Омашница - 

општина Трстеник 
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Графички приказ : Оквирна граница обухвата 

Плана детаљне регулације каменолома у лежишту '' ЧУКАРА '' 

атар насељеног места Горња Омашница - општина Трстеник 
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На основу члана 32. став 2. под 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014), и члана 40. став 1. тачка 10. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 3/10, 

6/12, 1/13 и 5/13) и Одлуке о утврђивању 

састава чланова Управних и Надзорних 

одбора општине Трстеник бр. 022-

55/2017-01 од 03.08.2012.године, 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 4/12),  

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу и именовању 

Управног одбора Центра за социјални рад 

Трстеник 

 

I – РАЗРЕШАВА СЕ Видаковић 

Микица, дипл.економиста из Дубља, 

дужности члана Управног одбора Центра 

за социјални рад Трстеник на коју је 

именован испред представника оснивача, 

на лични захтев. 

II – Именује се Терзић 

Александар, доктор ветеринарске 

медицине из Трстеника, ул. Јована 

Ристића бр. 3 за члана Управног одбора 

Центра за социјални рад Трстеник, 

испред представника оснивача. 

III - Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-50/2017-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољоп. 

На основу чл. 32 ст.1. тач. 12. и чл. 

50. ст.2. у вези ст. 4. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС”,бр. 

129/2007 и 83/2014), чл. 40 ст1. тач. 13. и 

чл.70 ст.2 у вези ст.4 Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ , 

бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13 ), 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.05.2017. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА 

ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

I- Констатује се престанак 

функције члану Општинског већа 

Општине Трстеник, Александру Трзићу 

из Трстеника,ул. Јована Ристића бр. 3,  

даном доношења овог решења, због 

подношења оставке. 

 

II- Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-49/2017-01 

                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                         

Герасим Атанасковић, дип.инг. пољ. 
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На основу члана 45. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр. 129/2007 и 83/2014)  и чланова 40. и 

59. Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ , бр. 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13 ), Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној 19.05.2017 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Општинског 

већа 

 

I – БИРА СЕ  за члана 

Општинског већа општине Трстеник, и 

то: 

МИКИЦА ВИДАКОВИЋ, 

дипломирани економиста из Дубља,  

 

II - Мандат члана Општинског 

већа из става I- овог Решења траје колико 

и мандат осталих чланова Општинског 

већа постојећег сазива. 

III- Решење ступа на снагу даном 

доношења, а примењиваће се од 

22.05.2017.   године. 

IV-  Решење објавити у 

„Службеном листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-54/2017-01 

                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                             

Герасим Атанасковић, дип.инг. пољ. 

  

 

 

 

На основу чл.44.  и 47.  Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр.7/08, 10/8, 5/10, 6/12, 1/13 и 

5/13) и чл. 36., 37. и 44.  Пословника о 

раду Скупштине општине Трстеник („Сл. 

лист општине Трстеник“, бр.7/08, 5/10 и 

6/12), Скупштина општине Трстеник, на  

седници одржаној 19.05.2017.године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О  измени решења о именовању 

чланова Комисије за равноправност 

полова 

  

 I -У решењу о именовању чланова 

Комисије за    равноправност полова  бр. 

02-103/2016-01 од 05.09.2016.године, 

(„Сл.лист општине Трстеник“,, бр. 

9/2016) у ставу I  тачка 1., која је гласила: 

„ 1. Драган Вилимоновић, 

дипл.правник, из Медвеђе“, 

Замењује се тако да сада гласи: 

„1. Тамара Симић, дипл.правник 

из Стопање“ 

II- Mандат   новоименованог члана 

Комисије за равноправност полова   траје 

колико и мандат осталим члановима 

Комисије.  

 

III- Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

„Службеном листу општине Трстеник“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-51/2017-01 

                                                                                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољоп. 

 

 



Страна   106 .    Број  4.         СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК           22.05.2017.год. 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу чланова 16. и 17. Одлуке о 

правима и услугама у социјалној заштити 

Општине Трстеник („Сл. лист општине 

Трстеник“, бр. 1/2013), Правилника о 

остваривању субвенција комуналних услуга 

(„Сл. лист општине Трстеник, бр. 2/2013 и 

9/2015) и члана 61. Статута општине 

Трстеник („Сл. лист Општине Трстеник“, бр. 

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Општинско веће Општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 17.03.2017. године, 

доноси 

ПРАВИЛНИК 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ 

СУБВЕНЦИЈА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о остваривању субвенција 

комуналних услуга  („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 2/2013 и 9/2015) мења се члан 

3а и гласи: 

„Корисници права на новчану 

социјалну помоћ под условом да им је право 

признато у неограниченом временском 

периоду, лица са признатим статусом ратног 

војног инвалида и породице палих бораца, 

стичу право на потпуну субвенцију 

комуналних услуга (утрошену воду, 

изношења смећа и за испоручену топлотну 

енергију) са затеченим стањем у погледу 

коришћења површине стана.“ 

 „Корисници права на додатак за 

помоћ и негу другог лица са признатим 

статусом енергетски заштићеног купца, 

корисници права на додатак за помоћ и негу 

другог лица, под условом да немају других 

примања и да је лице са сметњама у развоју 

стичу право на ослобађање од плаћања 

месечне обавезе за испоручену топлотну 

енергију и комуналне услуге и то:  

-за испоручену топлотну енергију у 

површини од 20 м2; 

-за извршене комуналне услуге 20% 

од укупног месечног рачуна.“ 

 

Члан 2. 

У осталом делу Правилник о остваривању 

субвенција комуналних услуга  остаје 

непромењен. 

Члан 3. 

Правилник ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 110-5/2017-03 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Александар Ћирић, дипл. правник 

 

 

На основу члана 61. Статута општине 

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

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Општинско веће општине Трстеник, на 

седници одржаној 17.03.2017.године, донело 

је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 I – Даје се сагласност  Југовић 

Радмилу из Мале Дренове, за установљење 

права трајне службености пролаза, уз 

накнаду,  у смислу одредаба Одлуке о 

одређивању накнаде за службеност пролаза 

на земљишту у јавној својини општине 
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Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

3/13), на катастарској парцели број  2426 КО 

Мала Дренова, која се код Службе за 

катастар непокретности у Трстенику води 

као јавна својина -некатегорисани пут.     

  Сагласност се даје ради постављања 

електричног подземног кабла кроз ову 

парцелу, у дужини од око 400 метара,  за 

изградњу хидрофора  на кат.парц.бр. 467/1 

КО Мала Дренова, власништво Југовић 

Радмила из Мале Дренове.  

II – Међусобни односи између 

општине Трстеник, с једне стране и Југовић 

Радмила из Мале Дренове, с друге стране 

ближе ће се уредити Уговором, који ће 

припремити имовинско-правна служба 

општине Трстеник.  

 III – Овлашћује се Александар 

Ћирић, Председник општине Трстеник да 

закључи Уговор из тачке II овог решења. 

 IV – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и биће објављено у 

''Службеном листу општине Трстеник''.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК  

Број:  464-4/2017-03 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        

Александар Ћирић,дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 61. став 1. тачка 8. 

Статута општине Трстеник (''Сл.лист 

општине Трстеник'', бр. 7/08, 10/08, 5/10, 

6/12, 1/13 и 5/13), Општинско веће општине 

Трстеник, на седници одржаној дана 

28.04.2017.године, донело је 

О Д Л У К А 

О финансирању набавке енергетске 

контејнерске централе од 4,5 МW  у 

Трстенику 

1. Одобравају се средства за набавку-

куповину енергетске гасне 

контејнерске централе од 4,5 МW у 

Трстенику, у износу од 15.851.757,84 

динара из буџета општине Трстеник. 

2. Овлашћује се председник општине 

Трстеник да закључи Анекс Уговора 

о финансирању набавке енергетске 

контејнерске централе од 4,5 МW у 

Трстенику, број 40-1014/13 од 

23.08.2013.године. 

3. Енергетска контејнерска централа 

биће укњижена као део мреже у 

јавној својини општине Трстеник. 

4. Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

''Службеном листу општине 

Трстеник''.  

5. Одлуку доставити: Одсеку за буџет и 

финанасије општине Трстеник, ЈКП 

''Енергетика'' Трстеник и архиви.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 022-26/2017-03 

 Председник Општинског већа 

                    Председник општине 

    

 Александар Ћирић,дипл.правник  
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На основу члана 155. и 159. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 52/2011, 

55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 

68/2015 и 62/2016-Одлука УС) , Правилника 

о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у 

предшколским установама (''Сл.гласник РС'', 

бр. 146/2014) и члана 61. Статута општине 

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

7/08,...5/13), Општинско веће општине 

Трстеник на седници одржаној 

28.04.2017.године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању економске цене програма 

васпитања и образовања 

у Предшколској установи ''Бисери'' 

Трстеник за 2017.годину 

 

 I – Овим Решењем утврђује се 

економска цена програма васпитања и 

образовања у Предшколској установи 

''Бисери'' у Трстенику, чији је оснивач 

Општина Трстеник за 2017.годину.  

 II – Економска цена програма 

васпитања и образовања у Предшколској 

установи ''Бисери'' у Трстенику, утврђује се у 

износу од 19.504,00 динара месечно по 

детету. 

 Дневна економска цена по детету 

утврђује се дељењем месечне економске цене 

по детету из става I овог члана са бројем 

радних дана у месецу. 

 III- Учешће корисника услуга у 

економској цени по детету износи 20% и  

утврђује се у износу од 3.900,00 динара 

месечно по детету.  

 За дане одсуства корисник плаћа 50% 

од утврђеног износа из става I овог члана.  

 IV – Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у ''Службеном 

листу општине Трстеник'', а примењиваће се 

од 01.01.2017.године.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 40-345/2017-03 

 Председник Општинског већа 

        Председник општине 

     

 Александар Ћирић,дипл.правник  

 

На основу члана 46.Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“, 

број 129/07) и члана 61. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број 

7/08) Општинско веће општине Трстеник на 

седници одржаној 28.04.2017. године, донело 

је  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА У ТРСТЕНИКУ 

 

I – ОДРЕЂУЈУ СЕ јавна 

паркиралишта у Трстенику према зонама, на 

следећи начин: 

 Зона I (црвена): 

 1. Улица др Радомира Милуновића - 

од улаза у Полицијску станицу Трстеник до 

улице Цара Душана; 

 2. Улица Мире Милошевић – од 

Чајкине улице до Обилићеве улице; 

 3. Улица Чајкина – од улице Мире 

Милошевић до улице Радоја Крстића; 

 4. Улица Вука Караџића – од 

Југовићеве улице до улице Кнегиње Милице; 
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 5. Улица Кнегиње Милице – од улице 

Вука Караџића до улице Живадина 

Апостоловића; 

 6. Улица Косовска – од зграде Суда 

до зграде Општинске управе. 

 Зона II (жута): 

 1. „Паркинг центар“ - иза Ламеле и 

поред Партизановог игралишта, Косовском 

улицом од улице Др.Милуновића до улице 

Цара Душана;  

 2. „Паркинг преко пута Зелене 

пијаце“ - улаз из улице Кнегиње Милице и 

улице Дамјана Максића; 

 3. Улица Кнегиње Милице – од улице 

Живадина Апостоловића до улице Цара 

Лазара, са паркингом преко пута Спортске 

хале; 

 4. Улица Чајкина – од улице Радоја 

Крстића до улице Светог Саве; 

 5. Улица Вука Караџића – од улице 

Мире Милошевића до улице Светог Саве са 

паркингом преко пута Хитне помоћи; 

 6. Улица Живадина Апостоловића – 

од Југовићеве улице до улице Радоја Крстића 

са паркингом иза „Гарсоњере“;  

 7. Улица Радоја Крстића – паркинг од 

Чајкине улице до улице Вука Караџића; 

 8. Улица Светог Саве – од улице 

Дамјана Максића до Чајкине улице; 

 9. Улица Дамјана Максића;  

 10. Улица Цара Лазара; 

 11. Паркинзи код „Стадиона“ - из 

улице Ж.Апостоловића и из Југовићеве 

улице; 

 12. Паркинзи у блоку зграда „Робна 

кућа-железничка станица“ – улази из улица 

Вука Караџића и улице Мире Милошевић; 

 13. Улица Бошка Савића; 

 14. Паркинг код „Р-ова“ - улаз из 

улице Радоја Крстића; 

 15. Обилићева улица; 

 16. Улица Бранка Радичевића – иза 

„Југодрва“; 

17. Улица Цара Душана – између 

раскрсница са Обилићевом улицом и са 

улицом Радоја Крстића, а дуж тротоара 

Партизановог игралишта“; 

18. Улица В.Рибникара и Б.Бакића – 

код К1 и К2 и паркинг код зграда из ових 

улица; 

19. Улица Бранислава Стефановића и 

паркинг код зграда из ових улица. 

20. Улица Радоја Крстића – паркинг 

испред вртића „Бисери“, наплата паркинга од 

9-14h и од 16-20h. 

II – Омогућава се станарима да на основу 

саобраћајне дозволе и личне карте добију  

електронску вињету за бесплатно паркирање 

у близини стамбене зграде. Може се добити 

највише једна вињета за једну стамбену 

јединицу. Омогућава се власницима 

привредних субјеката да на основу 

саобраћајне дозволе и решења из Агенције за 

привредне регистре добију  електронску 

вињету за бесплатно паркирање у близини 

пословних просторија. Може се добити 

највише једна вињета за један привредни 

субјекат. Период важења вињете је период 

важења регистрације возила. Подручје 

важења вињете одредиће се за сваки 

стамбени и пословни објекат посебним 

решењем Општинског већа, а на основу 
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предлога предузећа коме су поверени 

послови јавних паркиралишта. 

III – Омогућава се свим грађанима који имају 

пребивалиште на територији општине 

Трстеник да могу на основу саобраћајне 

дозволе и личне карте да купе повлашћену 

месечну карту која важи за Зону II (жута 

зона). 

IV – Ступањем на снагу овог решења ставља 

се ван снаге решење Општинског већа број         

022-69/2010-03 од 22.04.2010. године, 

решење Општинског већа број 022-142/2010-

03 од 01.11.2010. године, решење 

Општинског већа број 022-167/2010-03 од 

29.12.2010. године. 

V – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу Општине Трстеник“, а примењиваће се 

од 01.јуна 2017.године. 

Број: 344-17/2017-03 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   

 

            Александар Ћирићдипл. правник 
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На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије“, број 

129/07) и члана 61. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број 7/08) 

Општинско веће општине Трстеник на седници одржаној 28.04. 2017. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е    

О ЦЕНАМА, НАМЕНИ И НАЧИНУ ПАРКИРАЊА 

 

I – УТВРЂУЈУ СЕ цене паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима у 

Трстенику у зони наплате, а према намени и начину паркирања, на следећи начин: 

 

Р.бр. Врста карте Јединична цена Напомена 

1. Паркирна карта - Зона I 

(црвена зона) 

35 дин./сату Максимално једнократно (после 

паузе од мин. 2 сата) дозвољено 

време паркирања 2 сата. 

2. Паркирна карта - Зона II (жута 

зона) 

30 дин./сату Неограничено време паркирања. 

3.  Дневна паркинг карта - Зона II 

(жута зона) 

150 дин./дневно Важи за дан када се користи 

паркирање, без обзира на време 

почетка/завршетка паркирања. 

4. Повлашћена месечна карта 

ПМК -  Зона II (жута зона) 

400 дин./месечно Важи неограничено за Зону II 

(жута зона) за становнике 

општине Трстеник. 

5. Претплатна месечна карта за 

запослена физичка лица изван 

Трстеника -  Зона II (жута 

зона) 

900 дин./месечно Важи неограничено за Зону II 

(жута зона). 

6. Претплатна месечна карта за 

студенте изван Трстеника  -  

Зона II (жута зона) 

500 дин./месечно Важи неограничено за Зону II 

(жута зона) за становнике 

општине Трстеник. 

7. Претплатна месечна карта за 

правна лица УПРПК  -  Зона II 

(жута зона) 

1200 дин./месечно Важи неограничено за Зону II 

(жута зона). 

8.  Претплатна паркинг карта са 

резервацијом 

7000 дин./месечно Важи неограничено за одређено 

паркинг место за које је издата. 
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9.  Дневна карта за 24 сата 

Тип 1 (Налогом контролора)  

1000 дин. За возило за које није плаћено 

паркирање ни на један од 

понуђених начина и вреди 24 сата 

од тренутка издавања. 

10. Дневна карта за 24 сата  

Тип 2 (Налогом контролора) 

600 дин. За возило за које је прекорачено 

дозвољено време паркирања и 

вреди 24 сата од тренутка 

издавања. 

11. Трошкови слања опомене 200 дин. Додаје се на вредност Дневне 

карте за 24 сата. 

12. Доставно возило са територије 

општине 

1200 дин./месечно Важи неограничено за Зону II 

(жута зона). 

13. Доставно возило ван 

територије општине 

5000 дин./месечно Важи неограничено за Зону II 

(жута зона). 

14. Накнада за уклањање 

непрописно паркираних или 

напуштених возила. 

5000 дин. По налогу Полиције или 

Комуналне инспекције. 

15. Накнада за започети процес 

уклањања непрописно 

паркираних или напуштених 

возила. 

2000 дин. По налогу Полиције или 

Комуналне инспекције. 

16. Пренос возила у граду – 

подручје ГУП-а у редовном 

радном времену на захтев 

власника 

4800 дин.  

17. Доплата за пренос возила ван 

ГУП-а 

96 дин/км  

18. Доплата за пренос возила ван 

радног времена 

1800 дин.  

19. Смештај и чување возила на 

депоу. 

18 дин./сату За сваки започети сат по истеку 

24 сата од доспећа возила. 

Омогућава се умањење цене Дневне карте за 24 сата (оба типа) за 50% вредности уколико се плати 

у року од 8 дана од тренутка издавања.  
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II – Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге решење Општинског већа број         

022-86/2009-03 од 11.12.2009. године, решење Општинског већа број 400-6/2010-03 од 09.03.2010. 

године, решење Општинског већа број 400-7/2010-03 од 09.03.2010. године, решење Општинског 

већа број 400-8/2010-03 од 09.03.2010. године, решење Општинског већа број 022-66/2010-03 од 

22.04.2010. године, решење Општинског већа број 022-68/2010-03 од 22.04.2010. године. 

III – Наплата паркирања вршиће се у времену од 7-20 часова радним данима. Суботом ће се 

наплата паркирања вршити у времену од 7-14 часова. Недељом и државним празницима неће се 

наплаћивати паркирање. 

 

IV – Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

Општине Трстеник“, а примењиваће се од 01.јуна 2017.године. 

 

Број: 344-18/2017-03 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,   

 

Александар Ћирић, дипл. правник 
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Општинско веће општине Трстеник, 

на седници  која је одржана дана 28.04.2017.                 

године,на основу  члана  61 Статута 

општине Трстеник (Сл. лист општине  

бр.7/08,10/08,5/10,6/12,1/13,5/13)  , а у вези  

чл.61,64,64а и 64б Закона о 

пољопривредном  земљишту (,,Службени 

гласник  РС“, 62/06,65/08- др. Закон и 

41/09,112/15), донело је  

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК  

ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

I    Образује  се Комисија за 

спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији општине 

Трстеник за 2017. годину  (у даљем 

тексту:Комисија). 

 

II     У Камисију  се именују: 

за председника 

Радмила Вулетић, дип. правник 

за чланове: 

1.Марија  Марковић, дип.правник 

2.Слађана  Матић, дип. правник 

3.Весна Здравковић,  дип. правник 

4.Драга Стојановић, дип. економиста 

 

III    Задатак Комисије је давање 

предлога председнику општине Трстеник за 

доношење Одлуке  о давању на коришћење 

без плаћања накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини, Одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини  по праву пречег закупа, 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини по основу јавног надметања (јавне 

лицитације или прикупљања  писаних  

понуда), вођење записника  и давање 

предлога председнику општине Трстеник за 

доношење одлуке  за избор најбољег 

понуђача  односно Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини. 

IV  Комисија  ће задатке из тачке III 

овог решења обавити након доношења 

Годишњег програма  заштите, уређења и 

коришћење пољопривредног земљишта за 

територију општине Трстеник за 

2017.годину у складу са чланом 61,64,64а и 

64б Законом о пољопривредном земљишту 

Сл. гл. РС бр. 62/06,65/08,41/09,112/15). 

Стручне, организационе и 

административне послове обавља Одсек за 

привреду,пољопривреду  и одрживи развој 

Општинске управе Трстеник. 

 

Бр.02-32 /2017-03 

  

Председник  Општинског већа 

 

          Александар Ћирић,  дипл.  правник 

 

 

На основу члана 46. Закона о 

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

129/07) и члана 61. Статута општине 

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

7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 5/13), 

Општинско веће општине Трстеник, на 

седници одржаној дана  28.04.2017.године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I – Даје се сагласност Агатоновић 

Саши из Страгара за установљење права 

трајне службености пролаза, 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), на кат.парц.бр. 1618 КО Страгари, у 

јавној својини   која се у Служби за 

катастар непокретности води као локални 

некатегорисани пут, ради постављања 

подземног електричног кабла у дужини од  

300 м до кат.парцеле бр.1248 КО Страгари у 
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власништву именованог, за постављање  

хидрофора за поливање усева.   

II – Међусобни односи између 

Општине Трстеник, са једне стране и 

Агатоновић Саше из Страгара, са друге 

стране, ближе ће се уредити Уговором, који 

ће припремити имовинско-правна служба.  

III – Овлашћује се председник 

Општине Трстеник да закључи Уговор о 

конституисању права службености пролаза.  

IV – Решење доставити: Одсеку за 

урбанизам,грађевинарство, имовинско-

правне и   стамбене послове, Агатоновић 

Саши из Страгара и архиви.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

Број: 352-168/2016-03 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Александар Ћирић,дипл.правник  

 

АКТА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

 

На основу члана 74. Закона о 

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

129/07 и 83/14) и члана 102. Статута 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр 7/08, 10/08, 5/10, 6/12, 1/13 и 

5/13), дана 22.05.2017.године, доносим 

О Д  Л  У  К  У 

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛУЋЕ, РИЂЕВШТИЦА И 

ОКРУГЛИЦА 

 

1.Расписују се избори за чланове Савета 

Месних заједница Велуће, Риђевштица и 

Округлица за 18.06.2017.године.  

2.Избори за чланове Савета месних 

заједница ће се спровести у складу са 

Статутом општине Трстеник, Статутом МЗ 

Велуће, Одлукама о образовању Месних 

заједница Риђевштица и Округлица, као и 

одговарајућим упутством. 

3.Рокови за извршење изборних радњи 

почињу да теку од  24.05.2017.године. 

4.Непосредни избори тајним гласањем 

одржаће се 18.јуна 2017.године у времену 

од 07,оо до 20,оо часова. 

5.Изборе за чланове Савета Месних 

заједница из тачке 1.ове Одлуке спровешће 

Изборне комисије Месних заједница.  

6.Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Трстеник'' и на огласним таблама  

Месних заједница из тачке 1. ове Одлуке и 

исту доставити  Месној заједници Велуће,  

средствима јавног информисања и архиви.  

7.Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

Број: 013-5/2017-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е 

            Герасим Атанасковић,дипл.инг.пољ. 
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