
 На основу чланова 16. и 17. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити 

Општине Трстеник („Сл. лист Општине Трстеник“, бр. 1/2013) и члана 61. Статута 

општине Трстеник („Сл. лист Општине Трстеник“, бр. 7/08, 10/08, 5/10, 6/12 и 1/13), 

Општинско веће Општине Трстеник, на седници одржаној дана 18.04.2013. године, 

доноси:  

 

 

ПРАВИЛНИК 

 О ОСТВАРИВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Правилником о остваривању субвенције комуналних услуга (у даљем тексту: 

Правилник), утврђују се критеријуми, услови и поступак за остваривање права на 

субвенцију комуналних услуга, начин обезбеђивања средстава, као и начин вођења 

евиденције физичких лица која остваре право на субвенцију, на територији Општине 

Трстеник. 

 

Члан 2. 

 

 Под комуналним услугама подразумева се плаћање накнаде за испоручену 

топлотну енергију, утрошену воду и изношење смећа. 

 

Члан 3. 

 

Право на субвенцију комуналних услуга, могу да остваре појединци и породице 

(физичка лица) које имају пребивалиште, односно боравиште на територији Општине 

Трстеник, под условом да су корисници новчане социјалне помоћи, ратни војни инвалиди 

или корисници увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, уколико редовно измирују 

доспеле обавезе, односно немају дуговања.  

 

 Члановима породице у смислу остваривања права на субвенцију комуналних 

услуга сматрају се брачни и ванбрачни партнер, деца (брачн, ванбрачна, усвојена и узета 

на издржавање) и сродници у правој линији, а у побочној до другог степена сродства, под 

условом да живе у заједничком домаћинству. 



 

Поступак за остваривање права на субвенцију 

 

Члан 4. 

 

 Поступак за остваривање права на субвенцију комуналних услуга, покреће странка 

подношењем писаног захтева Центру за социјални рад „Трстеник“ (у даљем тексту: 

Центар), који након спроведеног поступка и оцене основаности захтева, издаје Уверење о 

признатом праву на субвенцију, и сачињава списак на те околности, који доставља ЈКП 

„Енергетици“, ЈКСП „Комстану“ и другим пружаоцима комуналних услуга, на који начин 

странка код истих остварује право на субвенцију.  

 

 Уз захтев за остваривање права на субвенцију комуналних услуга, странка прилаже 

фотокопију личне карте, последњи рачун о утрошеној топлотној енергији, број водомера и 

последњи рачун о утрошеној води и рачун о изнетом смећу, као и доказ по ком основу 

користе стан(власник, закупац, члан домаћинства и сл.), а ратни војни инвалиди прилажу 

и Уверење/Потврду, која потврђује њихов статус.  

 

 Након пријема захтева, Центар, за кориснике новчане социјалне помоћи и увећаног 

додатка за помоћ и негу другог лица, врши проверу чињенице да ли се подносилац захтева 

налази у систему социјалне заштите као корисник наведених права, и то увидом у 

листинге које једном месечно добија од Министарства рада, запошљавања и социјалне 

политике и уколико се подносилац налази у систему, издаје Уверење о признатом праву 

на субвенцију, и уноси име и презиме подносиоца са подацима из рачуна, у списак 

корисника права на субвенцију комуналних услуга.  

 

Трајање и престанак 

 

Члан 5. 

 

 Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга признаје се у трајању од 12 

месеци, рачунајући од дана подношења захтева, осим за кориснике права којима је право 

признато у ограниченом трајању (нсп, увећани додатак за тнп), којима се право на 

субвенцију комуналних услуга признаје до истека права, по основу кога и остварују право 

на субвенцију. 

 

 Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга, корисник може остварити 

само по једном од основа предвиђених овим Правилником. 



 

 Уколико у року из става 1. овог члана, настану промене које би могле бити од 

утицаја на признато право, лице које је остварило право на субвенцију комуналних услуга 

дужно је да Центру, без одлагања, а најкасије у року од 15 дана од дана настале промене, 

пријави насталу промену. 

 

Члан 6. 

 

 О домаћинствима која су остварила право на субвенцију комуналних услуга, 

Центар, ЈКП „Енергетика“, ЈКСП „Комстан“ и други пружаоци комуналних услуга, воде 

евиденцију, на основу чега сваког месеца до 5-ог у месецу сравњују међусобне евиденције 

о корисницима права. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 7. 

 

 Средства за реализацију субвенције комуналних услуга, обезбеђују се у буџету 

Општине Трстеник. 

 

Члан 8. 

  

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од 

01.04.2013.године. 

 

Члан 9. 

 

 Почев од дана примене овог Правилника, престаје да важи Решење председника 

Општине Трстеник број 40-634/2009-02 од 10.07.2009. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 352-113/2013-03 

 

               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

           Мирослав Алексић, дипл. економиста 

   


