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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/10,  101/10,101/11,93/12,  62/13  и 

63/13-испр. 108/2013,142/2014, 68/2015,103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019,72/2019, 149/20,118/21), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 ,83/2014,101/2016 и 47/2018 ) и члана 41. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“ бр.01/19),  Скупштина општине Трстеник  на седници одржаној 19.12.2022. године, донела је: 

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ 

1. ОПШТИ ДЕО 

   

Члан 1. 

 I.Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Трстеник за 2023. годину (у даљем тексту : буџет), састоје 

се од:   

   

 
Опис Износ 

1 2 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,  РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.416.881.072,00 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 1.386.481.072,00 

- буџетска средства 1.351.108.466,00 

- сопствени приходи 22.030.000,00 

- донације 13.342.606,00 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 30.400.000,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 
 

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 1.259.810.903,00 

- текући буџетски расходи 1.226.398.297,00 

- расходи из сопствених прихода 20.070.000,00 

- донације 13.342.606,00 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 116.153.900,00 

- текући буџетски издаци 114.193.900,00 

- издаци из сопствених прихода 1.960.000,00 

- донације 0,00 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -84.273.042,00 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -84.273.042,00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

Примања од задуживања 103.000.000,00 

Неутрошена средства из претходних година 56.273.042,00 

Издаци за отплату главнице дуга 75.000.000,00 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 84.273.042,00 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 
Опис Економ. 

класиф. 

Износ 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

1.416.881.072,00 

1. Порески приходи 71 810.420.100,00 

1.1. Порез на доходак,  добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 568.070.100,00 

1.2. Самодопринос 711180 0,00 

1.3. Порез на имовину 713 176.000.000,00 

1.4. Остали порески приходи 714 43.350.000,00 

1.5. Други порески приходи 716 23.000.000,00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 96.460.000,00 

- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)  0,00 

- приходи од продаје добара и услуга  0,00 

3. Меморандумске ставке 77 600.000,00 

4. Донације 731+732 0,00 

5. Трансфери 733 479.000.972,00 

6. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 30.400.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 

 
1.501.154.114,00 

1. Текући расходи 4 1.292.606.422,00 

1.1. Расходи за запослене 41 402.671.494,00 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 470.237.516,00 

1.3. Отплата камата 44 11.065.000,00 

1.4. Субвенције 45 95.111.553,00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 50.800.000,00 

1.6. Остали расходи,  у чему:- средства резерви 48+49+464+

465 

97.928.479,00 

1.7. Трансфери 463 164.792.380,00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 208.547.692,00 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 
 

103.000.000,00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 

2. Задуживање 91 103.000.000,00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 103.000.000,00 

2.1. Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

75.000.000,00 

3. Отплата дуга 61 75.000.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 75.000.000,00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 13) 3 0,00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3,  извор финансирања 

14) 

3 0,00 

 

 

 

Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од  84.273.042,00 динара, 

за финансирање отплате дуга у износу од 75.000.000,00 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих 

година у износу 56.273042,00 и примања од задуживања у износу од 103.000.000,00. 
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Члан 3. 

Расходи и издаци из члана 1. oве Одлуке користи се за следеће програме: 

 

 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

    

Назив програма Износ 

1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 38.300.000,00 

2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 234.864.307,00 

3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 11.500.000,00 

4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 13.867.693,00 

5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 24.500.000,00 

6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12.000.000,00 

7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 124.700.000,00 

8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 239.273.476,00 

9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 149.840.380,00 

10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 32.950.000,00 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 83.060.479,00 

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 21.200.000,00 

13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 96.741.025,00 

14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 85.679.070,00 

15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 350.737.141,00 

16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 41.291.605,00 

17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 15.648.938,00 

Укупно за БК 1.576.154.114,00 
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Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели: 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2023. 2024. 2025. 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ     

511 1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК:  

0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 32.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 32.000.000,00    

 2. ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО 
ПАРТНЕРСТВО:  

48.800.000,00 0,00 0,00 

 2. ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО:  
33.200.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2027    

  Укупна вредност пројекта: 82.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 82.000.000,00    

 3. ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-

ВЕЛИКА ДРЕНОВА:  
96.787.584,00 0,00 0,00 

 3. ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-
ВЕЛИКА ДРЕНОВА:  

0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година почетка финансирања: 2020    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2027    

  Укупна вредност пројекта: 96.787.584,00    

  Укупна вредност пројекта: 16.575.170,00    

  Извори финансирања:     

  Извори финансирања:     

  Неутрошена средства донација из ранијих година: 11.780.280,00    

  Примања од домаћих задуживања: 90.000.000,00    

  Приходе из буџета: 4.794.890,00    

  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 6.787.584,00    

 4. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА:  9.300.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 9.300.000,00    

  Извори финансирања:     

  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 7.000.000,00    

  Приходе из буџета: 2.300.000,00    

 5. ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У ПЕЈОВЦУ:  42.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 42.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Примања од домаћих задуживања: 42.000.000,00    
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Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:  
 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2023. 2024. 2025. 

1 2 3 4 5 6 

  Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ     

512 1. ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК:  747.900,00 0,00 0,00 

511 1. ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК:  0,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година почетка финансирања: 2022    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 747.900,00    

  Укупна вредност пројекта: 0,00    

  Извори финансирања:     

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 0,00    

  Приходе из буџета: 747.900,00    

 2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТАЛОЖНИЦЕ НА КАНАЛУ ЧАИРСКОГ 
ПОТОКА:  

16.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 16.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Примања од домаћих задуживања: 16.000.000,00    

 3. РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
БИСЕРИ:  

1.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.000.000,00    
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Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:  
 

Економ. 

класиф. 

Ред. 

број 
Опис 2023. 2024. 2025. 

1 2 3 4 5 6 

  В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ     

425 1. ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ:  4.000.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 4.000.000,00    

 2. ТРСТЕНИК НА МОРАВИ:  140.000,00 0,00 0,00 

 2. ТРСТЕНИК НА МОРАВИ:  200.000,00 0,00 0,00 

 2. ТРСТЕНИК НА МОРАВИ:  500.000,00 0,00 0,00 

 2. ТРСТЕНИК НА МОРАВИ:  160.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2024    

  Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.000.000,00    

 3. ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ:  350.000,00 0,00 0,00 

 3. ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ:  10.000,00 0,00 0,00 

 3. ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ:  600.000,00 0,00 0,00 

 3. ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ:  340.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2024    

  Укупна вредност пројекта: 1.300.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 1.300.000,00    

 4. МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ:  100.000,00 0,00 0,00 

 4. МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ:  100.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2024    

  Укупна вредност пројекта: 200.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 200.000,00    

 5. ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА:  50.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2024    

  Укупна вредност пројекта: 50.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 50.000,00    

 6. САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА:  90.000,00 0,00 0,00 

 6. САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА:  50.000,00 0,00 0,00 

 6. САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА:  40.000,00 0,00 0,00 

 6. САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА:  60.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2024    

  Укупна вредност пројекта: 240.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 240.000,00    

 7. ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ:  3.550.000,00 0,00 0,00 

  Година почетка финансирања: 2023    

  Година завршетка финансирања: 2023    

  Укупна вредност пројекта: 3.550.000,00    

  Извори финансирања:     

  Приходе из буџета: 3.550.000,00    

 

 

Члан 4. 

Приходи и примања буџета општине по врстама и економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: 
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ПЛАН ПРИХОДА 
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311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 0,00 0,00 26.273.042,00 26.273.042,00 1,67 

311000 КАПИТАЛ 0,00 0,00 26.273.042,00 26.273.042,00 1,67 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1,90 

321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 1,90 

711111 Порез на зараде 459.470.100,00 0,00 0,00 459.470.100,00 29,15 

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по 

решењу Пореске управе 

35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 2,22 

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 2,22 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу 
Пореске управе 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

711147 Порез на земљиште 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

711191 Порез на остале приходе 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 2,22 

711192 Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 568.070.100,00 0,00 0,00 568.070.100,00 36,04 

713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 83.000.000,00 0,00 0,00 83.000.000,00 5,27 

713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 3,49 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,63 

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 1,27 

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 

Пореске управе 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

713427 Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,44 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 176.000.000,00 0,00 0,00 176.000.000,00 11,17 

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина 

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1,59 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

714552 Боравишна такса 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,76 

714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

714566 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

714591 Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта (путарина) 

која припада управљачима тих путева и улица 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

714592 Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, ако је управљач пута надлежни 
орган локалне самоуправе 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 
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714593 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе 

мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

714594 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског 

пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

714595 Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање 

поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и 

улица 

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,02 

714596 Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је 
управљач пута надлежни орган локалне 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

714597 Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута, ако је 

управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

714598 Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и 
улица 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

714599 Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која 

припада управљачима тих путева и улица 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 43.350.000,00 0,00 0,00 43.350.000,00 2,75 

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 1,46 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 1,46 

733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 465.658.366,00 0,00 0,00 465.658.366,00 29,54 

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 0,00 0,00 13.342.606,00 13.342.606,00 0,85 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 465.658.366,00 0,00 13.342.606,00 479.000.972,00 30,39 

741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 

банака 

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

741251 Дивиденде буџета општина 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у 
државној својини 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,76 

741596 Накнада за коришћење дрвета 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 1,22 

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе 

општине и индиректни корисници њиховог буџета 

3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,22 

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе 
општине и индиректни корисници њиховог буџета 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист 

нивоа општина 

23.000.000,00 0,00 0,00 23.000.000,00 1,46 

742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

742370 Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима 0,00 22.030.000,00 0,00 22.030.000,00 1,40 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 32.500.000,00 22.030.000,00 0,00 54.530.000,00 3,46 
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743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

12.600.000,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,80 

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 

скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном 

поступку у корист нивоа општина 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

743924 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате 

изворних прихода јединица локалне самоуправе 

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 14.730.000,00 0,00 0,00 14.730.000,00 0,93 

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,44 

745153 Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,51 

772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 1,14 

811153 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 19.500.000,00 0,00 0,00 19.500.000,00 1,24 

812151 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,63 

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,63 

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина 0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 6,53 

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 6,53 

Укупно 1.411.508.466,00 22.030.000,00 142.615.648,00 1.576.154.114,00 100,00 

  
 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

 

Члан 5. 
     Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама: 
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Шифра 

функц. 

класиф. 

Број 

позиције 

Економ. 

класиф. 

Опис Средства из буџета 

01 

Средства из 

сопствених извора 04 

Средства из осталих 

извора 

Укупно Структура 

( % ) 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање скупштине 
 

111 1/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.670.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00 0,23 

111 2/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 556.005,00 0,00 0,00 556.005,00 0,04 

111 3/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 4/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

111 5/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

111 6/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

111 7/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 16.660.000,00 0,00 0,00 16.660.000,00 1,06 

111 8/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине 21.988.005,00 0,00 0,00 21.988.005,00 1,40  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 21.988.005,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 21.988.005,00 0,00 0,00 21.988.005,00 1,40  
   

Извори финансирања за раздео 1:   
     

  
01 Приходе из буџета 21.988.005,00 

    

Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 21.988.005,00 0,00 0,00 21.988.005,00 1,40  

Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 9/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,25 

111 10/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 590.850,00 0,00 0,00 590.850,00 0,04 

111 11/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 12/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,01 

111 13/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

111 14/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 

111 15/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 7.369.700,00 0,00 0,00 7.369.700,00 0,47 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 12.074.550,00 0,00 0,00 12.074.550,00 0,77  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.074.550,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 12.074.550,00 0,00 0,00 12.074.550,00 0,77  
   

Извори финансирања за раздео 2:   
     

  
01 Приходе из буџета 12.074.550,00 

    

Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12.074.550,00 0,00 0,00 12.074.550,00 0,77 
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Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 
 

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање извршних органа 
 

111 16/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 2.700.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,17 

111 17/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 409.050,00 0,00 0,00 409.050,00 0,03 

111 18/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 19/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

111 20/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

111 21/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,25 

Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа 7.229.050,00 0,00 0,00 7.229.050,00 0,46  
   

Извори финансирања за функцију 111:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.229.050,00 

    

Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи 7.229.050,00 0,00 0,00 7.229.050,00 0,46  
   

Извори финансирања за раздео 3:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.229.050,00 

    

Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 7.229.050,00 0,00 0,00 7.229.050,00 0,46  

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 
 

Функц. клас. 040 Породица и деца 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

040 22/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,05 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,05 
 

Активност 0019 Подршка деци и породици са децом 
 

040 23/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 12.700.000,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,81 

Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом 12.700.000,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,81 
 

Активност 0020 Подршка рађању и родитељству 
 

040 24/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

040 25/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 1,33 

Укупно за активност 0020 Подршка рађању и родитељству 21.300.000,00 0,00 0,00 21.300.000,00 1,35  
   

Извори финансирања за функцију 040:   
     

  
01 Приходе из буџета 34.850.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца 34.850.000,00 0,00 0,00 34.850.000,00 2,21  
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Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 
 

070 26/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 5.253.479,00 0,00 0,00 5.253.479,00 0,33 

Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста 5.253.479,00 0,00 0,00 5.253.479,00 0,33 
 

Активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом 
 

070 27/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,31 

070 28/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19 

Укупно за активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом 7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,50  
   

Извори финансирања за функцију 070:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.153.479,00 

    

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту 

13.153.479,00 0,00 0,00 13.153.479,00 0,83 

 

Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 
 

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 
 

090 29/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 12.551.000,00 0,00 0,00 12.551.000,00 0,80 

090 30/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 255.000,00 0,00 4.845.000,00 5.100.000,00 0,32 

Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 12.806.000,00 0,00 4.845.000,00 17.651.000,00 1,12 
 

Активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 
 

090 31/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 5.406.000,00 0,00 0,00 5.406.000,00 0,34 

Укупно за активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 5.406.000,00 0,00 0,00 5.406.000,00 0,34 
 

Активност 0016 Дневне услуге у заједници 
 

090 32/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,76 

Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,76  
   

Извори финансирања за функцију 090:   
     

  
01 Приходе из буџета 30.212.000,00 

    
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

4.845.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 30.212.000,00 0,00 4.845.000,00 35.057.000,00 2,22  

Функц. клас. 133 Остале опште услуге 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
 

133 33/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 108.650.000,00 0,00 0,00 108.650.000,00 6,89 
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133 34/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 16.460.475,00 0,00 0,00 16.460.475,00 1,04 

133 35/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,13 

133 36/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,25 

133 37/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,08 

133 38/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 28.450.000,00 0,00 0,00 28.450.000,00 1,81 

133 39/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

133 40/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 12.040.000,00 0,00 0,00 12.040.000,00 0,76 

133 41/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.156.000,00 0,00 0,00 4.156.000,00 0,26 

133 42/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.770.000,00 0,00 0,00 4.770.000,00 0,30 

133 43/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 7.860.000,00 0,00 0,00 7.860.000,00 0,50 

133 44/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

133 45/0 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,10 

133 46/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

133 47/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

133 48/0 484000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА 
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

133 49/0 485000 
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,23 

133 50/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.936.000,00 0,00 0,00 2.936.000,00 0,19 

133 51/0 541000 ЗЕМЉИШТЕ 8.200.000,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,52 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 214.522.475,00 0,00 0,00 214.522.475,00 13,61  

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Спровођење омладинске политике 
 

133 52/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,01 

133 53/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.150.000,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,26 

133 54/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

133 55/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике 4.520.000,00 0,00 0,00 4.520.000,00 0,29  
   

Извори финансирања за функцију 133:   
     

  
01 Приходе из буџета 219.042.475,00 

    

Укупно за функц. клас. 133 Остале опште услуге 219.042.475,00 0,00 0,00 219.042.475,00 13,90  

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина 
 

160 56/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

Укупно за активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 
 

Активност 0009 Текућа буџетска резерва 
 

160 57/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,95 
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Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,95 
 

Активност 0010 Стална буџетска резерва 
 

160 58/0 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 17.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 1,11  

Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0003 Сервисирање јавног дуга 
 

170 59/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,57 

170 60/0 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,10 

170 61/0 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 4,76 

Укупно за активност 0003 Сервисирање јавног дуга 85.600.000,00 0,00 0,00 85.600.000,00 5,43  
   

Извори финансирања за функцију 170:   
     

  
01 Приходе из буџета 85.600.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга 85.600.000,00 0,00 0,00 85.600.000,00 5,43  

Функц. клас. 220 Цивилна одбрана 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 
 

220 62/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.420.000,00 0,00 0,00 4.420.000,00 0,28 

220 63/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

220 64/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

220 65/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

220 66/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 13.020.000,00 0,00 0,00 13.020.000,00 0,83  
   

Извори финансирања за функцију 220:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.020.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана 13.020.000,00 0,00 0,00 13.020.000,00 0,83  

Функц. клас. 421 Пољопривреда 
 

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју 
 

421 67/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,36 
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421 68/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

421 69/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 1,14 

421 70/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 1,55  
   

Извори финансирања за функцију 421:   
     

  
01 Приходе из буџета 24.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда 24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 1,55  

Функц. клас. 451 Друмски саобраћај 
 

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 
 

451 71/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

451 72/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 23.100.000,00 0,00 0,00 23.100.000,00 1,47 

451 73/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 30.100.000,00 0,00 0,00 30.100.000,00 1,91 
 

Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 
 

451 74/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

451 75/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3.375.000,00 0,00 0,00 3.375.000,00 0,21 

451 76/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.250.000,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,21 

451 77/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.660.000,00 0,00 0,00 1.660.000,00 0,11 

451 78/0 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,01 

451 79/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,14 

451 80/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,12 

Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја 12.600.000,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,80 
 

Пројекат 0701-5003 ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 
 

451 81/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 33.200.000,00 0,00 0,00 33.200.000,00 2,11 

451 82/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 48.800.000,00 0,00 0,00 48.800.000,00 3,10 

Укупно за пројекат 0701-5003 ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 5,20 

 
   

Извори финансирања за функцију 451:   
     

  
01 Приходе из буџета 124.700.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај 124.700.000,00 0,00 0,00 124.700.000,00 7,91  

Функц. клас. 490 Економски послови некласификовани на другом месту 
 

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
 

 

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 
 

490 83/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,38 
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490 84/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

490 85/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,73  
   

Извори финансирања за функцију 490:   
     

  
01 Приходе из буџета 11.500.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 490 Економски послови некласификовани на другом месту 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 0,73  

Функц. клас. 510 Управљање отпадом 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0005 Управљање комуналним отпадом 
 

510 86/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,49 

Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,49  
   

Извори финансирања за функцију 510:   
     

  
01 Приходе из буџета 7.800.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом 7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,49  

Функц. клас. 530 Смањење загадености 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 
 

530 87/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

530 88/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,16 

Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19  
   

Извори финансирања за функцију 530:   
     

  
01 Приходе из буџета 3.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,19  

Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 
 

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Управљање заштитом животне средине 
 

560 89/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,04 

560 90/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08  
   

Извори финансирања за функцију 560:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.200.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,08 
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Функц. клас. 610 Стамбени развој 
 

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 
 

610 91/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

Укупно за активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02  
   

Извори финансирања за функцију 610:   
     

  
01 Приходе из буџета 300.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02  

Функц. клас. 620 Развој заједнице 
 

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

Активност 0001 Енергетски менаџмент 
 

620 92/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 9.950.519,00 0,00 4.950.519,00 14.901.038,00 0,95 

Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент 9.950.519,00 0,00 4.950.519,00 14.901.038,00 0,95 
 

Пројекат 0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 
 

620 93/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 747.900,00 0,00 0,00 747.900,00 0,05 

Укупно за пројекат 0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 747.900,00 0,00 0,00 747.900,00 0,05  

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Пројекат 0602-4001 ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 
 

620 94/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,25 

Укупно за пројекат 0602-4001 ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,25  

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 
 

620 95/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

620 96/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 15.000.000,00 0,00 2.000.000,00 17.000.000,00 1,08 

Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање 20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 22.000.000,00 1,40 
 

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 
 

620 97/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

620 98/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

620 99/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,76 

Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 1,02  
   

Извори финансирања за функцију 620:   
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01 Приходе из буџета 50.698.419,00 

    
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

6.950.519,00 
  

Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице 50.698.419,00 0,00 6.950.519,00 57.648.938,00 3,66  

Функц. клас. 630 Водоснабдевање 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
 

630 100/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0,00 0,00 1.910.515,00 1.910.515,00 0,12 

Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 0,00 0,00 1.910.515,00 1.910.515,00 0,12 
 

Пројекат 1102-5001 ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕНОВА 
 

630 101/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 48.393.792,00 48.393.792,00 3,07 

Укупно за пројекат 1102-5001 ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА 

ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕНОВА 

0,00 0,00 48.393.792,00 48.393.792,00 3,07 

 

Пројекат 1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 
 

630 102/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
2.300.000,00 0,00 7.000.000,00 9.300.000,00 0,59 

Укупно за пројекат 1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 2.300.000,00 0,00 7.000.000,00 9.300.000,00 0,59  
   

Извори финансирања за функцију 630:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.300.000,00 

    
  

10 Примања од домаћих задуживања 
  

45.000.000,00 
  

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
1.910.515,00 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

10.393.792,00 
  

Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање 2.300.000,00 0,00 57.304.307,00 59.604.307,00 3,78  

Функц. клас. 640 Улична расвета 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 
 

640 103/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 4,12 

640 104/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 32.000.000,00 0,00 0,00 32.000.000,00 2,03 

Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 97.000.000,00 0,00 0,00 97.000.000,00 6,15  
   

Извори финансирања за функцију 640:   
     

  
01 Приходе из буџета 97.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета 97.000.000,00 0,00 0,00 97.000.000,00 6,15  

Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 
 

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
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Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 
 

660 105/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 1,14 

660 106/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,04 

Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина 18.560.000,00 0,00 0,00 18.560.000,00 1,18 
 

Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 

660 107/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 18.500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 1,17 

660 108/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 0,06 

Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 19.450.000,00 0,00 0,00 19.450.000,00 1,23 
 

Активност 0004 Зоохигијена 
 

660 109/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,12 

Укупно за активност 0004 Зоохигијена 1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,12 
 

Активност 0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије 
 

660 110/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,34 

660 111/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

660 112/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,95 

Укупно за активност 0007 Прозводња и дистрибуција топлотне енергије 22.300.000,00 0,00 0,00 22.300.000,00 1,41 
 

Пројекат 1102-7001 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТАЛОЖНИЦЕ НА КАНАЛУ ЧАИРСКОГ ПОТОКА 
 

660 113/0 451000 
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1,02 

Укупно за пројекат 1102-7001 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТАЛОЖНИЦЕ НА КАНАЛУ ЧАИРСКОГ 

ПОТОКА 

0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1,02 

 
   

Извори финансирања за функцију 660:   
     

  
01 Приходе из буџета 62.260.000,00 

    
  

10 Примања од домаћих задуживања 
  

16.000.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 62.260.000,00 0,00 16.000.000,00 78.260.000,00 4,97  

Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0002 Мртвозорство 
 

740 114/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,14 

Укупно за активност 0002 Мртвозорство 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,14  
   

Извори финансирања за функцију 740:   
     

  
01 Приходе из буџета 2.200.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,14 
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Функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 
 

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

 

Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
 

760 115/0 464000 
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ 
19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,21 

Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,21  
   

Извори финансирања за функцију 760:   
     

  
01 Приходе из буџета 19.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1,21  

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
 

810 116/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1,59 

Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 1,59 

 

Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 
 

810 117/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

Укупно за активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05  
   

Извори финансирања за функцију 810:   
     

  
01 Приходе из буџета 25.800.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 25.800.000,00 0,00 0,00 25.800.000,00 1,64  

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 
 

820 118/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 4.995.000,00 0,00 0,00 4.995.000,00 0,32 

820 119/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,38 

Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 

10.995.000,00 0,00 0,00 10.995.000,00 0,70 

 
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 10.995.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 10.995.000,00 0,00 0,00 10.995.000,00 0,70  

Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 
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Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 

830 120/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,89 

Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,89 

 
   

Извори финансирања за функцију 830:   
     

  
01 Приходе из буџета 14.000.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,89  

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Пројекат 2002-4002 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 
 

911 121/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,23 

Укупно за пројекат 2002-4002 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 0,23 
 

Пројекат 2002-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БИСЕРИ 
 

911 122/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

Укупно за пројекат 2002-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

БИСЕРИ 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 4.550.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 4.550.000,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,29  

Функц. клас. 912 Основно образовање 
 

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Реализација делатности основног образовања 
 

912 123/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 107.840.380,00 0,00 0,00 107.840.380,00 6,84 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања 107.840.380,00 0,00 0,00 107.840.380,00 6,84 
 

Пројекат 2003-5001 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У ПЕЈОВЦУ 
 

912 124/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2,66 

Укупно за пројекат 2003-5001 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У 

ПЕЈОВЦУ 

0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2,66 

 
   

Извори финансирања за функцију 912:   
     

  
01 Приходе из буџета 107.840.380,00 

    
  

10 Примања од домаћих задуживања 
  

42.000.000,00 
  

Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање 107.840.380,00 0,00 42.000.000,00 149.840.380,00 9,51 
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Функц. клас. 920 Средње образовање 
 

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања 
 

920 125/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 32.950.000,00 0,00 0,00 32.950.000,00 2,09 

Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања 32.950.000,00 0,00 0,00 32.950.000,00 2,09  
   

Извори финансирања за функцију 920:   
     

  
01 Приходе из буџета 32.950.000,00 

    

Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање 32.950.000,00 0,00 0,00 32.950.000,00 2,09  

Глава 4.01 ПУ БИСЕРИ 
 

Функц. клас. 911 Предшколско образовање 
 

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања 
 

911 126/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 138.200.000,00 0,00 11.399.066,00 149.599.066,00 9,49 

911 127/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 20.937.300,00 0,00 1.943.540,00 22.880.840,00 1,45 

911 128/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

911 129/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,35 

911 130/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 4.043.570,00 0,00 0,00 4.043.570,00 0,26 

911 131/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,23 

911 132/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 17.500.000,00 0,00 0,00 17.500.000,00 1,11 

911 133/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,03 

911 134/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,18 

911 135/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,15 

911 136/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,32 

911 137/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,00 1,10 

911 138/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

911 139/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

911 140/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,18 

Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и 

образовања 

221.380.870,00 0,00 13.342.606,00 234.723.476,00 14,89 

 
   

Извори финансирања за функцију 911:   
     

  
01 Приходе из буџета 221.380.870,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

13.342.606,00 
  

Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 221.380.870,00 0,00 13.342.606,00 234.723.476,00 14,89  
   

Извори финансирања за главу 4.01:   
     

  
01 Приходе из буџета 221.380.870,00 

    
  

07 Трансфере од других нивоа власти 
  

13.342.606,00 
  

Укупно за главу 4.01 ПУ БИСЕРИ 221.380.870,00 0,00 13.342.606,00 234.723.476,00 14,89 
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Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 

Функц. клас. 820 Услуге културе 
 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
 

 

Активност 0001 Функционисање локалних установа културе 
 

820 141/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 32.350.000,00 0,00 0,00 32.350.000,00 2,05 

820 142/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 4.901.025,00 0,00 0,00 4.901.025,00 0,31 

820 143/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

820 144/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 660.000,00 100.000,00 0,00 760.000,00 0,05 

820 145/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,02 

820 146/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00 0,07 

820 147/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 13.420.000,00 695.000,00 0,00 14.115.000,00 0,90 

820 148/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 850.000,00 330.000,00 0,00 1.180.000,00 0,07 

820 149/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.735.000,00 1.150.000,00 0,00 5.885.000,00 0,37 

820 150/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 2.940.000,00 1.810.000,00 0,00 4.750.000,00 0,30 

820 151/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 840.000,00 100.000,00 0,00 940.000,00 0,06 

820 152/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.465.000,00 235.000,00 0,00 1.700.000,00 0,11 

820 153/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 20.000,00 25.000,00 0,00 45.000,00 0,00 

820 154/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.000.000,00 100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,07 

820 155/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе 65.201.025,00 4.545.000,00 0,00 69.746.025,00 4,43 
 

Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 

820 156/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

820 157/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 640.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,04 

820 158/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,04 

820 159/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,02 

820 160/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,01 

820 161/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,13  
   

Извори финансирања за функцију 820:   
     

  
01 Приходе из буџета 67.201.025,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

4.545.000,00 
   

Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе 67.201.025,00 4.545.000,00 0,00 71.746.025,00 4,55  
   

Извори финансирања за главу 4.02:   
     

  
01 Приходе из буџета 67.201.025,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

4.545.000,00 
   

Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 67.201.025,00 4.545.000,00 0,00 71.746.025,00 4,55  

Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
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Укупно Структура 

( % ) 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

 

Активност 0002 Функционисање месних заједница 
 

160 162/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.413.600,00 4.022.000,00 312.216,00 5.747.816,00 0,36 

160 163/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00 0,01 

160 164/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,01 

160 165/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 2.250.000,00 1.716.000,00 3.966.000,00 0,25 

160 166/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 239.000,00 145.000,00 384.000,00 0,02 

160 167/0 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 0,06 

Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница 1.413.600,00 7.685.000,00 2.173.216,00 11.271.816,00 0,72  
   

Извори финансирања за функцију 160:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.413.600,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

7.685.000,00 
   

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
2.173.216,00 

  

Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1.413.600,00 7.685.000,00 2.173.216,00 11.271.816,00 0,72  
   

Извори финансирања за главу 4.04:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.413.600,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

7.685.000,00 
   

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
2.173.216,00 

  

Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 1.413.600,00 7.685.000,00 2.173.216,00 11.271.816,00 0,72  

Глава 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 
 

Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 
 

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 

 

Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 
 

810 168/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 17.308.600,00 0,00 0,00 17.308.600,00 1,10 

810 169/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.622.260,00 0,00 0,00 2.622.260,00 0,17 

810 170/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 300.000,00 100.000,00 0,00 400.000,00 0,03 

810 171/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,01 

810 172/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 108.210,00 80.000,00 0,00 188.210,00 0,01 

810 173/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 11.120.000,00 810.000,00 0,00 11.930.000,00 0,76 

810 174/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,02 

810 175/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5.850.000,00 2.230.000,00 0,00 8.080.000,00 0,51 

810 176/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 200.000,00 430.000,00 0,00 630.000,00 0,04 

810 177/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.500.000,00 2.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,48 

810 178/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 1.350.000,00 2.400.000,00 0,00 3.750.000,00 0,24 

810 179/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,01 

810 180/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,01 

810 181/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,01 

810 182/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.100.000,00 900.000,00 0,00 2.000.000,00 0,13 

Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа 45.559.070,00 9.800.000,00 0,00 55.359.070,00 3,51 
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Извори финансирања за функцију 810:   
     

  
01 Приходе из буџета 45.559.070,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

9.800.000,00 
   

Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта 45.559.070,00 9.800.000,00 0,00 55.359.070,00 3,51  
   

Извори финансирања за главу 4.05:   
     

  
01 Приходе из буџета 45.559.070,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

9.800.000,00 
   

Укупно за главу 4.05 УСТАНОВА ЗА СПОРТ 45.559.070,00 9.800.000,00 0,00 55.359.070,00 3,51  

Глава 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Функц. клас. 473 Туризам 
 

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
 

 

Активност 0001 Управљање развојем туризма 
 

473 183/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 5.060.962,00 0,00 0,00 5.060.962,00 0,32 

473 184/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 766.731,00 0,00 0,00 766.731,00 0,05 

473 185/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

473 186/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,03 

473 187/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,05 

473 188/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 383.000,00 0,00 0,00 383.000,00 0,02 

473 189/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 134.000,00 0,00 0,00 134.000,00 0,01 

473 190/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

473 191/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

473 192/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

473 193/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

473 194/0 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,02 

Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма 8.284.693,00 0,00 0,00 8.284.693,00 0,53 
 

Активност 0002 Промоција туристичке понуде 
 

473 195/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,02 

473 196/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,04 

473 197/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 910.000,00 0,00 0,00 910.000,00 0,06 

473 198/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 743.000,00 0,00 0,00 743.000,00 0,05 

473 199/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,01 

Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде 2.793.000,00 0,00 0,00 2.793.000,00 0,18 
 

Пројекат 1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 
 

473 200/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 

473 201/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,01 

473 202/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,03 

473 203/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,06 
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Пројекат 1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 
 

473 204/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,02 

473 205/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,02 

473 206/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,04 

473 207/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

Укупно за пројекат 1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,08 
 

Пројекат 1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 
 

473 208/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

473 209/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,01 

Укупно за пројекат 1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,01 
 

Пројекат 1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 
 

473 210/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Укупно за пројекат 1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 

Пројекат 1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА 
 

473 211/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

473 212/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,01 

473 213/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 

473 214/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 

Укупно за пројекат 1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,02  
   

Извори финансирања за функцију 473:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.867.693,00 

    

Укупно за функц. клас. 473 Туризам 13.867.693,00 0,00 0,00 13.867.693,00 0,88  
   

Извори финансирања за главу 4.06:   
     

  
01 Приходе из буџета 13.867.693,00 

    

Укупно за главу 4.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 13.867.693,00 0,00 0,00 13.867.693,00 0,88  
   

Извори финансирања за раздео 4:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.365.394.011,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

22.030.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
13.342.606,00 

  
  

10 Примања од домаћих задуживања 
  

103.000.000,00 
  

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
4.083.731,00 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

22.189.311,00 
  

Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА 1.365.394.011,00 22.030.000,00 142.615.648,00 1.530.039.659,00 97,07  

Раздео 5 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 

Функц. клас. 330 Судови 
 

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 
 

330 215/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,25 

330 216/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 590.850,00 0,00 0,00 590.850,00 0,04 

330 217/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

330 218/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 

330 219/0 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

330 220/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

330 221/0 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 

330 222/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

330 223/0 426000 МАТЕРИЈАЛ 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,01 

Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво 4.822.850,00 0,00 0,00 4.822.850,00 0,31  
   

Извори финансирања за функцију 330:   
     

  
01 Приходе из буџета 4.822.850,00 

    

Укупно за функц. клас. 330 Судови 4.822.850,00 0,00 0,00 4.822.850,00 0,31  
   

Извори финансирања за раздео 5:   
     

  
01 Приходе из буџета 4.822.850,00 

    

Укупно за раздео 5 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 4.822.850,00 0,00 0,00 4.822.850,00 0,31  
   

Извори финансирања за БК 0:   
     

  
01 Приходе из буџета 1.411.508.466,00 

    
  

04 Сопствене приходе буџетских корисника 
 

22.030.000,00 
   

  
07 Трансфере од других нивоа власти 

  
13.342.606,00 

  
  

10 Примања од домаћих задуживања 
  

103.000.000,00 
  

  
15 Неутрошена средства донација из ранијих година 

  
4.083.731,00 

  
  

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 
  

22.189.311,00 
  

Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 1.411.508.466,00 22.030.000,00 142.615.648,00 1.576.154.114,00 100,00    
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ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА 
За период: 01.01.2023-31.12.2023 

 
    

Назив пројекта Износ у динарима 

Програм   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

0501-7001 ЗДРАВЉЕ ЗА ТРСТЕНИК 747.900,00 

Укупно за програм:   0501   ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 747.900,00 
 

Програм   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

0602-4001 ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ 4.000.000,00 

Укупно за програм:   0602   ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 4.000.000,00 
 

Програм   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

0701-5003 ПРОЈЕКАТ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 82.000.000,00 

Укупно за програм:   0701   ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 82.000.000,00 
 

Програм   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

1102-5001 ИЗГРАДЊА РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА БЕЛА ВОДА-ВЕЛИКА ДРЕНОВА 48.393.792,00 

1102-5002 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ОЏАЦИМА 9.300.000,00 

1102-7001 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТАЛОЖНИЦЕ НА КАНАЛУ ЧАИРСКОГ ПОТОКА 16.000.000,00 

Укупно за програм:   1102   КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 73.693.792,00 
 

Програм   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

1502-4001 ТРСТЕНИК НА МОРАВИ 1.000.000,00 

1502-4002 ПЕЧЕНИЈАДА У СТОПАЊИ 1.300.000,00 

1502-4003 МОТО СКУП У ТРСТЕНИКУ 200.000,00 

1502-4006 ДАН ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА 50.000,00 

1502-4007 САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА И СТАРИХ ЗАНАТА 240.000,00 

Укупно за програм:   1502   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 2.790.000,00 
 

Програм   2002   ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

2002-4002 ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У ВЕЛИКОЈ ДРЕНОВИ 3.550.000,00 

2002-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА КУХИЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ БИСЕРИ 1.000.000,00 

Укупно за програм:   2002   ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 4.550.000,00 
 

Програм   2003   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

2003-5001 ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА У ПЕЈОВЦУ 42.000.000,00 

Укупно за програм:   2003   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 42.000.000,00 
 

Укупно за БК   0   БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 209.781.692,00 
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Члан 6. 

 

Средства буџета у износу од 1.411.508.466,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 22.030.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 142.615.648,00 динара, 

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:  
 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

1 - 

СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ 

И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1101 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

планирању и изградњи, 

Закон о становању и 

одржавању зграда 

Урбанистичко 

планирање општине 

Трстеник, које 

подразумева израду 

урбнаистичких планова 

и планова детаљне 

регулације, као и 

њихово интегрисање. 

Унапређење стамбене 

подршке коју локалан 

самоуправа може да 

пружи. 

Просторни развој у складу 

са плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијо

м 

10.00 10.00 30.00 50.00 75.00 

36.300.000,00 0,00 2.000.000,00 38.300.000,00 

Извештај Одсека 

за 

урбанизам,грађеви

нарство, 

имовинско правне 

и стамебене 

послове 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктур

е и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

Проценат 

грађевинског 

земљишта 

потпуно 

опремљеног 

комуналном 

инфраструктур

ом 

40.00 40.00 45.00 50.00 55.00 

Извештај Одсека 

за 

урбанизам,грађеви

нарство, 

имовинско правне 

и стамебене 

послове 

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи (Сл. гласник 

РС, бр. 129/2007, 83/2014 

- др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018),Закон о 

планирању и изградњи   

(Сл. гласник РС, 

бр.72/2009, 81/2009 и 

24/2011 ) 

Потреба за израдом 

планске документаије 

која ће да покрива 

територију општине 

Трстеник, као и свих 

својих делова, а да се 

иста може искористи и за 

посебне конкурсе који се 

расписују за унаређење 

инфраструктуре на 

посебним деловима 

општине. 

Просторни развој у складу 

са плановима 

Проценат 

површине 

покривен 

плановима 

детаљне 

регулације 

0.45 0.45 10.00 25.00 40.00 

20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 22.000.000,00 

Извештај Одсека за 

урбанизам,грађевин
арство, имовинско 

правне и стамебене 

послове Милош 

Милетић,шеф 

одсека за 

урбанизам,грађ.

и имовинско-

правне и 

стамб.послове 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

0003 
Закон о планирању и 

изградњи 

Спровођење надлежности 

ЈЛС у области 

управљања грађевинским 

земљиштем 

Стављање у функцију 

грађевинског земљишта 

Број 

обрачунатих 

доприноса за 

уредјење 

градјевинског 

земљишта 

21.00 21.00 23.00 25.00 26.00 

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 
Милош 

Милетић,шеф 

одсека за 

урбанизам,грађ.

и имовинско-

правне и 

стамб.послове 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање 

јавног интереса 

у одржавању 

зграда 

0005 
Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење надлежности 

у складу са Законом 

Очување и унапређење 

стамбеног фонда 

Број 

реализованих 

уговора о 

инвестиционом 

одржвању и 

унапређењу 

својстава зграде 

1.00 1.00 3.00 4.00 5.00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 
Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Милош 

Милетић,шеф 

одсека за 

урбанизам,грађ.

и имовинско-

правне и 

стамб.послове 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

2 - 

КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 

1102 

Закон о комуналним 

делатностима (Сл. 

Гласник РС, бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) 

 

Повећање покривености 

насеља и територије 

рационалним јавним 

осветљењем 

Укупна 

количина 

потрошене 

електричне 

енергије 

(годишње) 

3200000.00 3200000.00 3150000.00 3100000.00 3000000.00 

161.560.000,00 0,00 73.304.307,00 234.864.307,00 

База података 

потрошње 

ел.енергије у  

сектору за 

инвестиционо-

техничке послове, 

ЈП за уређивање 

грађ.земљишта 

Трстеник 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктур

е и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање/одр

жавање јавним 

осветљењем 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

комуналним 

делатностима 

Обављање надлежности 

ЈЛС у складу са Законом 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Однос укупног 

броја 

интервенција 

замене светиљки 

према укупном 

броју захтева за 

замену 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

97.000.000,00 0,00 0,00 97.000.000,00 

Извештај Сектора за 

инвестиционо-

техничке послове, 

ЈП за уређивање 

грађевинског 

земљишта Трстеник 

Душан Ерић, ВД 

директора ЈП за 

уређивање 

грађ.земљишта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

0002 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

комуналним 

делатностима 

Обављање надлежности у 

складу са Законом 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

уређења и одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 

зелених 

површина на 

којима се 

уређује и 

одржава 

зеленило у 

односу на 

укупан број м2 

зелених 

површина 

93.00 93.00 94.00 95.00 97.00 

18.560.000,00 0,00 0,00 18.560.000,00 

Евиденција Сектора 

за одржавање 

хигијене ЈКСП 
Комстан 

Милан Стојић, 

ВД директор 

ЈКСП Комстана 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

0003 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

комуналним 

делатностима 

Обављање надлежности 

ЈЛС у складу са Законом 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

одржавања чистоће јавних 

површина 

Степен 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно-

прометних 

површина (број 

улица које се 

77.00 77.00 77.00 85.00 87.00 19.450.000,00 0,00 0,00 19.450.000,00 

Евиденција Сектора 

за одржавање 

хигијене ЈКСП 

Комстан 

Милан Стојић, 

ВД директор 

ЈКСП Комстана 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

чисте у односу 

на укупан број 

улица у 

граду/општини) 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Зоохигијена 0004 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

комуналним 

делатностима 

Обављање надлежности 

ЈЛС у складу са Законом 

Унапређење заштите од 

заразних и других болести 

које преносе животиње 

Број ухваћенних 

и збринутих паса 

и мачака 

луталица 

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 

1.950.000,00 0,00 0,00 1.950.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Верица 

Гашовић, шеф 

Одсека за 

инспекцијске 

послове 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Прозводња и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

0007 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

комуналним 

делатностима 

Обављање надлежности 

ЈЛС у складу са Законом 

Адекватан квалитет 

пружених услуга уз 

рационално спровођење 

даљинског грејања 

Укупан број 

притужби 

грађана на 

квалитет и 

редовност 

пружене услуге 

даљинског 

грејања 

351.00 351.00 295.00 292.00 290.00 

22.300.000,00 0,00 0,00 22.300.000,00 

Евиденција ЈКП 

Енергетика 

Мирољуб Ерић, 

директор ЈКП 

Енергетика 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће 

0008 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

комуналним 

делатностима 

Обављање надлежности 

ЈЛС у складу са Законом 

Повећање покривености 

корисника и територије 

квалитетним услугама 

водоснабдевања 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћених 

услугом у 

односу на 

укупан број 

домаћинстава 

55.00 55.00 60.00 65.00 65.00 

0,00 0,00 1.910.515,00 1.910.515,00 

Извештај о раду 

ЈКСП Комстан 

Милан Стојић, 

ВД директор 

ЈКСП Комстана 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 

РЕГИОНАЛНОГ 

ВОДОВОДНОГ 

СИСТЕМА 

БЕЛА ВОДА-

ВЕЛИКА 

ДРЕНОВА 

1102-5001 
Закон о локалној 

самоуправи 

Почетак радова на 

изградњи водовода 

 

      

0,00 0,00 3.393.792,00 3.393.792,00 

 

Милена Турк, 

председница 

општине 

Завршена фаза 1  100 100 100 100 
Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

ИЗГРАДЊА 

РЕГИОНАЛНОГ 

ВОДОВОДНОГ 

СИСТЕМА 

БЕЛА ВОДА-

ВЕЛИКА 

ДРЕНОВА 

1102-5001 
Закон о локалној 

самоуправи 
 

Обезбедјење стабилног 

водоснабдевања здравом 

пијаћом водом већег броја 

градјана општине Трстеник 

Одрађена 

пројектна 

документација 

0 0 100 0 0 

0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктуре 

и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 

ВОДОВОДА У 

ОЏАЦИМА 

1102-5002 
Закон о финансирању 

локалне самоуправе 

Унапређење 

водоснабдевања на 

територији општине 

Обезбеђивање здраве пијаће 

воде на подручју насељеног 

места Оџаци 

Број 

домаћинстава 

којима ће се 

обезбедити 

пијаћа вода 

0 0 0 0 400 

2.300.000,00 0,00 7.000.000,00 9.300.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктуре 

и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 

ОБЈЕКТА 

ТАЛОЖНИЦЕ 

НА КАНАЛУ 

ЧАИРСКОГ 

ПОТОКА 

1102-7001 
Закон о локалној 

самоуправи 

Предузимање 

неопходних мера за 

смањење могућности 

плављења критичног 

подручја 

Стварање услова за заштиту 

околних објеката од поплава 

Број околних 

објеката 

заштићених од 

поплава 

 10 10 10 10 

0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктуре 

и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

3 - ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

1501 
Закон о локалној 

самоуправи 

Обављање надлежности 

у складу са Законом о 

локалној самоуправи 

Отварање нових предузећа 

и предузетничких радњи 

на територији 

града/општине 

Број 

отворених/затв

орених 

предузетничких 

радњи 

187.00 187.00 188.00 189.00 190.00 

11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

0001 Закон о улагањима 

Унапређење привредног 

и инвестиционог 

амбијента кроз  Програм 

ЛЕР-а 

Успостављање 

функционалне пословне 

инфраструктуре 

Проценат 

опремљености 

индустријске 

зоне за уступање 

заинтересованим 

инвеститорима 

10.00 10.00 30.00 50.00 80.00 

11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Стојановић,млађ

и саветник у 

канцеларији за 

ЛЕР 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

4 - РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 
1502 Закон о туризму 

Програмом Развој 

туризма се финансирају 

рад и активности 

Туристичке 

организације на 

унапређењу туристичке 

понуде унапређењу 

квалитета услуга и 

промоцији 

тур.потенција општине 

Трстеник. 

Повећање прихода од 

туризма 

Пораст прихода 

од боравишне 

таксе 

270000.00 270000.00 280000.00 290000.00 300000.00 

13.867.693,00 0,00 0,00 13.867.693,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 
Тамара Симић, 

члан 

Општинског 

већа за област 

екологије, 

заштиту 

животне 

средине и 

туризма 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

развојем туризма 
0001 

Закон о туризму, 

Стратегија развоја 

туризма РС 2016-2025, 

Стратегија локалног 

економског развоја 

Општине Трстеник, План 

и програм Туристичке 

организације за 2020. 

Овом прог.активношћу се 

финансирају рад и 

функционисање 

туристичке организације. 

Повећање квалитета 

туристичке понуде и услуге 

Број 

реализованих 

активности 

5 5 5 5 5 

8.284.693,00 0,00 0,00 8.284.693,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

Владимир 

Јевтић, директор 

Туристичке 

организације 

општине 

Трстеник 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Промоција 

туристичке 

понуде 

0002 

Закон о туризму, 

Стратегија развоја 

туризма РС 2016-2025, 

Стратегија локалног 

економског развоја 

Општине Трстеник, План 

и програм Туристичке 

организације за 2020. 

Овом прог.активношћу 

финасирају се рад и 

активности 

тур.организације на 

повећању 

информисаности и 

промоцији туристичких 

потенцијала и туристичке 

понуде општине 

Трстеник. 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја 

који промовишу 

туристичку 

понуду 

града/општине у 

земљи и/или 

иностранству на 

којима учествује 

ТО 

града/општине 

18.00 18.00 19.00 20.00 21.00 

2.793.000,00 0,00 0,00 2.793.000,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

Владимир 

Јевтић, директор 

Туристичке 

организације 

општине 

Трстеник 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ТРСТЕНИК НА 

МОРАВИ 
1502-4001 

План и програм 

Туристичке организације 

општине Трстеник 

Организација и 

реализација 

традиционалне спортско-

забавне манифестације 

Трстеник на Морави кроз 

следеће активности: 

чорбијада, трка чамаца, 

игре на води, пливачки 

маратон, изложба 

фотографија, ликовна 

колонија, додела 

признања, концерти и сл. 

Промоција локалних 

специфичности кроз 

организацију манифестације 

Број активности 20 0 20 0 0 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

директор 

Туристичке 

организације 

Владимир Јевтић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПЕЧЕНИЈАДА 

У СТОПАЊИ 
1502-4002 

Одлука СО Трстеник о 

организацији привредно-

туристичке 

манифестације 

Печењијада у Стопањи, 

број 022-42/2018-01, 

План и програм 

Туристичке организације 

Србије. 

Село Стопања има 

највећи број печењара по 

глави становника у 

Србији и традицију дугу 

скоро век у овом 

угоститељском послу. 

Одлично печење и 

Печењијада су мотив 

доласка бројних туриста 

у Стопању и својеврстан 

начин за промоцију 

општине Трстеник. 

Промоција локалних 

специфичности кроз 

организацију манифестације 

Број активности 14 0 12 0 0 

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

директор 

Туристичке 

организације 

Владимир Јевтић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

МОТО СКУП У 

ТРСТЕНИКУ 
1502-4003 

Мотоциклисти из земље 

и иностранства посећују 
Број активности 10 0 6 0 0 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

директор 

Туристичке 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

План и програм 

Туристичке организације 

општине Трстеник 

трстеничку општину. 

Садржи дефиле бајкера и 

бајкерске акробације, 

бајкерски камп, 

културно-уметнички 

програм (концерти рок 

музике)  а има и 

хуманитарни карактер. 

Промоција локалних 

специфичности кроз 

организацију манифестације 

       организације 

Владимир Јевтић 
       

 

       

       

       

 

       

       

       

ДАН ВИНАРА 

И 

ВИНОГРАДАР

А 

1502-4006 

План и програм 

Туристичке организације 

општине Трстеник 

Манифестација има 

такмичарски, едукативни 

и сајамски карактер са 

дегустацијом вина где се 

излагачима пружа 

могућност размене 

искустава, међусобног 

повезивања као и 

успостављања пословне 

сарадње са локалном 

туристичком привредом. 

Подстицање развоја винског 

туризма и истицање 

локалних специфичности 

кроз организацију 

манифестације 

Број активности 10 0 10 0 0 

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

директор 

Туристичке 

организације 

Владимир Јевтић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

САЈАМ ЛОВА 

И РИБОЛОВА И 

СТАРИХ 

ЗАНАТА 

1502-4007 

План и програм 

Туристичке организације 

општине Трстеник 

Излагачи из свих крајева 

Србије долазе у Трстеник 

да представе понуду из 

области лова, риболова, 

сеоског туризма, домаће 

радиности и старих 

заната. 

Промоција ловног, 

риболовног и сеоског 

туризма и домаће радиности 

и старих заната 

Број активности 0 0 5 0 0 

240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 

Извештај о раду 

Туристичке 

организације 

директор 

Туристичке 

организације 

Владимир Јевтић 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

5 - 

ПОЉОПРИВР

ЕДА И 

РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ 

0101 
Закон о подстицајима у 

пољопривреди 

Реализација Програма 

мера подршке 

Пољопривредној 

политици и политици 

руралног развоја за 

регистрована 

пољопривредна 

газдинства са 

територије општине. 

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

Удео 

регистрованих 

пољопривредни

х газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредни

х газдинстава 

55.60 55.60 56.00 57.00 58.00 

24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 

Извештај о 

реализацији 

Програма мера 

подршке 

пољопривредној 

политици и 

политици 

руралног развоја 

Зоран 

Јаковљевић, 

члан 

Општинског 

већа за област 

пољопривреде, 

агроекономије 

и развој села 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мере подршке 

руралном 

развоју 

0002 

Закон о подстицајима у 

пољопривреди и 

руралном развоју (Сл. 

гл.РС 

бр.10/13,142/14,103/15,10

1/16) 

Програмска активност 

обухвата подршку за 

спровођење 

пољопривредне политике 

у локалној заједници 

Изградња одрживог, 

ефикасног и конкурентног 

пољопривредног сектора 

Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која 

су корисници 

подстицајних 

средстава 

2.24 2.24 2.50 2.60 2.60 

24.500.000,00 0,00 0,00 24.500.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 
Славица 

Павловић 

Брашић, шеф 

Одсека за 

привреду,пољоп

ривреду и 

одрживи развој 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

6 - ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 

Закон о заштити 

животне средине, Закон 

о управљању отпадом, 

Закон о заштити 

ваздуха, Закон о 

Спровођење мера и 

активности за 

унапређење и заштиту 

животне средине и 

Унапредјење услова за 

одрживи развој локалне 

заједнице одговорним 

односом према животној 

средини 

Проценат 

буџета намењен 

заштити 

животне 

средине у 

0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 
Извештај о 

извршењу буџета 

општине Трстеник 

Тамара Симић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

област 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

заштити од буке, Закон 

о заштити земљишта и 

др. 

испуњеност законских 

прописа у овој области 

односу на 

укупан буџет 

екологије, 

заштиту 

животне 

средине и 

туризма 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

заштитом 

животне средине 

0001 

Закон о заштити животне 

средине и Уредба о 

средствима за 

подстицање програма 

или недостајућег дела 

средстава за 

финансирање програма 

од јавног интереса која 

реализују удружења 

Суфинансирање 

приоритетног пројекта из 

Програма заштите 

животне средине и 

спровођење конкурса за 

ОЦД у области заштите 

животне средине 

Испуњење обавеза у складу 

са законима у домену 

постојања стратешких и 

оперативних планова као и 

мера заштите 

Број 

реализованих 

пројеката у 

оквиру усвојеног 

програма 

заштите животне 

средине са 

акционим 

планом 

4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Даница 

Батоћанин, 

сарадник за 

заштиту 

животне средине 

у КЛЕР-у, 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

0002 

Закон о заштити животне 

средине, Закон о заштити 

ваздуха, Закон о заштити 

земљишта, Закон о 

заштити од буке и др. 

Спровођење редовних 

мониторинга праћења 

квалитета животне 

средине по плану и то: 

ваздух, бука, површинске 

воде, подземне воде и 

земљиште. 

Праћење у складу са 

прописаним законским 

обавезама 

Број урађених 

мониторинга 
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Даница 

Батоћанин,сарад

ник за заштиту 

животне средине 

у КЛЕР-у 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање 

комуналним 

отпадом 

0005 
Закон о управљању 

отпадом 

Спровођење активности 

за отплату рата за 

набавку смећара и 

набавка контејнера за 

комунални отпад 

Повећан обухват 

становништва пружањем 

услуге прикупљања и 

одвожења комуналног 

отпада 

Број набављених 

контејнера 
125.00 125.00 65.00 70.00 70.00 

7.800.000,00 0,00 0,00 7.800.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Даница 

Батоћанин,сарад

ник за заштиту 

животне средине 

у КЛЕР-у 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

7 - 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈА 

САОБРАЋАЈА 

И 

САОБРАЋАЈН

А 

ИНФРАСТРУК

ТУРА 

0701 

Закон о путевима 

(Сл.гласник бр.41/2018 

и 95/2018) 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење саобраћајне 

инфраструктуре у 

локалној самоуправи 

Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо економском развоју 

Број насеља до 

којих не 

постоји 

приступ 

асфалтним 

путем 

2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 

124.700.000,00 0,00 0,00 124.700.000,00 

Извештај о стању 

путева и улица на 

територији 

општине Трстеник 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктур

е и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Управљање и 

одржавање 
0002 

Закон о путевима 

(Сл.гласник бр.41/2018 и 

95/2018) 

Планирање расхода за 

летње и зимско 

одржавање путева  и 

Одржавање квалитета путне 

мреже кроз реконструкцију 

Број километара 

санираних и/или 
10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 30.100.000,00 0,00 0,00 30.100.000,00 

Извештај о стању 

путева и улица на 

територији општине 

Трстеник 

Душан Ерић, ВД 

директора ЈП за 

уређивање 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

саобраћајне 

инфраструктуре 

одржавање пружних 

прелаза, реконструкцију 

и асфалтирање путева и 

улица на територији 

општине, расхода за 

пројектовање и надзор из 

ове области. 

и редовно одржавање 

асфалтног покривача 

реконструисаних 

путева 

грађевинског 

земљишта 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

0005 
Закон о безбедности 

саобраћаја 

Унапређење безбедности 

саобраћаја грађана 

општине Трстеник 

Реализација наменских 

средстава у складу са 

Законом о безбедности 

саобраћаја 

Проценат 

искоришћења 

наменских 

средстава 

100 100 100 100 100 

12.600.000,00 0,00 0,00 12.600.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Владимир 

Дачић, члан 

Општинског 

већа за 

инфраструктуре 

и комуналне 

делатности, 

урбанизма и 

безбедности 

саобраћаја 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПРОЈЕКАТ 

ОДРЖАВАЊА 

ПУТЕВА КРОЗ 

ЈАВНО 

ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО 

0701-5003 Одлука СО Трстеник 

На основу одлуке СО 

Трстеник а у циљу што 

ефикаснијег одржавања 

путне инфраструктуре, 

спровешће се овај 

пројекат 

Унапређење одржавања 

саобраћајне инфраструктуре 

на територији општине 

Дужина 

саобраћајница 

које су 

обухваћене 

пројектом ЈПП 

 100 100 100 100 

82.000.000,00 0,00 0,00 82.000.000,00 

Евиденција 
Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

8 - 

ПРЕДШКОЛС

КО 

ВАСПИТАЊЕ 

2002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Предшколско 

васпитање 

Повећање  обухвата деце 

предшколским 

васпитањем  и  

образовањем 

Проценат деце 

која су уписана 

у предшколске 

установе (Број 

деце која су 

уписана у 

предшколске 

установе у 

односу на 

укупан број 

деце у 

граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска 

група и ППП) 

56 56 56 56 56 

225.930.870,00 0,00 13.342.606,00 239.273.476,00 

Извештај 

Предшколске 

установе Бисери 

Биљана 

Савовић,  

директор ПУ 

Бисери 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

и остваривање 

предшколскогва

спитања и 

образовања 

0002 
Закон о локалној 

самоурави 

Обезбеђивање услова за 

предшколско васпитање 

Обезбеђени адекватни 

услови за васпитно-

образовни рад са децом уз 

повећан обухват 

Просечан број 

деце у групи 

(јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм/ППП) 

18 0 0 0 0 
221.380.870,00 0,00 13.342.606,00 234.723.476,00 

Извештај 

Предшколске 

установе Бисери 

Биљана Савовић,  

директор ПУ 

Бисери 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 

ВРТИЋА У 

ВЕЛИКОЈ 

ДРЕНОВИ 

2002-4002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Стварање бољих услова 

за рад са децом 

Унапређење услова за рад у 

предшколској установи у 

Великој Дренови 

Број деце која ће 

користити 

услуге 

предшколског 

образовања 

0 0 50 50 50 

3.550.000,00 0,00 0,00 3.550.000,00 

Извештај 

Предшколске 

установе Бисери 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

РЕКОНСТРУКЦ

ИЈА КУХИЊЕ У 

ПРЕДШКОЛСК

ОЈ УСТАНОВИ 

БИСЕРИ 

2002-7003 

Закон о предшколском 

васпитању и образовању, 

Закон о локалној 

самоуправи 

Улагање у објекте за 

предшколско образовање 

Стварање бољих услова за 

боравак деце у 

предшколској установи 

Завршено 

уређење кухиње 
 0 100 100 100 

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2003 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Потпуни обухват 

основним образовањем и 

васпитањем 

Укупан број 

ученика у 

основним 

школама 

2935 201 195 193 196 

107.840.380,00 0,00 42.000.000,00 149.840.380,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 3 3 3 3 

13.300.000,00 0,00 0,00 13.300.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 13 18 18 18 

13.258.380,00 0,00 0,00 13.258.380,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 10 12 12 12 

8.544.000,00 0,00 0,00 8.544.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 24 27 27 27 

21.450.000,00 0,00 0,00 21.450.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 2 2 2 2 

10.020.000,00 0,00 0,00 10.020.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 2 3 4 4 

6.255.000,00 0,00 0,00 6.255.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 1 1 1 1 

11.390.000,00 0,00 0,00 11.390.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 11 11 11 11 

7.850.000,00 0,00 0,00 7.850.000,00 

Извештај о раду 

школе 
Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

       

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање основног 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом у 

основним школама 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

34 24 24 25 25 

15.773.000,00 0,00 0,00 15.773.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ИЗГРАДЊА 

ФИСКУЛТУРН

Е САЛЕ У ОШ 

СВЕТИ САВА У 

ПЕЈОВЦУ 

2003-5001 
Закон о локалној 

самоуправи 

Изградња фискултурне 

сале 

Унапређење услова за 

обављање спортских и 

физичких активности 

ученика 

Број ученика 

који ће 

користити 

објекат 

 200 200 200 200 

0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
2004 

Закон о основама 

система образовања и 

васпитања 

Финансирање средњег 

образовања у складу са 

законом 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Укупан број 

ученика у 

средњим 

школама 

1099 341 313 363 383 

32.950.000,00 0,00 0,00 32.950.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање средњег 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

32 11 15 15 15 

22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

0001 
Закон о основама система 

образовања и васпитања 

Финансирање средњег 

образовања у складу са 

законом 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад у средњим 

школама и безбедно 

одвијање наставе 

Број подржаних 

такмичења 

ученика 

32 17 19 19 19 

10.950.000,00 0,00 0,00 10.950.000,00 

Извештај о раду 

школе 

Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

11 - 

СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 

0902 

Закон о социјалној 

заштити (Сл.гласник 

Рс, бр.25/2019 и Одлука 

о правима и услугама у 

социјалној заштити 

( Сл.лист општине 

Финансирају се 

активности на пружању 

услуга предвиђених 

Одлуком о правима и 

услугама у социјалној 

Повећање доступности 

права и услуга социјалне 

заштите 

Проценат 

корисника мера 

и услуга 

социјалне и 

дечје заштите 

који се 

2 50 50 50 50 78.215.479,00 0,00 4.845.000,00 83.060.479,00 
Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Љубиша 

Марковић, 

члан 

Општинског 

већа за 

социјална 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Трстеник, бр. 1/13, 7/13, 

2/14 и 7/14) 

заштити општине 

Трстеник 

финансирају из 

буџета 

града/општине 

у односу на број 

становника 

питања, 

локалну 

самоуправу, 

борачку 

заштиту и 

инвалидска 

питања 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

0001 

Одлука о правима и 

услугама у социјалној 

заштити  ( Сл.лист 

општине Трстеник, бр. 

1/13, 7/13, 2/14 и 7/14 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом и Одлуком о 

правима и услугама у 

социјалној заштити 

Унапређење економског и 

стамбеног положаја 

избеглих и 

интернорасељених лица са 

територије општине 

Трстеник 

Број породица 

избеглих и 

интерно 

расељених лица 

који су 

економски 

оснажени и 

којима је решено 

стамбено питање 

3 3 3 3 3 

255.000,00 0,00 4.845.000,00 5.100.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Љубиша 

Марковић, члан 

Општинског 

већа за 

социјална 

питања, локалну 

самоуправу, 

борачку заштиту 

и инвалидска 

питања 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

0001 
Закон о социјалној 

заштити 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Унапређење заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

1010 50 50 50 50 

13.401.000,00 0,00 0,00 13.401.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Антић, ВД 

директора 

Центра за 

социјални рад 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Обављање 

делатности 

установа 

социјалне 

заштите 

0005 
Закон о социјалној 

заштити 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Ефикасно функционисање 

установа социјалне заштите 

Број корисника 

социјалних 

услуга 

 999 999 999 999 

5.406.000,00 0,00 0,00 5.406.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Антић, ВД 

директора 

Центра за 

социјални рад 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Дневне услуге у 

заједници 
0016 

Одлука о правима и 

услугама у социјалној 

заштити  ( Сл.лист 

општине Трстеник, бр. 

1/13, 7/13, 2/14 и 7/14) 

Пружање поршке лицима 

са сметњама у развоју 

Подстицање развоја 

разноврсних социјалних и 

других услуга у заједници 

Број лица 

корисника 

лиценциране 

помоћи 

20 20 20 20 20 

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Љубиша 

Марковић, члан 

Општинског 

већа за 

социјална 

питања, локалну 

самоуправу, 

борачку заштиту 

и инвалидска 

питања 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

0018 Закон о Црвеном крсту 

Финансирање Црвеног 

крста у складу са 

Законом 

Социјално деловање-

олакшавање људске патње 

пружањем неопходне 

ургентне помоћи лицима у 

невољи, развијањем 

солидарности међу људима, 

организовањем различитих 

облика помоћи 

Број корисника 

народне кухиње 

(или број 

подељених 

оброка у 

народној 

кухињи) 

150 150 150 150 150 

5.253.479,00 0,00 0,00 5.253.479,00 

Извештај о раду 

Црвеног крста 
Љубиша 

Марковић, члан 

Општинског 

већа за 

социјална 

питања, локалну 

самоуправу, 

борачку заштиту 

и инвалидска 

питања 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка деци и 

породици са 

децом 

0019 

Одлука о правима и 

услугама у социјалној 

заштити  ( Сл.лист 

општине Трстеник, бр. 

1/13, 7/13, 2/14 и 7/14), 

Одлука о финансијској 

подршци незапосленим 

породиљама и Одлука о 

једнократној помоћи 

породици породиље 

Пружање подршке 

рађању и родитељству 

кроз месечну и 

једнократну помоћ 

Унапређење популационе 

политике 

Број мера 

материјалне 

подршке 

намењен мерама 

локалне 

популационе 

политике (нпр. 

подршка 

материнству, 

подршка 

породиљама, 

накнада за 

новорођену 

децу) 

 3 3 3 3 

12.700.000,00 0,00 0,00 12.700.000,00 

Евиденција 
Општинске управе 

општине Трстеник Анђелка 

Трошић, шеф 

Одсека за 

скупштинске 

послове, општу 

управу и 

друштвене 

делатности        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка рађању 

и родитељству 
0020 

Одлука о остваривању 

права на финансијску 

помоћ за вантелесну 

оплодњу  , Одлука о 

финансијској подршци 

незапосленим 

породиљама и Одлука о 

једнократној помоћи 

породици породиље 

Општина Трстеник 

пружа финансијску 

подршку рађању и 

родитељству које су 

дефинисане наведеним 

Одлукама 

Подршка породицама да 

остваре жељени број деце 

Број парова који 

добијају 

подршку за 

вантелесну 

оплодњу 

5 5 5 5 5 

21.300.000,00 0,00 0,00 21.300.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник Анђелка 

Трошић, шеф 

Одсека за 

скупштинске 

послове, општу 

управу и 

друштвене 

делатности 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

особама са 

инвалидитетом 

0021 

Одлука о 

субвенционисаном 

превозу путника у 

градском и приградском 

превозу 

Одлуком Општинског 

већа омогућава се 

субвенционисани превоз 

члановима удружења 

слепих, глувих и 

наглувих, дистрофичара 

и друштва за дечију и 

церебралну парализу, 

издавањем месечне карте 

на релацији Трстеник-

Крушевац 

Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за старије 

и одрасле са инвалидитетом 

Број корисника 

услуга 
77 80 80 80 80 

7.900.000,00 0,00 0,00 7.900.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Љубиша 

Марковић, члан 

Општинског 

већа за 

социјална 

питања, локалну 

самоуправу, 

борачку заштиту 

и инвалидска 

питања 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

12 - 

ЗДРАВСТВЕН

А ЗАШТИТА 

1801 
Закон о здравственој 

заштити 

Финансирање 

здравствене заштите у 

складу са 

надлежностима 

јединице локалне 

самоуправе 

Унапређење здравља 

становништва 

Број 

становника 

покривен 

здравственом 

заштитом 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
21.200.000,00 0,00 0,00 21.200.000,00 

Извештај о раду 

Дома здравља 

Трстеник 

Др Драгица 

Гочанин 

Пејчић, члан 

Општинског 

већа за област 

здравства,        
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       популационе 

политике, јавно 

здравље и 

заштиту жена и 

деце 

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

0001 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

здравственој заштити 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Унапређење доступности, 

квалитета и ефикасности 

примарне здравствене 

заштите 

Број 

здравствених 

радника/лекара 

финансираних 

из буџета 

града/општине 

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник Анђелка 

Трошић, шеф 

Одсека за 

скупштинске 

послове, општу 

управу и 

друштвене 

делатности 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Мртвозорство 0002 

Закон о здравственој 

заштити (Сл.гласник РС, 

бр.25/2019) 

У складу са законом, 

општина Трстеник 

финансира услуге 

мртвозорника. 

Доступност услуге 

мртвозорника 

Број 

мртвозорника 

према броју 

утврђених смрти 

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник Анђелка 

Трошић, шеф 

Одсека за 

скупштинске 

послове, општу 

управу и 

друштвене 

делатности 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

13 - РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСА

ЊА 

1201 

Закон о култури, Закон 

о културним добрима, 

Закон о локалној 

самоуправи 

Бољи приступ грађана 

културним догађајима 

и олување локалног 

културног наслеђа 

Подстицање развоја 

културе 

Укупан број 

посетилаца на 

свим 

културним 

догадјајима 

који су 

одржани 

1000 5000 5000 5200 5400 

92.196.025,00 4.545.000,00 0,00 96.741.025,00 

Извештај о раду 

Народног 

универзитета 

Трстеник 
Иван Нешић, 

члан 

Општинског 

већа задужен за 

културу и 

образовање 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 

Закон о култури, Закон о 

библиотечкој делатности, 

Програм рада Народне 

бибилиотеке 

Пружање библиотечких 

услуга становништву 

општине Трстеник 

Веће интересовање 

грађанства за поезију и 

прозу 

Број чланова 1900 110 150 170 180 

18.869.375,00 445.000,00 0,00 19.314.375,00 

Књига уписа 
Народне библиотеке 

Јефимија 

Верољуб 

Вукашиновић, 

директор 

Народне 

библиотеке 

Јефимија 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

установа 

културе 

0001 
Закон о култури, Закон о 

локалној самоуправи 

Обезбеђивање средстава 

за функционисање 

Народног универзитета 

као водеће установе 

културе у Општини 

Трстеник 

Развој културе у општини 

Трстеник и унапређење 

културне понуде 

Број приказаних 

позоришних 

представа и 

филмова 

3 175 197 230 283 

46.331.650,00 4.100.000,00 0,00 50.431.650,00 

Извештај о раду 

Народног 
универзитета 

Трстеник 

Данило Вуковић, 

директор 

Народног 

универзитета 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

       

 

       

       

       

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

0002 

Закон о култури, Закон о 

културним добрима, 

Закон о буџетском 

систему, Правилник о 

раду Народног 

универзитета 

Музејска збирка, 

Аматерско позориште 

Повећање броја посетилаца 

Укупан број 

посетилаца на 

програмима 

 0 0 0 0 

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

Извештај о раду 

Народног 

универзитета 

Трстеник 

Данило Вуковић, 

директор 

Народног 

универзитета 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

0003 
Закон о локалној 

самоуправи 

Суфинансирање 

пројеката удружења 

грађана из области 

културе и верских 

заједница 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број подржаних 

пројеката 
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Стојановић,млађ

и саветник у 

канцеларији за 

ЛЕР 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Унапређење 

система очувања 

и представљања 

културно-

историјског 

наслеђа 

0003 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

Историјског архива -

одељења у Трстенику 

Унапређење презентације 

културног наслеђа 

Број корисника 

архивске градје 
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 

4.995.000,00 0,00 0,00 4.995.000,00 

Извештај 

Историјског архива 

- одељење Трстеник Анђелка 

Трошић, шеф 

Одсека за 

скупштинске 

послове, општу 

управу и 

друштвене 

делатности 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области јавног 

информисања 

0004   

Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурисма 

јавног 

информисања 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Бојан Турк, 

послови ЛЕРа 
       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

14 - РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

1301 

Закон о спорту 

(Сл.гласник РС, 

бр.10/16), Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области 

спорта у општини 

Трстеник (Сл.лист 

општине Трстеник, бр. 

8/2018). 

Финансирање потреба 

грађана општине 

Трстеник у области 

спорта 

Обезбеђење услова за 

бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број чланова 

спортских 

организација и 

удружења 

1300.00 1300.00 1400.00 1400.00 1400.00 

75.879.070,00 9.800.000,00 0,00 85.679.070,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Марина 

Раденковић, 

помоћница 

председнице 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 

Закон о спорту 

(Сл.гласник РС, 

бр.10/16), Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области спорта 

у општини Трстеник 

(Сл.лист општине 

Трстеник, бр. 8/2018). 

Финансирање потреба 

грађана општине 

Трстеник у области 

спорта путем јавних 

обавештења (годишњи 

програми) и јавних 

позива (посебни 

програми) 

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама преко којих 

се остварује јавни интерес у 

области спорта 

Број спортских 

клубова којима 

се опредељују 

средства из 

буџета 

41.00 41.00 46.00 47.00 47.00 

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Марина 

Раденковић, 

помоћница 

председнице 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Подршка 

предшколском и 

школском 

спорту 

0002 

Закон о спорту 

(Сл.гласник РС, 

бр.10/16), Правилник о 

одобравању и 

финансирању програма 

којима се задовољавају 

потребе и интереси 

грађана у области спорта 

у општини Трстеник 

(Сл.лист општине 

Трстеник, бр. 8/2018). 

Финансирање потреба 

грађана општине 

Трстеник у области 

спорта путем јавних 

обавештења (годишњи 

програми) и јавних 

позива (посебни 

програми) 

Унапређење предшколског 

и школског спорта 

Број школских 

спортских екипа 

које наступају на 

школским 

спортским 

такмичењима 

60.00 60.00 90.00 90.00 90.00 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

Евиденција Савеза 

за школски спорт 
општине Трстеник 

Слободан 

Старчевић, 

референт за 

спорт 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалних 

спортских 

установа 

0004 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности из области 

спорта у складу са 

Законом 

Обезбеђивање услова за рад 

установа из области спорта 

Број спортских 

организација 

који користе 

услуге установе 

из области 

спорта 

26.00 26.00 27.00 28.00 28.00 

45.559.070,00 9.800.000,00 0,00 55.359.070,00 

Извештај Спортског 

центра Трстеник 

Ненад 

Смиљковић, 

директор 

Установе за 

спорт 

       

       

Коришћење Установе из 

области спорта од стране 

женске популације 

број жена- 

рекреативаца на 

дневној бази 

70.00 70.00 80.00 85.00 90.00 
Извештај Спортског 

центра Трстеник 

       

       

 

       

       

       

Спровођење 

омладинске 

политике 

0005 
Закон о младима, Закон о 

локалној самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

законом 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 

активности 

Број младих 

корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике 

250.00 250.00 1500.00 2000.00 2500.00 

4.520.000,00 0,00 0,00 4.520.000,00 

Извештај о раду 

Канцеларије за 

младе општине 

Трстеник 

Марина 

Раденковић, 

помоћница 

председнице 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

15 - ОПШТЕ 

УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

0602 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу 

са Законом 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја 

запослених у 

граду/општини 

и законом 

утврђеног 

максималног 

броја 

запослених 

88.50 88.50 92.00 95.00 95.00 

340.878.925,00 7.685.000,00 2.173.216,00 350.737.141,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

0001 
Закон о локалној 

самоуправи 

Обављање надлежности 

Општинске управе у 

складу са Законом 

Функционисање управе 

Проценат 

попуњености 

радних места 

која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

214.522.475,00 0,00 0,00 214.522.475,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Часлав Поповић, 

Начелник 

Општинске 

управе 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалноја 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 600.000,00 1.069,00 601.069,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 25.000,00 250.000,00 275.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 25.000,00 0,00 58.652,00 83.652,00 
Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 960.000,00 672.479,00 1.632.479,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 4.537,00 4.537,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

27.000,00 0,00 3.797,00 30.797,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13.500,00 0,00 10.867,00 24.367,00 
Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 2.821,00 2.821,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 691,00 691,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

43.000,00 0,00 31.175,00 74.175,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 
       

       

 

       

       

       

        



Страна 48      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

54.500,00 0,00 4.237,00 58.737,00 

Евиденција 
Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 86.849,00 86.849,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 

       



Страна 49      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

55.000,00 120.000,00 473,00 175.473,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

24.000,00 0,00 3.863,00 27.863,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 155.940,00 155.940,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0,00 0,00 2.744,00 2.744,00 
Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 



Страна 50      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

52.500,00 0,00 0,00 52.500,00 

Евиденција 
Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 2.000.000,00 25.172,00 2.025.172,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

43.500,00 0,00 13.668,00 57.168,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 
       

       



Страна 51      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоурави 

Финансирање 

надлежности у складу са 

законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 14.874,00 14.874,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

помоћник 

председника 

општине за 

локалну 

самоуправу 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

43.000,00 90.000,00 45.108,00 178.108,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоурави 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 470.000,00 512.307,00 982.307,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 

       

       



Страна 52      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

22.500,00 0,00 21.191,00 43.691,00 

Евиденција 
Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

13.000,00 0,00 134.193,00 147.193,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.000,00 2.000.000,00 3.905,00 2.063.905,00 
Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 



Страна 53      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

интереса за 

локално 

становништво 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

24.000,00 0,00 1.245,00 25.245,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 1.118,00 1.118,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 180.000,00 635,00 180.635,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       



Страна 54      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 93.690,00 93.690,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 0,00 10.045,00 10.045,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине        

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

месних 

заједница 

0002 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

надлежности у складу са 

Законом 

Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

граду/општини у 

вези са 

питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

58.600,00 0,00 5.871,00 64.471,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 
Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 

       

       

        



Страна 55      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 
 

 

 

 
  

 

Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

       

 

       

       

       

Сервисирање 

јавног дуга 
0003 Закон о јавном дугу 

Измирење обавеза по 

уговорима са пословним 

банкама 

Одржавање финансијске 

стабилности града/општине 

и финансирање капиталних 

инвестиционих расхода 

Учешће издатака 

за сервисирање 

дугова у 

текућим 

приходима ≤ 

15% 

7.90 7.90 7.90 79.00 7.90 

85.600.000,00 0,00 0,00 85.600.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 
општине Трстеник 

Ивана 

Миладиновић, 

шеф Одсека за 

буџет и 

финансије 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Општинско/град

ско 

правобранилашт

во 

0004 
Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење надлежности 

у складу са законом 

Заштита имовинских права 

и интереса града/општине 

Број решених 

предмета у 

односу на 

укупан број 

предмета на 

годишњем нивоу 

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

4.822.850,00 0,00 0,00 4.822.850,00 

Извештај о раду 

Општинског јавног 

правобранилаштва 

Радмила 

Вулетић, 

општински јавни 

правобранилац 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

националних 

савета 

националних 

мањина 

0007 
Закон о локалној 

самоуправи 

Финансирање 

програма/пројекта савета 

националних мањина 

Остваривање права 

националних мањина у 

локалној заједници 

Број 

реализованих 

пројеката 

националних 

мањина 

3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Владимир 

Стојановић,млађ

и саветник у 

канцеларији за 

ЛЕР 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Текућа буџетска 

резерва 
0009 

Закон о буџетском 

систему 
 

 

      

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 

 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Стална буџетска 

резерва 
0010 

Закон о буџетском 

систему 
 

 

      

2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

 

Милена Турк, 

председница 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0014 

Закон о локалној 

самоуправи, Закон о 

ванредним ситуацијама 

Надлежност ЈЛС у складу 

са законом 

Изградња ефикасног 

превентивног система 

заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних и других 

непогода 

Број 

идентификовани

х објеката 

критичне 

инфраструктуре 

(нпр. 

трафостанице) 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

13.020.000,00 0,00 0,00 13.020.000,00 

 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ПАРТИЦИПАТ

ИВНО 

БУЏЕТИРАЊЕ 

0602-4001 Одлука СО Трстеник 

Укључивање грађана у 

одлуке о коришћењу 

средстава буџета 

Подстицање грађана да 

активно учествују у 

решавању проблема локалне 

заједнице 

Реализован 

пројекат који су 

грађани 

изабрали 

5 5 5 5 5 

4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Дејан Раковац, 

заменик 

председника 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

16 - 

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

2101 
Закон о локалној 

самоуправи 
 

Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

      

41.291.605,00 0,00 0,00 41.291.605,00 

 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

скупштине 
0001 

Закон о локалној 

самоуправи 

Обављање надлежности у 

складу са Законом 

Функционисање локалне 

скуштине 

Број усвојених 

аката 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

21.988.005,00 0,00 0,00 21.988.005,00 

Евиденција службе 

за скупштинске 

послове 

Герасим 

Атанасковић, 

председник 

Скупштине 

општине 

Трстеник 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи 

Обављање надлежности у 

складу са Законом 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршних органа 
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

7.229.050,00 0,00 0,00 7.229.050,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Закон о локалној 

самоуправи 

Обављање надлежности у 

складу са Законом 

Функционисање извршних 

органа 

Број седница 

извршних органа 
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

12.074.550,00 0,00 0,00 12.074.550,00 

Евиденција 

Општинске управе 

општине Трстеник 
Милена Турк, 

председница 

општине 
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Програм / ПА / 

пројекат 
Шифра Основ Опис Циљ Индикатор 

Вредност у 

2022.   

Очекивана 

вредност у 

2023.   

Циљна 

вредност у 

2024.   

Циљна 

вредност у 

2025.   

Циљна 

вредност у 

2026.   

Средства из 

буџета 

01 

Средства из 

сопствених 

извора 04 

Средства из 

осталих извора 
Укупно 

Извор 

верификације 
Одговорно лице 

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

       

 

       

       

       

17 - 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОС

Т И 

ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ 

0501 
Закон о локалној 

самоуправи 

Спровођење 

активности у складу са 

законом 

Смањење расхода за 

енергију 

Укупни 

расходи за 

набавку 

енергије у 

јавним 

зградама (РСД) 

100.00 100.00 95.00 93.00 90.00 

10.698.419,00 0,00 4.950.519,00 15.648.938,00 

Извештај 

енергетског 

менаџера 

Радомир 

Милуновић,пом

оћник 

председника 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

Енергетски 

менаџмент 
0001 

Закон о локалној 

самоуправи 

Обављање надлежности у 

складу са Законом 

Успостављање система 

енергетског менаџмента 

Израђен попис 

јавних зграда са 

карактеристиким

а 

30.00 30.00 30.00 50.00 100.00 

9.950.519,00 0,00 4.950.519,00 14.901.038,00 

Извештај 
енергетског 

менаџера 

Миливоје 

Бежановић, 

енергетски 

менаџер 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

ЗДРАВЉЕ ЗА 

ТРСТЕНИК 
0501-7001 

Уговор о заједничкој 

реализацији пројекта са 

УНОПСом 

Реализација заједничког 

пројеката са УНОПСом у 

циљу повећања 

енергетске ефикасности 

зграде Дома здравља 

Повећање енергетске 

ефикасности зграде Дома 

здравља у циљу смањења 

трошкова грејања и 

повећање квалитета услова 

за пружање здравствених 

услуга 

Издат 

енергетски 

пасош 

0 0 1 0 0 

747.900,00 0,00 0,00 747.900,00 

 

Милена Турк, 

председница 

општине 

       

       

 

       

       

       

 

       

       

       

 

 

 

 

  
Члан 7. 

У Одлуци о буџету за 2023. годину средства за плате се обезбеђују за број запослених, и то: 

-            96 запослених у локалној администрацији на неодређено време; 

-            10 запослених у локалној администрацији на одређено време; 

-            124 запослених у предшколским установама на неодређено време; 

-            26 запослених у предшколским установама на одређено време; 

-            48 запослених у установама чији је оснивач општина на неодређено време; 

-            5 запослених у установама чији је оснивач општина на одређено време 
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Члан 8. 

     За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршавање буџета је председник општине. 

  

Члан 9. 

     Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је  функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. 

  

Члан 10. 

     За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред  функционера,  односно руководиоца директних и индиректних корисика буџетских средстава, 

одговоран је начелник општинске управе општине Трстеник. 

  

Члан 11. 

    Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршавање  буџета и најмање два пута годишње информише председника општине,односно oпштинско веће,  а 

обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, oпштинско веће 

усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

  

Члан 12. 

     Одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси oпштинско веће. Решење о употреби текуће и сталне буџетске 

резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси oпштинско веће. 

  

Члан 13. 

      Одлуку о преусмеравању апропријација, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Председник општине. 

 

  

Члан 14. 

      Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси oпштинско веће. 

  

 

Члан 15. 

     Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,  приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом 

о буџетском систему. 

    Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове  финансија за одобрење фискалног 

дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција. 

 

Члан 16. 

     Новчана средства буџета општине,  директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 

трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 17. 

Распоред коришћења средстава вршиће се у 2023. години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих 

раздела: 

-         Раздео 1 -  Скупштина општине 

-         Раздео 2 -  Председник општине 

-         Раздео 3 -  Општинско веће 

-         Раздео 4 -  Општинска управа 

-         Раздео 5 -  Општинско јавно правобранилаштво. 
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Члан 18. 

     Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета. 

     Изузетно, корисници из става 1 овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева 

плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа,а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из ове 

одлуке.Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа 

надлежног за финансије. 

     Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других 

извора. 

Члан 19. 

     Обавезе преузете у 2022. години, у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину  и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

  

Члан 20. 

     Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом 

Владе предвиђен другачији метод. 

  

Члан 21. 

     Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. 

     Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 

 

Члан  22. 

     Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019). 

   

Члан 23. 

    Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

    Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

 

Члан 24. 

     Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

     Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

  

Члан 25. 

     Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим 

чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 

  

Члан 26. 

     Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе 

обавестити скупштину општине. 

     Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за 

исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 

1. овог члана. 
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Члан 27. 

   Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад. 

  

Члан 28. 

   За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у 

складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005,107/2009,78/2011 и 85/2015). 

 

Члан 29. 

     Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Трстеник за 2023. годину. 

  

Члан 30. 

     Изузетно, у случају да се буџету општине Трстеник из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган 

управе надлежан за финансије на основу тог акта и Закључка Председника општине, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о 

буџетском систему.  

 

 

Члан 31. 

     Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и 

уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

Члан 32. 

     У буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за 

директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2023. години. 

Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директиних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним 

критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

 

Члан 33. 

     Корисник буџетских средства, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе 

може преузети само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

    Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 

мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 34. 

     Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака 

измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

  

Члан 35. 

Јавна предузећа чији је оснивач општина Трстеник дужна су да до 30.11.2023. године, 50% остварене добити по Завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет општине Трстеник. 

Изузетно од ст. 1. овог члана, уз сагласност Општинског већа, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из ст. 1. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак или 

повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција. 
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Члан 36. 

     Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине, интернет страници општине и доставити министарству надлежном за послове финансија. 

 

Члан 37. 

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу општине, а примењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

 

Број: 400-21/2022-01 

 

                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                          Герасим Атансковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 63. Закона о родној 

равноправности („Службени гласник 

Републике Србије“ број 52/2021) и члана 40. 

Статута општине Трстеник („Службени лист 

општине Трстеник“ број 1/19), Скупштина 

општине Трстеник на седници одржаној 

дана 19.12.2022. године, доноси  

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА 

РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком оснива се Савет за родну 

равноправност као посебно радно тело (у 

даљем тексту: Савет) и ближе уређује 

делокруг, састав, начин избора и разрешења 

чланова и начин рада Савета.  

 

Члан 2. 

 

Савет за родну равноправност општине 

Трстеник образује се за разматрање и 

предлагање мера и активности, које су у 

функцији остваривања равноправности 

полова и политике једнаких могућности на 

нивоу општине. 

Члан 3. 

 

Савет има председника и десет чланова, од 

којих је најмање 40% припадника пола који 

је мање заступљен. 

Чланови Савета именују се из реда 

именованих или постављених лица, 

представника установа, органа општине, 

удружења грађана, стручњака који се у свом 

раду баве унапређењем родне 

равноправности, органа и организација у 

областима значајним за родну 

равноправност и спречавање и сузбијање 

родно заснованог насиља. 

Члан Савета је обавезно и лице задужено за 

родну равноправност у Општинској управи 

општине Трстеник. 

У раду Савета могу учествовати и други 

стручњаци, представници удружења грађана 

или институција из различитих области, по 

позиву, без права одлучивања, у зависности 

од питања које је на дневном реду.  

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Председника и чланове Савета именује и 

разрешава Општинско веће посебним 

решењем. 

Савет бира заменика председника из редова 

чланова Савета, који замењује председника 

Савата у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност.  

Мандат Савета траје четири године, а исто 

лице може бити поново именовано за члана 

Савета. Општинско веће може и пре истека 

рока на који су именовани разрешити 

поједине чланове Савета и именовати нове. 

 

Члан 5. 

 

Задатак Савета је да: 

-разматра и даје мишљење о предлозима 

одлука, других општих аката и стратешких 

докумената из надлежности општине са 

становишта остваривања родне 

равноправности и једнаких могућности и 

прати примену утврђених стандарда о 

родној равноправности нарочито у 

областима: запошљавања, здравства, 

образовања, насиља над женама, спорту и 

равномерној заступљености полова на 

местима одлучивања;  

-иницира и координира израду Локалног 

акционог плана за остваривање родне 

равноправности и прати његову 

реализацију; 

-учествује у креирању посебних мера на 

остваривању родне равноправности 

упоступку израде стратешких докумената и 

акционих планова општине;  

-иницира програме и предлаже мере за 

унапређење економског положаја жена и 

подстицање жена за учешће у јавном и 

политичком животу, прати стање и 

предлаже мере у областима бриге о женском 

здрављу и спречавању насиља над женама и 

насиља у породици; 

-оцењује учинке мера за постизање 

равноправности полова и остваривање 

политике једнаких могућности и о томе 

обавештава Скупштину; 

-прати вођење родно осетљиве статистике и 

редовно објављује извештаје о 

заступљености жена и мушкараца на 

изабраним и именованим функцијама у 

органима општине, јавним предузећима и 

установама; 
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-сарађује са радним телима Скупштине 

општине и Општинским већем по питањима 

из њихове надлежности, а које се односе на 

родну равноправност и иницира одржавање 

заједничких седница; 

-подстиче сарадњу са удружењима грађана, 

асоцијацијама градова и општина и другим 

градовима и општинама на активностима за 

унапређење родне роавноправности; 

-обавља и друге послове из надлежности 

општине, а који се односе на остваривање 

родне равноправности у општини, 

прописане Уставом, законом и Статутом 

општине.  

 

Члан 6. 

 

Начин рада и одлучивања Савета, детаљније 

се уређује Пословником о раду Савета, који 

Савет доноси већином гласова од укупног 

броја чланова.  

 

Члан 7. 

 

Стручне, организационе и административно 

- техничке послове за потребе Савета обавља 

Одсек за скупштинске послове, општу 

управу и друштвене делатности Општинске 

управе Трстеник. 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број:022-165/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 20. став 1.тачка 

15.,члана 32.став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,број 

129/2007.111/2021-др.закон),члана 2. став 3. 

тачка 14. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласникРС“, број 

88/2011.95/2018),члана 3.став 2,члана 54. и 

56. Закона о добробити животиња 

(„Сл.гласник РС“, број 41/2009) и члана 40. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

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

Општинског већа општине 

Трстеник,Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној дана 19.12.2022.године 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о држању домаћих 

животиња и кућних љубимаца 

на територији општине Трстеник 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о држању домаћих животиња и 

кућних љубимаца на територији општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, 

број 3/2015,7/2015 и 1/2019),у члану 

14.после става 2.додаје се нов став 3.који 

гласи: 

„Изузетно прихватни базен за стајско 

ђубриво може бити удаљен и мање од 3 

метра од међе и на мањој удаљености од 50 

метара од суседних објеката,чесми бунара и 

других извора водоснабдевања, ако је то у 

конкретном случају једино могуће решење и 

ако околности случаја то дозвољавају, уз 

претходно прибављено мишљење Одсека за 

урбанизам,грађевинарство,имовинско 

правне и стамбене послове Општинске 

управе општине Трстеник.“ 

Досадашњи ставови 3,4 и 5 постају ставови 

4,5 и 6. 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о држању домаћих 

животиња и кућних љубимаца на територији 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“,број 3/2015,7/2015 и 1/2019) 

остаје неизмењена. 

 

Члан3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у„Службеном листу општине 

Трстеник”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-166/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

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

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 1/2019) на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник, на седници 

одржаној 19.12.2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Локалног плана управљања 

отпадом за период од 2023-2032. године 

 

I – Усваја се Локални план управљања 

отпадом за период од 2023-2032. године. 

Саставни део ове Одлуке је Локални план 

управљања отпадом за период од 2023-2032. 

године. 

 

II – Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-167/2022-01 

 
ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ 

ЗА ПЕРИОД 2023 – 2032 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трстеник 

децембар 2022. године 
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Назив пројекта : Локални план управљања отпадом 

Локација : 

 

ОПШТИНА ТРСТЕНИК 

Носилац пројекта : ОПШТИНА ТРСТЕНИК - Општинска управа, Одсек за 

привреду, пољопривреду и одрживи развој 

Израда пројекта : 

 

 

 „Инжењери заштите животне средине“   

www.activity4sustainability.org  

 

Координатор 

пројекта -                   

Општина Трстеник : 

 

Даница Батоћанин, сарадник за ЗЖС, Општинска Управа 

Трстеник 

 

Чланови тима - 

Општина Трстеник : 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Дачић, члан Општинског већа општине Трстеник 

Марина Јовановић,  управник контроле квалитета у ТМО, 

представник привреде 

Данијела Илић, представник Дома здравља „Др Сава 

Станојевић“  

Владан Алексић, Управник хигијене и механизације,                       

ЈКСП Комстан, Трстеник 

Славица Павловић Брашић, руководилац Одсека за привреду, 

пољопривреду и одрживи развој ОУ општине Трстеник 

Марија Биочанин, послови издавања грађевинских и 

употребних дозвола, ОУ Трстеник 

Гордана Родић, пензионерка, представник ОЦД 
 

Вођа пројекта - 

„Инжењери заштите 

животне средине“: 

 

 

 

Игор Јездимировић, Mастер  инж. зашт. жив. сред. 

 

 

  

 

http://www.activity4sustainability.org/
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1. УВОД 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Локални план управљања отпадом, у даљем тексту ЛПУО, представља документ којим се 

организује процес управљања отпадом на нивоу општине Трстеник за период од 2023 до 2032 

године. Према члану 13. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 

и 95/18-др. закон), Скупштина општине Трстеник доноси Локални план управљања отпадом 

којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са законским 

прописима Републике Србије. 

 За припрему Локалног  плана управљања отпадом за општину Трстеник начелник Општинске 

управе  решењем је именовао радни тим састављен од представника  општинског већа, служби 

јединице локалне самоуправе надлежне за послове заштите животне средине, привреде, 

урбанизма, јавно комуналног предузећа, здраствених установа невладиних и других 

организација. ЛПУО је израђен уз  стручну подршку консултантске куће „Инжењери заштите 

животне средине“.  

Неадекватно поступање са отпадом представља један од највећих еколошких проблема у 

Републици Србији. Овакав закључак произашао је из бројних анализа стања животне средине на 

територији Републике Србије које су урађене у последњих неколико година. Један од одговора 

државе на такво стање је и доношење Законa о управљању отпадом и других „еколошких“ закона 

и подзаконских аката. Законом о управљању отпадом дата је надлежност локалној самоуправи у 

поступању са неопасним отпадом. 

Управљање отпадом је проблем заштите животне средине који захтева приоритетно решавање и 

сматра се једним од најзахтевнијих подручја у смислу усклађивања са стандардима европске 

уније. 

Управљање отпадом се врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по здравље и живот 

људи и животне средине, контролом и мерама смањења загађења воде, ваздуха и земљишта, 

опасности по биљни и животињски свет, опасности од настајања удеса, пожара или експлозије, 

негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности, нивоа буке и еманацији 

непријатних мириса. Управљање отпадом представља општи интерес друштва у Републици 

Србији, а регулисано је Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 

и 95/18-др. закон) и има за циљ обезбеђивање и осигуравање услова за управљање отпадом, на 

начин којим се не угрожава здравље људи и квалитет животне средине. 

1.2. ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

На основу анализе стања управљања комуналним отпадом на територији општине Трстеник 

предложен је Локални план управљања отпадом за период 2023-2032 године. ЛПУО уређује и 

унапређује управљање комуналним отпадом и усклађен је са националним прописима посебно 

са Законом о управљању отпадом и Националним програмом за управљање отпадом. Овим 

планом се општина Трстеник припрема за приступање Регионалном центру за управљање 

отпадом Краљево. 

Општи циљ Локалног плана управљања отпадом општине Трстеник  за период  2023-2032 је 

успостављање дугорочно одрживог економски рационалног  система управљања отпадом уз 

смањење негативног  утицаја на  животну средину и здравље становника укључивањем свих 

актера у локалној заједници. 
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Општина Трстеник је на постојећој депонији направила санитарну касету за одлагање 

комуналног отпада. Главна активност која предстоји у периоду реализације ЛПУО је смањење 

количине отпада и очување простора за депоновање покретањем пројеката који ће имати 

смањење количине отпада за депоновање са једне стране и пројеката за искоришћење вредности 

отпада увођењем циркуларне економије. 

У ЛПУО општине Трстеник уграђени су принципи хијерархије у управљању отпадом: превенција 

настанка  отпада, поновна употреба -подстицај за репарацију, рециклажа - подстицање одвојеног 

сакупљања, поновно искоришћење одвојено сакупљеног отпада и смањење количине 

депонованог отпада. 

1.3. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДХОДНОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 

 -EX-POST АНАЛИЗА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК ЗА 2010-2020 

1. ЦИЉ: Усвајање и имплементација стратешких докумената на локалном нивоу 

1.1. Усвајање локалног плана  управљања  отпадом-Урађен и усвојен план усклађен са Законом 

о управљању отпадом  

1.2. Припрема и усаглашавање локалних прописа у области управљања отпадом са националним 

прописимa 

1.3. Ревизија аката које се односе на цену услуга управљања отпадом 

Усвојена Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне 

намене на територији општине Трстеник, („Сл. Лист Општине Трстеник“, бр. 2/2014) која је 

усклађена са Законом о комуналним делатностима  и у којој је измењена цена услуге за грађане 

по броју чланова домаћинства уместо квадрата и за затворене привредне субјекте по броју 

изнетих контејнера уместо површине. 

1.4. Развијање модела тендера и уговора за вршење услуга управљања отпадом 

У наведеној одлуци наводи се могућност да предузетници или правна лица осим ЈKСП могу да 

врше услуге управљања отпадом, али немамо модел тендера или уговора  

1.5. Унапређење рада инспекцијских служби-два комунална и један еколошки инспектор пред 

пензијом без адекватне припреме за замену, без возила за рад на терену 

Циљ постигнут осим у делу инспекцијских служби. 

2. ЦИЉ: Повећање процента домаћинстава која су обухваћена организованим прикупљањем 

комуналног отпада на 100% у граду и 80% у сеоској средини 

2.1. Израда елабората за размештање посуда за сакупљање отпада –урађена за подручје града 

2.2. Поправка старих посуда за прикупљање отпада 

2.3. Набавка посуда за сакупљање комуналног отпада- Набављен већи број контејнера 1,1м3, 5м3 

и канти за домаћинства из буџетског фонда за ЗЖС општине Трстеник, донатора, корисника 

услуга и ЈKСП „Kомстан“. 

2.4. Уређење простора за постављање контејнера –Уређује се пре постављања и понекад у току 

експлоатације, али није на завидном нивоу због несавесних корисника 

2.5. Модернизација и набавка возила за транспорт отпада - (6 смећара и 3 подизача- тренутни 

број, 2смећара и 1 подизач за отпис) 

2.6. Набавка опреме за чишћење и прање контејнера –возило за прање контејнера нема 

Циљ постигнут, јер су  организованим прикупљањем комуналног отпада обухваћено 48 

насељених места од 51 или преко 95% домаћинстава.Овај обухват је прузроковао повећање 

депонованог отпада на градској депонији на годишњем нивоу. 
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3. ЦИЉ: Санирање постојеће градске санитарне депоније 

3.1. Израда пројектно-техничке документације за санацију депоније-урађен пројекат санције који 

подразумева да се 2/3 депоније затвори и да се формира санитарна касета 

3.2. Извођење санације депоније по документацији –Отпочели радови по пројекту у јесен 2021-

Министарство ЗЖС финасира пројекат 

3.3. Набавка опреме за рад на депонији-предвиђена опрема за селектирање, вага и возила : -

постоје само возила 

Циљ је постигнут, санитарна касета је у функцији од јула 2022. године. 

 

4. ЦИЉ : Смањење количине отпада који се одвози на депонију применом примарне селекције 

отпада на месту стварања повећање поновног искоришћења и рециклажног отпада на 20% 

од његове количине 

4.1. Набавка транспортних возила за прикупљање рециклабила-обезбеђено возило 

4.2. Набавка контејнера за селектирање отпада-набављени и постављени у граду и на више места 

у селима жути жичани контејнери 

4.3. Дефинисање локација за одлагање грађевинског шута-привремена локација на градској 

депонији 

4.4. Формирање рециклажних дворишта-кабасти отпад се прикупља сезонски по плану на 

одређеним локацијама 

4.5. Увести компостирање зеленог отпада-није отпочело 

Циљ није остварен, јер је проценат рециклажног отпада нижи од 5%, а планирано је 20%. 

Узрок су немотивисаност и мали број сакупљача због ниске цене ПЕТ-а и немогућност да 

ЈKСП „Kомстан“ запосли нове раднике који би радили на пословима сепарације отпада. 

5. ЦИЉ: Смањење негативног утицаја депонованог отпада на животну средину и људско 

здравље 

 5.1. Уклањање медицинског и фармацеутског отпада - Није надлежност ЈЛС 

 5.2. Збрињавање кланичног отпада и угинуле стокe - Није надлежност ЈЛС 

 5.3. Достављање информација о катастру загађивача из индустрије - Доставља се на годишњем 

нивоу 

5.4. Израда и доношење програма сакупљања посебних токова отпада из домаћинстава - није ни 

отпочело 

Циљ није постигнут, јер се није отпочело са сакупљањем посебних токова отпада из 

домаћинстава. Била је предвиђена изградња рециклажног центра, одређена локација, 

урађена пројектна документација, потписан уговор са Фондом за ЗЖС, али је уговор 

стопиран. 

6. Циљ: Приступање изради регионалне санитарне депоније 

6.1. Потписивање Споразума о изградњи Регионалне депоније-Потписан споразум о заједничком 

управљању комуналним отпадом и основано Регионално комунално предузеће „Регион 

Краљево“ д.о.о. 

6.2. Израда регионалног плана управљања отпадом-дефинисана првобитна локација од које се 

одустало, план није урађен 

6.3. Припрема пројектно техничке документације за израду регионалне депоније-отпочело 

6.4. Изградња регионалне санитарне депоније-није се отпочело 

Овај циљ није испуњен због сталних измена општина партнера, локације на територији 

града Kраљева, потенцијалног инвеститора. У складу са Акционим планом за спровођење 
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програма за управљање отпадом за период 2021-2024 предвиђен је почетак изградње 

Регионалног центра за управљање отпадом Краљево  за општине Краљево, Врњачка Бања и 

Трстеник кроз програм „Чиста србија“ из кредита НРКине 2024 године 

7. ЦИЉ: Подизање еколошке свести свих актера у  управљању отпадом 

7.1. Организовање професионалне обуке кадрова за генераторе комуналног, индустријског и 

биохазардноготпада-одржани тренинзи преко струковних организација, СKГО, пројеката 

7.2. Спровођење јавних кампања и акција за уклањање и рециклажу отпада-Организоване акције 

уклањања дивљих депонија и за промоцију рециклаже 

7.3. Припрема медијских прилога о проблемима управљања отпадом-велики број прилога на 

локалној телевизији 

7.4. Подршка еколошким манифестацијама деце и омладине-кроз програме и пројекте 

образовних установа и ОЦД 

Циљ је делимично остварен, унапређено информисање грађана о еколошким проблемима на 

локалном нивоу, сертификоване су две школе као међународне еко школе, подржани 

пројекти ОЦД, али су ефекти у измењеном понашању свих актера слабо видљиви. 

2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР   

2.1. ЗАКОНОДАВСТВО ЕУ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

Политика ЕУ у управљању отпадом обавезује све земље чланице и настоји да се хармонизују 

националне политике управљања отпадом у свим земљама чланицама. Свест о потреби 

доношења заједничке политике управљања отпадом у ЕУ постоји од 1970. године и резултирала 

је дефинисањем „Стратегије управљања отпадом у ЕУ”, 1989. године. Оригинална стратегија је 

унапређена и данас ЕУ промовише политику управљања отпадом која се састоји из три 

међусобно повезана елемента: 

• превенција настајања отпада - представља кључни фактор у стратегији менаџмента 

отпадом. Ако се на првом месту смањи количина отпада и смањи његова штетност смањивањем 

присуства опасних материја у производима, депоновање ће постати једноставније. Спречавање 

настанка отпада је у директној вези са побољшањем начина производње и утицаја потрошача у 

погледу захтева за смањење амбалаже; 

• стимулисање поновног коришћења и рециклаже отпада - ако се настајање отпада не може 

спречити, онда је потребно што је могуће више материјала обновити, најбоље рециклажом. 

Европска комисија је дефинисала неколико специфичних токова отпада као приоритетних, како 

би се пре свега спречио њихов глобални утицај на животну средину. Ту спадају амбалажа, 

ислужена возила, батерије, електрични и електронски отпад. Директиве Европске уније захтевају 

да државе чланице уграде у национално законодавство и законе о прикупљању отпада, поновну 

употребу и рециклажу отпада и депоновање остатака; 

• смањивање загађења од финалног одлагања и мониторинг - када се отпад не може 

рециклирати или поново употребити треба га пажљиво подвргнути инсинерацији, а одлагање на 

земљиште користити само као последњу могућност. Обе ове методе захтевају мониторинг због 

њиховог потенцијала да узрокују озбиљне штете у животној средини. Европска унија је донела 

Директиву у области одлагања отпада на депонијама. Од ње се изузимају одређени типови 

отпада, као што су старе гуме и постављају циљеви у погледу смањивања количине 

биодеградaбилног отпада. 



Страна 75      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 

 

Основни принципи на којима је заснована актуелна политика одрживог развоја у управљања 

отпадом у ЕУ: 

• принцип хијерахије - представља редослед приоритета у пракси управљања отпадом 

(превенција стварањa отпада и редукција, поновна употреба, рециклажа, искоришћење и 

одлагање отпада); 

• принцип превенције - треба избегавати генерисање отпада где год је то могуће; 

• принцип загађивач плаћа - генератор отпада је одговоран за загађење и дужан је да загађење 

санира; 

• принцип минимизације насталог отпада - настанак отпада треба да се минимизује, где год је то 

могуће; 

• принцип самодовољности - изградња капацитета за одлагања и третман, који ће омогућити да 

се отпад што краће превози од места настанка до места коначног третмана или одлагања. 

Основна карактеристика законодавства о заштити животне средине у државама чланицама ЕУ је 

непрекидно усавршавање кроз постављање усмерења и достизање циљева. Европска унија има 

значајну надлежност у области заштите животне средине и њена правна регулатива има предност 

над државним законодавствима. Органи Уније (Европски парламент, Веће министара које усваја 

законске акте и Комисија која их предлаже и брине о имплементацији) доносе акта који имају 

обавезујућу снагу: 

• уредбе представљају правни закон, имају општу важност, обавезујуће су у потпуности и 

непосредно су применљиве у свим државама чланицама; 

• директиве обавезују сваку државу чланицу којој су упућене у погледу циљева који треба 

да се постигну, препуштајући државним органима да изаберу форму и средство извршења; 

• одлуке су потпуно обавезујуће само у односу на оне који су у њима именовани. 

Обaвезу планирања управљања отпадом, на начин да се од надлежних органа тражи израда плана 

управљања отпадом, прописују три директиве: 

• Оквирна Директива о отпаду, 

• Директива о опасном отпаду и 

• Директива о амбалажи и амбалажном отпаду 

Међутим, и други европски прописи, односно директиве које се односе на посебне токове отпада 

и на објекте за третман, обраду и одлагање отпада, морају се узети у обзир приликом израде 

планова управљања отпадом. 

Директива Савета 2008/98/EC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 

75/442/ EEC, 2006/12/ EC, успоставља систем за координисано управљање отпадом у ЕУ са 

циљем да се ограничи производња отпада. У Оквирној директиви о отпаду земље чланице се 

обавезују да направе план управљања отпадом. Нова Оквирна Директива о отпаду 2008/98/ EC 

даје одређене дефиниције (различите у односу на директиву 2006/12/ EC): 

• уводи термине: биоотпад, отпадна уља, дилер, сакупљање, одвојено сакупљање, третман, 

најбоље расположиве (доступне) технике (БАТ) итд; 

• поставља циљеве за рециклажу и искоришћење, који су остали су исти: до 2020. године 

достићи 50% од укупне количине сакупљеног комуналног отпада и до 70% осталог неопасног 

отпада; 
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• енергетско искоришћење отпада није посебно дефинисано у општим условима Директиве, 

осим у Анексу II - Листи могућих активности искоришћења; 

• поштовање принципа хијерархије у управљању отпадом; 

• у Анексу I Директиве наведене су прихватљиве могућности одлагања; 

• прописује одређене минималне стандарде који се морају задовољити током примене 

различитих начина третмана отпада. 

Директива Савета 99/31/EC о депонијама има за циљ да се увођењем строгих техничких 

захтева редукују негативни ефекти и последице одлагања отпада на животну средину, нарочито 

на земљиште, подземне и површинске воде, као и ефекти на здравље становништва. Директивом 

се дефинишу категорије отпада (опасан, неопасан и инертан); дефинишу класе депонија и то: 

депонија за опасан отпад, депонија за неопасан отпад и депонија за инертан отпад; захтева 

третман отпада пре одлагања; забрањује одлагање на депонијама: течног отпада, запаљивог или 

изузетно запаљивог отпада, експлозивног отпада, инфективног медицинског отпада, старих гума 

и других типова отпада; захтева смањење одлагања биоразградивог отпада и успоставља систем 

дозвола за рад депонија. 

Директива Савета 2000/76/EC о спаљивању отпада замењује: 

• Директиву 84/429/EC о редукцији загађења ваздуха из постојећих инсинератора 

комуналног отпада; 

 

• Директиву 89/369/EC о редукцији загађења ваздуха из нових инсинератора комуналног 

отпада; 

• Директиву 94/67/EC о инсинерацији опасног отпада. 

 

Циљ Директиве је да постави стандарде за смањење загађења ваздуха, воде и земљишта 

узроковано инсинерацијом или ко-инсинерацијом отпада, ради спречавања ризика по здравље 

становништва. Инсинерација опасног отпада може проузроковати емисију супстанци које 

загађују ваздух, воду и земљиште и које имају штетан утицај на здравље људи. Ова Директива се 

односи и на постројења у којима се врши ко- инсинерација. 

Директива Савета 2006/66/EC која замењује и допуњује Директиву 91/157/EEC о батеријама и 

акумулаторима који садрже опасне супстанце, уводи мере за одлагање и контролу одлагања 

истрошених батерија и акумулатора који садрже опасне материје, у циљу смањења загађења 

тешким металима који се користе у производњи батерија и акумулатора. 

Директива Савета 75/439/EEC о одлагању отпадних уља допуњена директивама 1987/101/EEC, 

91/692/EEC, 2000/76/EC промовише сакупљање и одлагање минералних мазива или 

индустријских отпадних уља која се не могу више користити за оригиналну употребу. 

Директивом се забрањују сва поступања са употребљеним уљима која изазивају загађивање 

ваздуха изнад границе утврђене прописима; захтева се обезбеђивање сигурног и ефикасног 

система сакупљања, третмана, складиштења и одлагања отпадног уља; највиши приоритет се даје 

регенерацији отпадних уља па спаљивању уз искоришћење енергије, а најмањи њиховој 

деструкцији или контролисаном складиштењу; забрањује просипање, изливање или било који 

начин упуштања употребљених уља у површинске воде, подземне воде, канализацију и на 

земљиште. 
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Директива Савета 91/689/EEC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/EC и 166/2006/EC 

има за циљ успостављање управљања, искоришћења и правилног одлагања опасног отпада. 

Директивом се дефинише да привредни субјекти који производе, држе или уклањају опасне 

отпаде, достављају надлежним органима на њихов захтев тражене податке из регистра. 

Директива Савета 96/59/EC о одлагању PCB и PCT има за циљ да дефинише контролисани 

начин поступања и елиминације полихлорованих бифенила (PCB) и полихлорованих терфенила 

(PCT) и деконтаминацију опреме у којој су се налазили, као и начин одлагања опреме која је 

загађена PCB, а није извршена њена деконтаминација. 

Директива Савета 2000/53/EC о истрошеним возилима успоставља мере за превенцију 

настајања отпада од истрошених возила, тако што стимулише сакупљање, поновну употребу и 

рециклажу њихових компонената (батерије, гуме, акумулатор, уља) у циљу заштите животне 

средине. 

Директива 2002/95/EC о ограничавању коришћења неких опасних супстанци у електричној и 

електронској опреми и Директива 2002/96/EC о отпаду од електричне и електронске опреме 

имају за циљ ограничавање коришћења неких опасних супстанци у електричној и електронској 

опреми, односно промоцију поновне употребе, рециклаже и искоришћења електричне и 

електронске опреме, у циљу редукције количине отпада. Закони у ЕУ уводе рестрикције употребе 

опасних материја у производњи електричне и електронске опреме у циљу олакшавања 

рециклаже. Чланице морају успоставити систем сакупљања при којем власници и дистрибутери 

електричне и електронске опреме могу бесплатно примити назад овакву опрему из домаћинстава. 

Прописана је обавеза да од 1. јануара 2008. године, олово, жива, кадмијум, шестовалентни хром, 

полибромовани бифеноли и полибромовани дифенили у електричној и електронској опреми 

морају бити замењени другим материјама. 

Директива 86/278/EEC о заштити животне средине и посебно земљишта, у случају коришћења 

секундарних ђубрива у пољопривреди, дефинише употребу муљева из постројења за третман 

отпадних вода у пољопривреди у циљу превенције загађења земљишта, вегетације, људи и 

животиња. Муљ из постројења за третман градских отпадних вода има повољне карактеристике 

тако да се може користити у пољопривреди. Међутим, присутни тешки метали у муљу могу бити 

токсични по биљке. Директивом се дефинише појам муља, третираног муља, прописују услови 

под којима се може користити муљ, постављају граничне вредности концентрација тешких 

метала у земљишту и муљу, као и максимална дозвољена годишња количина тешких метала у 

земљишту. 

Директива 78/176/EEC о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид, допуњена 

Директивама 82/883/EEC (даље допуњена Уредбом 807/2003/EC), 83/29/EEC и 91/692/EEC (даље 

допуњена Уредбом 1882/2003/EC) односи се на спречавање и прогресивно смањење до 

уклањања, загађења узрокованог отпадом из индустрије титан диоксида. Земље чланице ће 

предузети кораке да обезбеде да се одлагање отпада обавља уз бригу о људском здрављу и 

животној средини. Оне ће активно подстицати спречавање настајања отпада, поновну употребу 

и рециклажу отпада као сировине. Свако испуштање, одлагање, нагомилавање или ињектирање 

отпада захтева претходно дозволу. Земље чланице ће израдити програме за постепено смањење 

и коначно уклањање загађења узрокованог отпадом из постројења за производњу титан диоксида. 

Директива Савета 94/62/EC о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 

2005/20/EC, 2004/12/EC, 1882/2003/EC имплементира стратегију ЕУ о отпаду од амбалаже и има 

за циљ да хармонизује националне мере за управљање отпадом од амбалаже, да минимизира 
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утицаје отпада од амбалаже на животну средину и да избегне трговинске баријере у ЕУ које могу 

да спрече конкуренцију. Она третира сву амбалажу која је на тржишту Уније, као и сав отпад од 

амбалаже без обзира на порекло настајања индустрија, комерцијални сектор, радње, услуге, 

домаћинства, имајући у виду материјал који се користи. 

2.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-

др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), Чланом 2. дефинисан је Систем 

заштите животне средине кога чине мере, услови и инструменти за: 

1. одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и 

квалитета природних вредности и услова за опстанак свих живих бића; 

2. спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања животне средине. 

 

У Члану 3. овог Закона дефинисани су поједини изрази који се у оквиру Закона користе, а 

релевантни су:  

• животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији комплексни 

међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот; 

• квалитет животне средине јесте стање животне средине које се исказује физичким, 

хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима; 

• природне вредности јесу природна богатства која чине: ваздух, вода, земљиште, шуме, 

геолошки ресурси, биљни и животињски свет; 

• заштићено природно добро јесте очувани део природе посебних вредности и одлика 

(геодиверзитета, биодиверзитета, предела, пејзажа и др), који има трајни еколошки, 

научни, културни, образовни, здравствено-рекреативни, туристички и други значај, због 

чега као добро од општег интереса ужива посебну заштиту; 

• јавно природно добро јесте уређени или неуређени део природног богатства, односно 

ваздуха, водних добара, приобаља, подземних добара, шумских добара, предела или 

простора, једнако доступан свима; 

• геодиверзитет (геолошка разноврсност) јесте присуство или распрострањеност 

разноврсних елемената и облика геолошке грађе, геолошких структура и процеса, 

геохронолошких јединица, стена и минерала различитог састава и начина постанка и 

разноврсних палеоекосистема мењаних у простору под утицајима унутрашњих и 

спољашњих геодинамичких чинилаца током геолошког времена; 

• биодиверзитет (биолошка разноврсност) јесте разноврсност организама у оквиру врсте, 

међу врстама и међу екосистемима и обухвата укупну разноврсност гена, врста и 

екосистема на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу; 

• регистар извора загађивања животне средине јесте скуп систематизованих података и 

информација о врстама, количинама, начину и месту уношења, испуштања или одлагања 

загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или испуштања 

енергије (буке, вибрација, топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења) из тачкастих, 

линијских и површинских извора загађивања у животну средину; 

• активност која утиче на животну средину (у даљем тексту: активност) јесте сваки захват 

(стални или привремени) којим се мењају и/или могу променити стања и услови у 

животној средини, а односи се на: коришћење ресурса и природних добара; процесе 

производње и промета; дистрибуцију и употребу материјала; испуштање (емисију) 

загађујућих материја у воду, ваздух или земљиште; управљање отпадом и отпадним 
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водама, хемикалијама и штетним материјама; буку и вибрације; јонизујуће и нејонизујуће 

зрачење; удесе; постројење јесте стационарна техничка јединица у којој се изводи једна 

или више активности које су утврђене посебним прописом и за чији рад се издаје дозвола, 

као и свака друга активност код које постоји техничка повезаност са активностима које се 

изводе на том месту и која може произвести емисије и загађења; 

• загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије у животну 

средину, изазвано људском делатношћу или природним процесима које има или може 

имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи; 

• капацитет животне средине јесте способност животне средине да прихвати одређену 

количину загађујућих материја по јединици времена и простора тако да не наступи 

неповратна штета у животној средини; 

• угрожена животна средина јесте одређени део простора где загађење или ризик од 

загађења превазилази капацитет животне средине; 

• загађивач јесте правно или физичко лице које својом активношћу или неактивношћу 

загађује животну средину; 

• загађујуће материје јесу материје чије испуштање у животну средину утиче или може 

утицати на њен природни састав, особине и интегритет;  

• оптерећење животне средине јесте појединачни или збирни утицај активности на животну 

средину које се може изразити као укупно (више сродних компоненти), заједничко (више 

разнородних компоненти), дозвољено (у оквиру граничних вредности) и прекомерно 

(преко дозвољених граничних вредности) оптерећење; 

• деградација животне средине јесте процес нарушавања квалитета животне средине који 

настаје природном или људском активношћу или је последица непредузимања мера ради 

отклањања узрока нарушавања квалитета или штете по животну средину, природне или 

радом створене вредности; 

• емисија јесте испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом 

агрегатном стању или емисије енергије из извора загађивања у животну средину; 

• ниво загађујуће материје јесте концентрација загађујуће материје у животној средини, 

којом се изражава квалитет животне средине у одређеном времену и простору; 

• отпад јесте свака материја или предмет дефинисан законом којим се уређује управљање 

отпадом; 

• опасне материје јесу хемикалије и друге материје које имају штетне и опасне 

карактеристике; 

• опасна супстанца јесте супстанца дефинисана прописом Европске уније којим се уређује 

контрола опасности од великог удеса који укључује опасне супстанце; 

• ризик јесте одређени ниво вероватноће да нека активност, директно или индиректно, 

изазове опасност по животну средину, живот и здравље људи; 

• удес јесте изненадни и неконтролисани догађај који настаје ослобађањем, изливањем или 

расипањем опасних материја, обављањем активности при производњи, употреби, преради, 

складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању (у даљем тексту: хемијски 

удес); 

• санација, односно ремедијација јесте процес предузимања мера за заустављање загађења 

и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће коришћење 

локације укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију; 
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• извори загађивања животне средине јесу локацијски одређени и просторно ограничени 

тачкасти, линијски и површински извори загађујућих материја и енергије у животну 

средину; 

• оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, управља 

постројењем, односно комплексом или га контролише или је овлашћен за доношење 

економских одлука у области техничког функционисања постројења; 

• севесо постројење, односно постројење у којем се обављају активности у којима је 

присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од 

прописаних (у даљем тексту: севесо постројење) јесте техничка јединица унутар 

комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује. 

Постројење укључује сву опрему, зграде, цевоводе, машине, алате, интерне колосеке и 

депое, докове, истоварна пристаништа за постројења, пристане, складишта или сличне 

грађевине, на води или копну, а које су нужне за функционисање постројења; 

• комплекс подразумева просторну целину под контролом оператера, где су опасне материје 

присутне у једном или више постројења, укључујући појединачну или заједничку 

инфраструктуру, односно појединачне или заједничке активности;  

Захтеви у погледу квалитета животне средине јесу скуп услова и захтева који морају бити 

испуњени у одређено време и на одређеном простору или у појединим медијумима животне 

средине, у складу са посебним прописима.  

Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др.закон), 

којим се уређује: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; субјекти 

управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања 

отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак издавања дозвола; 

прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања 

отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 

Чланом 2. овог Закона дефинисан циљ је да се обезбеде и осигурају услови за: 

1. управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина; 

2. превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним 

коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног дејства на 

здравље људи и животну средину; 

3. поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и 

коришћење отпада као енергента; 

4. развој поступака и метода за одлагање отпада; 

5. санацију неуређених одлагалишта отпада; 

6. праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; 

7. развијање свести о управљању отпадом. 

 

Начин упрваљања отпадом, према Члану 3. врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик 

по живот и здравље људи и животну средину, контролом и мерама смањења: 

• загађења вода, ваздуха и земљишта; 

• опасности по биљни и животињски свет; 

• опасности од настајања удеса, експлозија или пожара; 

• негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности; 

• нивоа буке и непријатних мириса. 
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Чланом 5. дефинишу се основни појмови, од којих су: 

• анаеробна дигестија јесте процес у којем се биоразградиви материјал разграђује у 

одсуству кисеоника; 

• био отпад јесте биоразградиви отпад из башти, паркова, од хране, кухињски отпад из 

домаћинства, ресторана, угоститељства и малопродајних објеката и сличан отпад из производње 

прехрамбених производа; 

• центар за сакупљање отпада јесте место одређено одлуком општине, града, односно града 

(у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), на које грађани доносе отпад и кабасти отпад 

(намештај и бела техника, баштенски отпад, материјал погодан за рециклажу, укључујући и 

опасан отпад из домаћинства); 

• деконтаминација обухвата све операције које омогућавају поновно коришћење, 

рециклажу или безбедно одлагање опреме, објеката или материјала контаминираних опасним 

материјама и може укључити уклањање или замену опасних материја одговарајућим мање 

штетним материјама; 

• депонија јесте место за коначно санитарно одлагање отпада на површини или испод 

површине земље укључујући: 

• интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже сопствени отпад на 

месту настанка); 

• стална места (више од једне године) која се користе за привремено складиштење 

отпада, али искључујући складишта где се отпад истовара ради припреме за даљи 

транспорт до места за третман, односно поновно искоришћење или одлагање на 

другим локацијама и складиштење отпада пре третмана, односно поновног 

искоришћења најдуже до три године или складиштење отпада пре одлагања 

најдуже до једне године); 

• дивља депонија јесте место, јавна површина, на којој се налазе неконтролисано одложене 

различите врсте отпада и које не испуњава услове утврђене прописом којим се уређује одлагање 

отпада на депоније; 

• дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном лицу или предузетнику 

одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман, односно поновно 

искоришћење или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који 

обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину; 

• држалац јесте произвођач отпада, физичко или правно лице које je у поседу отпада; 

• фармацеутски отпад јесу сви лекови, укључујући и примарну амбалажу, као и сав прибор 

коришћен за њихову примену који се налазе код правног лица, односно предузетника који се бави 

делатношћу здравствене заштите људи и животиња, а који су постали неупотребљиви због истека 

рока употребе, неисправности у погледу њиховог прописаног квалитета, контаминиране 

амбалаже, проливања, расипања, који су припремљени, па неупотребљени, враћени од крајњих 

корисника или се не могу користити из других разлога, као и фармацеутски отпад из производње 

лекова и промета лекова на велико и мало и израде галенских, односно магистралних лекова и 

други фармацеутски отпад. Отпад настао у процесу производње лекова спада у индустријски 

(органски и неоргански) отпад, са којим се поступа у складу са одредбама овог Закона. 

Фармацеутски отпад може бити: 

- неопасан фармацеутски отпад који не представља опасност по животну 

средину и здравље људи и не третира се по поступку прописаном за управљање опасним 

фармацеутским отпадом; 
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- опасан фармацеутски отпад настао од лекова и дезинфицијенаса који садрже тешке 

метале, као и лекова познатог састава и лекова чији се састав не може утврдити, а захтевају 

посебне поступке третмана и укључује цитотоксични и цитостатички отпад, односно 

цитотоксичне и цитостатичке лекове који су постали неупотребљиви, отпад који настаје 

приликом коришћења, транспорта и припреме лекова са цитотоксичним и цитостатичким 

ефектом, укључујући примарну амбалажу која је била у контакту са опасном материјом и сав 

прибор коришћен за припрему и примену таквих производа. Цитотоксични и цитостатички 

лекови су токсична једињења која имају канцерогени, мутагени и/или тератогени ефекат; 

• индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази 

индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома; 

• инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 

биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски 

реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у 

контакт на начин који може да доведе до повећања загађења животне средине или угрози здравље 

људи, а укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излужених 

материја не 

смеју бити значајни, а посебно не смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних 

вода; 

• карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко- хемијске, 

хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не 

садржи једну или више опасних карактеристика; 

• класификација отпада јесте поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада 

које су утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и даљој намени; 

• комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 

пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског 

отпада; 

• компостирање јесте третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у 

циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима; 

• комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због 

своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства; 

• медицински отпад јесте отпад који настаје из објеката у којима се обавља здравствена 

заштита људи или животиња и/или са других места у којима се пружају здравствене услуге (из 

дијагностике, експерименталног рада, лабораторија, чишћења, одржавања и дезинфекције 

простора и опреме), а обухвата неопасан и опасан медицински отпад, и то: 

- неопасан медицински отпад који није загађен опасним или другим материјама, а који је по 

свом саставу сличан комуналном отпаду (рециклабилан, биоразградив и др.), 

- опасан медицински отпад који захтева посебно поступање, односно који има једну или 

више опасних карактеристика које га чине опасним отпадом, и то: патоанатомски отпад, оштри 

предмети, фармацеутски отпад, укључујући цитотоксични и цитостатички отпад, отпад загађен 

крвљу и телесним течностима, инфективни, остали опасан медицински отпад (хемијски отпад, 

отпад са високим садржајем тешких метала и отпадне боце под притиском); 

• мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за преузимање, припрему за 

поновну употребу, поновно искоришћење и друге операције третмана отпада са R и D листе (R2 

до R13, D8 и D9), које је такве конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се 

премештати од локације до локације, укључујући мобилно постројење које се користи ради 
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санације загађене локације, по правилу на локацији на којој отпад настаје, односно на локацији 

произвођача отпада, или на другој локацији власника отпада за коју оператер постројења има и 

дозволу за складиштење отпада; 

• најбоље доступне технике јесу најбоље доступне технике у складу са законом којим се 

уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине; 

• неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада; 

• не санитарна депонија – сметлиште јесте место где јединице локалне самоуправе одлажу 

отпад у полуконтролисаним условима, којим управља јавно комунално предузеће и које има 

одређену инфраструктуру (ограду, капију, булдожер), а тело депоније није изграђено у складу са 

прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније (нема водонепропусни слој, дренажни 

систем за одвођење отпадних вода и др.); одвојено сакупљање јесте сакупљање отпада при чему 

се различите врсте сакупљеног отпада чувају одвојено по врсти и природи тако да се олакша 

њихов посебан третман; 

• одлагање отпада јесте било која операција која није поновно искоришћење отпада, чак и 

када та операција има за секундарну последицу настајање супстанце или енергије (D листа 

представља неисцрпну листу операција одлагања); 

• организовано тржиште отпадом јесте функционални оквир који омогућава ефикасан, 

одржив и транспарентан промет отпадом и секундарним сировинама; 

• отпад јесте свака материја или предмет који држалац одбацује, намерава или је неопходно 

да одбаци; 

• отпад од грађења и рушења јесте отпад који настаје у току обављања грађевинских радова 

на градилиштима или припремних радова који претходе грађењу објеката, као и отпад настао 

услед рушења или реконструкције објеката, а обухвата неопасан и опасан отпад од грађења и 

рушења, и то: 

- неопасан отпад од грађења и рушења који не садржи опасне материје, а који је по свом 

саставу сличан комуналном отпаду (рециклабилан, инертан и др.), 

- опасан отпад од грађења и рушења који захтева посебно поступање, односно који има 

једну или више опасних карактеристика које га чине опасним отпадом (отпад који садржи азбест, 

отпад са високим садржајем тешких метала и др.) на које се примењују посебни прописи; 

• поновно искоришћење отпада је свака операција чији је главни резултат употреба отпада 

у корисне сврхе када отпад замењује друге материјале које би иначе требало употребити за ту 

сврху или отпад који се припрема како би испунио ту сврху, у постројењу или шире у привредним 

делатностима (R листа представља неисцрпну листу операција поновног искоришћења); 

• поновна употреба јесте свака операција којом се производи или њихови делови који нису 

отпад, поново користе за исту сврху за коју су намењени; 

• посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног 

уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог 

отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију; 

• посредник јесте правно лице или предузетник који организује поновно искоришћење или 

одлагање отпада у име других лица, укључујући и посредника који не преузима отпад у посед; 

• постројење за управљање отпадом јесте стационарна техничка јединица за складиштење, 

третман односно поновно искоришћење или одлагање отпада, која заједно са грађевинским 

делом чини технолошку целину; 

• превенција обухвата мере предузете пре него што супстанца, материјал или производ 

постане отпад, којима се смањују количине отпада, укључујући поновну употребу производа или 
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продужење животног циклуса производа или штетних утицаја произведеног отпада на животну 

средину и здравље људи или садржај штетних супстанци у материјалима и производима; 

• припрема за поновну употребу отпада јесу операције поновног искоришћења отпада које 

се односе на проверу, чишћење или поправку којима се производи или делови тих производа који 

су постали отпад, припремају тако да могу бити поновно употребљени, без било какве друге 

претходне обраде; 

• произвођач отпада јесте свако лице чијом активношћу настаје отпад (изворни произвођач 

отпада) или свако лице чијом активношћу претходног третмана, мешања или другим поступцима 

долази до промене састава или природе отпада; 

• произвођач производа јесте правно лице или предузетник који у оквиру своје делатности 

израђује, производи и продаје производ, без обзира на начин продаје, укључујући продају на 

даљину или увози производ у Републику Србију и ставља производ на тржиште Републике 

Србије; 

• регион за управљање отпадом јесте просторна целина која обухвата више суседних 

јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те јединице локалне 

самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања одрживог система управљања 

отпадом; 

• рециклажа јесте свака операција поновног искоришћења којом се отпад прерађује у 

производ, материјале или супстанце без обзира да ли се користе за првобитну или другу намену, 

укључујући поновну производњу органских материјала, осим поновног искоришћења у 

енергетске сврхе и поновне прераде у материјале који су намењени за коришћење као гориво или 

за прекривање депонија; 

• сакупљање отпада јесте прикупљање отпада, укључујући и прелиминарно разврставање и 

прелиминарно складиштење отпада за потребе транспорта до постројења за управљање отпадом; 

• сакупљач отпада јесте физичко или правно лице које сакупља отпад; 

• секундарна сировина јесте отпад који се може користити за рециклажу ради добијања 

сировине за производњу истог или другог производа (папир, картон, метал, стакло, пластика и 

др.); 

• складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача или 

власника и/или другог држаоца отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и 

регистрованом за привремено чување отпада; 

• инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или мобилном 

постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем чија је примарна улога 

термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и сагоревање у плазми; 

• ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у стационарном или 

мобилном постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних производа 

и који користи отпад као основно или додатно гориво или у којем се отпад термички третира ради 

одлагања; 

• трговац јесте свако правно лице или предузетник који у своје име купује и продаје отпад, 

укључујући и трговца који не преузима отпад у посед; 

• трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено складишти ради 

раздвајања или претовара пре транспорта на третман односно поновно искоришћење или 

одлагање; 

 

• транспорт отпада јесте превоз отпада ван постројења који обухвата утовар, превоз (као и 

претовар) и истовар отпада; 
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• третман отпада обухвата операције поновног искоришћења или одлагања, укључујући 

претходну припрему за поновно искоришћење или одлагање; 

• управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру 

сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, односно поновног искоришћења и одлагања 

отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање 

отпадом после затварања и активности које предузима трговац и посредник. 

Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр. 92/10), Чланом 2.  одлагањем 

отпада на депонију обезбеђују се и осигуравају услови за спречавање и смањење штетних утицаја 

на здравље људи и животну средину у току целог животног циклуса депоније, посебно загађења 

површинских и подземних вода, земље и ваздуха, укључујући и ефекат стаклене баште. 

Одређивање локације за депонију, према Члану 5. када карактеристике и својства предвиђеног 

простора испуњавају услове утврђене овом Уредбом. При избору локације за депонију узимају 

се у обзир општи услови и критеријуми који се односе на: 

• намену простора и коришћење земљишта; 

• топографију терена; 

• инжењерскогеолошке, геотехничке, хидрогеолошке и сеизмичке услове на посматраном 

подручју; 

• климатске, хидролошке и хидрографске карактеристике посматраног подручја; 

• зоне и услове заштите; 

• саобраћајну и техничку инфраструктуру; 

• могућу запремину и капацитет простора. 

Врсте отпада чије је одлагање на депонији забрањено прописано је Чланом 9. односно забрањено 

је одлагање: 

• течног отпада; 

• отпада који у депонијским условима може експлодирати, оксидисати, који је запаљив и 

који има остале карактеристике које га чине опасним у складу са посебним прописом којим се 

уређују категорије, испитивање и класификација отпада; 

• опасног медицинског и ветеринарског отпада који настаје у медицинским или 

ветеринарским установама, а који има својства инфективног у складу са посебним прописом; 

• отпадних батерија и акумулатора; 

• отпадних уља; 

• отпадних гума; 

• отпада од електричних и електронских производа; 

• отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу; 

• отпада који садржи PCB; 

• отпадних возила; 

• термички необрађених отпадака коjи настају у установама у којима се обавља здравствена 

заштита; боца под притиском; 

• одвојено сакупљених фракција отпада – секундарних сировина; 

• сваког другог отпада чије одлагање није дозвољено у складу са посебним прописом и који 

не задовољава критеријуме за прихватање отпада прописане Уредбом; 

• мешавине отпада не могу се разблаживати у циљу испуњавања захтева за одлагање отпада. 
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У подземном складишту, забрањено је одлагање врста отпада чијим одлагањем може доћи до 

физичких, хемијских или биолошких промена које би угрозиле подземно складиште или 

представљале опасност за загађење животне средине и угрожавање здравља људи. 

Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног отпада („Сл. гласник РС”, бр. 81/20), за 

период од 2020. до 2024. године, Члан 16. Став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. 

гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 (др.закон)) и Члан 42. Став 1. Закона о Влади („Сл. гласник РС“, 

бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 78/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – 

др.закон), национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом, односе се на: 

• количину амбалажног отпада који је неопходно поновно искористити; 

• количину сировина у амбалажном отпаду које је неопходно рециклирати, у оквиру 

количине прерађеног амбалажног отпада; 

• количину појединих материјала у укупној маси рециклажних материјала у амбалажном 

отпаду коју је неопходно рециклирати. 

 

Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада, у 

периоду за који се План доноси, су општи циљеви и специфични циљеви за рециклажу 

амбалажног отпада. 

Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног 

отпада на територији јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС’’, бр. 14/20), дефинише 

обавезе локалне самоуправе: 

Чланом 2. Правилника, дефинисано је да јединица локалне самоуправе, преко јавних комуналних 

предузећа и других правних лица која обављају комуналну делатност (у даљем тексту: комунална 

предузећа), обезбеђује прикупљање података о саставу и количини комуналног отпада на својој 

територији, у складу са Законом којим се уређује област управљања отпадом. 

Чланом 3. Правилника, дефинисано је да се прикупљање података о саставу комуналног отпада 

врши анализом узорка и утврђивањем морфолошког састава отпада са одређених зона – сектора 

становања на територији јединице локалне самоуправе (Извор података из става 1. овог Члана 

су): 

• подаци прикупљени из урбане зоне – сектора индивидуалног и колективног становања, 

као и из комерцијалне зоне (насеља са кућама које поседују двориште/башту, насеља са 

блоковима стамбених зграда, која се налазе у градској зони); 

• подаци прикупљени из руралне зоне сектора становања у оквиру општине (насеља са 

кућама које поседују двориште/башту, а налазе се у сеоској зони општине). 

Прикупљање података о количинама генерисаног комуналног отпада, врши се мерењем укупне 

масе генерисаног комуналног отпада. 

Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју 

јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 18/18), којим се прописује начин вођења 

и изглед евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе (у даљем 

тексту: Евиденција), као и начин и рокови за његово достављање. 

Према Члану 2. Правилника, евиденција се води електронски, уносом података у информациони 

систем Националног регистра извора загађивања животне средине, који у складу са законом 

којим се уређује заштита животне средине води Агенција за заштиту животне средине (у даљем 
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тексту: Агенција). Евиденција из става 1. овог члана је јавна и води се на интернет страници 

Агенције. 

Према Члану 3. Правилника, изглед Евиденције дат је у прилозима 1. и 2, који су одштампани уз 

овај правилник и чине његов саставни део, и то: 

1) на Обрасцу за несанитарне депоније – сметлишта (ДЕП1); 

2) на Обрасцу за дивље депоније (ДЕП2). 

Образац (ДЕП1) попуњава се за несанитарне депоније – сметлишта на подручју јединице локалне 

самоуправе, а Образац (ДЕП2) попуњава се за дивље депоније на подручју јединице локалне 

самоуправе. 

 

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. гласник РС", бр. 

56/10 и 93/19), прописује: 

• Каталог отпада; 

• Листу категорија отпада (Q листа); 

• Листу категорија опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају 

(Y листа); 

• Листу компоненти отпада који га чине опасним (C листа); 

• Листу опасних карактеристика отпада (H листа); 

• Листу поступака и метода одлагања и поновног искоришћења отпада (D и R листа); 

• граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се 

одређују карактеристике отпада; 

• врсте параметара за одређивање физичко-хемијских особина опасног отпада намењеног за 

физичко-хемијски третман; 

• врсте параметара за испитивање отпада за потребе термичког третмана; врсте параметара 

за испитивањеотпада и испитивање елуата намењеног одлагању; 

• врсте, садржину и образац извештаја о испитивању отпада и начин и поступак 

класификације отпада. 

Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС", бр. 48/19)  

Чланом 3. дефинише се да је управљање медицинским отпадом скуп мера које обухватају 

сакупљање, разврставање, паковање, обележавање, складиштење, транспорт, третман или 

безбедно одлагање медицинског отпада. На месту настанка отпада обезбеђује се када је то могуће 

смањење количине и/или опасних карактеристика медицинског отпада, као и поновно 

искоришћење отпада. 

Отпад настао обављањем кућне неге и осталих сличних активности у којима настаје медицински 

отпад, преузима се и његов третман или безбедно одлагање обезбеђује се о трошку произвођача 

медицинског отпада, у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом. 

План управљања медицинским отпадом прописан је Чланом 4. Правилника и садржи нарочито: 

1. податке о врсти, количини и пореклу отпада који се ствара; 

2. могућности за минимизацију, поновно искоришћење медицинског отпада и рециклажу; 

3. број, обавезе и одговорности особља ангажованог у поступку управљања медицинским 

отпадом; 

4. оперативне  процедуре управљања медицинским отпадом према месту настанка; 

5. распоред кеса и контејнера за одлагање медицинског отпада; 
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6. поступање са отпадом на месту настанка, превоз унутар здравствене службе, начин и услове 

складиштења; 

7. идентификацију метода третмана и коначно одлагање отпада; 

8. вођење и чување документације и евиденције; 

9. мере превенције од повреда оштрим предметима и настанка инфекција; 

10. мере заштите здравља и безбедности радника ангажованих у поступку управљања 

медицинским отпадом (опремљеност радном одећом, обућом и заштитним рукавицама, у складу 

са прописима којима се уређује безбедност и здравље на раду); 

11. мере заштите од пожара и експлозија; 

12. услове заштите животне средине утврђене у складу са посебним прописима; 

13. начин поступања у акцидентним ситуацијама; 

14. програм обуке особља за управљање медицинским отпадом; 

15. процена трошкова управљања медицинским отпадом на годишњем нивоу. 

16. токове кретања медицинског отпада унутар здравствене службе у којој настаје; 

 

Правилник о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Сл. гласник РС“, 

бр. 49/19), Чланом 3. дефинише се да је управљање фармацеутским отпадом је скуп мера које 

обухватају сакупљање, разврставање, паковање, обележавање, складиштење, транспорт и 

третман отпада у циљу његовог коначног збрињавања на безбедан начин по здравље људи, 

животиња и животну средину. Управљање фармацеутским отпадом врши се у складу са начелима 

управљања отпадом прописаним законом којим се уређује управљање отпадом. 

Апотеке које су основане као здравствене установе, ветеринарске организације, као и апотеке 

које су основане као приватна пракса, закључују уговор са лицем које врши сакупљање и 

транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење, одлагање или извоз 

фармацеутског отпада и које је прибавило дозволу за управљање отпадом у складу са законом 

којим се уређује управљање отпадом. 

Са отпадом од лекова за које је издата дозвола за увоз нерегистрованог лека у Републици Србији, 

поступа се у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и овим правилником. 

Сакупљање и разврставање фармацеутског отпада на месту настанка прописан је Чланом 4. 

Правилника: 

• фармацеутски отпад сакупља се на месту настанка и разврстава на опасан и неопасан 

фармацеутски отпад, односно различите врсте опасног фармацеутског отпада и привремено се 

складишти у одговарајућу амбалажу прилагођену његовим својствима, количини, начину 

привременог складиштења, транспорта и третмана; 

• фармацеутски отпад из става 1. овог члана разврстава се, испитује и класификује у складу 

са посебним прописом којим се уређује класификација, испитивање и категоризација отпада; 

• на месту настанка фармацеутског отпада, неконтаминирана секундарна амбалажа одваја 

се од примарног паковања лека ради смањења количина отпада и ефикаснијег паковања и 

секундарна амбалажа од фармацеутског отпада са или без отпадног папира предаје се 

овлашћеном оператеру за управљање отпадом на даљи поступак у складу са законом којим се 

уређује управљање отпадом и овим правилником; 

• опасан фармацеутски отпад класификује се према преклу, карактеристикама и саставу које 

га чине опасним фармацеутским отпадом; 
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• цитотоксични и цитостатски отпад одвојено се сакупља од осталих врста фармацеутског 

отпада на месту настанка, на начин који спречава директан контакт са особљем које рукује 

отпадом, при чему у привременом складишту и током испоруке није дозвољено његово 

препакивање. 

• приликом управљања цитотоксичним и цитостатским отпадом спроводе се посебне мере 

безбедности и здравља на раду, у складу са посебним прописом. 

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, 

бр. 92/10), Чланом 2. прописано је да: 

• складиштење опасног отпада врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по 

угрожавање живота и здравља људи и животне средине; 

• складиште опасног отпада мора бити изграђено у складу са законом и подзаконским 

прописима којима се уређује планирање и изградња, као и са техничким захтевима и 

стандардима; 

• опасан отпад се складишти у резервоарима, контејнерима и другим посудама у оквиру 

складишта (у даљем тексту: посуде за складиштење); 

• опасан отпад се може складиштити и у напуштеним рудницима, у складу са посебним 

прописима; 

• квалификовано лице одговорно за стручни рад одговорно је за поступање са опасним 

отпадом приликом складиштења, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом; 

• опасан отпад се складишти на начин који обезбеђује лак и слободан прилаз 

ускладиштеном опасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта 

итд; 

• складиште мора бити ограђено ради спречавања приступа неовлашћеним лицима, 

физички обезбеђено, закључано и под сталним надзором; 

• о свим активностима у вези складиштења опасног отпада, води се евиденција, у складу са 

законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима. 

 Чланом 3. Правилника прописано је да: 

• посуда за складиштење опасног отпада треба да буде затворена и израђена од материјала 

који обезбеђује непропустљивост, са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја; 

• посуде у којима је ускладиштен опасан отпад, а у чијој близини се налазе посуде за 

складиштење опасног отпада чији је садржај некомпатибилан, морају бити заштићене међусобно 

и одвојене преградом, банкином, насипом, зидом или на други безбедан начин; 

• складиштење отпада у течном стању се врши у посуди за складиштење обезбеђеном 

непропусном танкваном која може да прими целокупну количину отпада у случају удеса 

(процуривања). 

Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС”, бр. 104/09 

и 81/10), Чланом 4. прописано је управљање отпадним гумама и спроводи се на начин и по 

поступку којим се обезбеђује заштита здравља људи и животне средине. Отпадне гуме не могу 

се одлагати на депонију. 

Чланом 5. прописано је да власник отпадних гума предаје отпадне гуме сакупљачу отпадних 

гума, и/или лицу које врши складиштење отпадних гума, односно лицу које врши третман 

отпадних гума. 

Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС”, бр. 

98/10), Чланом 2. прописано је да се управљање отпадним возилима врши на начин којим се 

обезбеђују и осигуравају услови за: 
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• спречавање настајања отпада од возила; 

• поновну употребу, рециклажу и друге облике поновног искоришћења таквих отпада, као 

и смањивања одлагања отпада; 

• унапређивање стандарда заштите животне средине од стране произвођача, увозника, 

дистрибутера, продаваца и крајњих корисника у току животног циклуса возила, а посебно при 

третману отпадних возила. 

 

Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које 

садрже живу („Сл. гласник РС“, бр. 97/10), Члан 2. односи се на флуоресцентне цеви које 

садрже живу, и то: 

1. компактне флуоресцентне изворе светлости са садржајем живе до 5 mg; 

2. равне флуоресцентне изворе светлости за опште сврхе у којима садржај живиних спојева 

не прелази следеће вредности: 

• халофосфати 10 mg, 

• трифосфати с нормалним веком трајања 5 mg, 

• трифосфати с дугим веком трајања 8 mg, 

• равне флуоресцентне изворе светлости за посебне намене који садрже живу. 

 

Према Члану 5. Правилника, управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу 

спроводи се на начин и по поступку који не представља ризик од загађења вода, земљишта или 

ваздуха, а који се може избећи, ради заштите здравља људи и животне средине. 

Чланом 6. Правилника, дефинисано је да се отпаднe флуоресцентнe цеви које садрже живу 

разврставају и класификују на прописан начин и чувају до предаје сакупљачу и/или лицу које 

врши транспорт отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу, односно лицу које врши 

складиштење и/или третман отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу. За сакупљање 

отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу користе се одговарајуће, непропусне и 

затворене посуде које носе ознаку индексног броја отпадних флуоресцентних цеви које садрже 

живу у складу са прописом којим се уређује Каталог отпада. Отпадне флуоресцентне цеви које 

садрже живу обележавају се у складу са прописом којим се уређује управљање електричним и 

електронским производима. 

Чланом 7. Правилника, прописан је транспорт отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу 

и обавља се у складу са прописом којим се уређује транспорт опасног отпада и дозволом издатом 

од стране надлежног органа, у складу са Законом којим се уређује управљање отпадом. Свако 

кретање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу прати Документ о кретању опасног 

отпада, у складу са посебним прописом. У складишту отпадних флуоресцентних цеви које садрже 

живу не врши се предтретман и третман отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу. 

Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења 

коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и 

поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Сл. гласник 

РС“, бр. 99/10), 

Чланом 6. дефинисано је управљање отпадном опремом као скуп мера и поступака које 

обухватају сакупљање, превоз, складиштење, разврставање, поновну употребу, рециклажу, 

искоришћење, третман, као и одлагање остатака након третмана отпадне опреме. 
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Управљање отпадном опремом врши се на начин да се обезбеди испуњеност услова заштите 

животне средине који се односе на: 

• дизајн електричних и електронских производа, означавање о обавезном одвојеном 

сакупљању отпадне опреме и обавештавање; 

• одвојено сакупљање и превоз, поновну употребу, искоришћење, третман, и одлагање 

отпадне опреме; 

• плаћање трошкова управљања електричном и електронском опремом која након употребе 

постаје отпадна опрема. 

 

Чланом 8. Правилника, прописана је обавеза произвођача или увозника о обавези да на видном 

месту поставе неизбрисив и читак знак (натпис) о обавезном одвојеном сакупљању отпадне 

електричне и електронске опреме. Натпис мора да буде сачињен тако да се на њему види назив 

произвођача и година производње, односно податак да је опрема била стављена на тржиште од 

1. јануара 2011. године. Одредбе овог Члана не односе се на опрему стављену на тржиште до 1. 

јануара 2011. године. 

Чланом 11. Правилника, прописан је начин предаје отпадне опреме крајњем кориснику, 

дистрибутеру, сакупљачу, оператеру или колективном оператеру: 

• отпадну опрему из домаћинства, уз потврду о примопредаји; 

• отпадну опрему која није из домаћинства, уз попуњени Документ о кретању опасног 

отпада. 

Крајњи корисник: 

• не може предати отпадну опрему као неразврстани комунални отпад; 

• чува одвојено отпадну опрему до предаје тако да се отпадна опрема не меша са другим 

отпадом, односно да њена поновна употреба или рециклажа није онемогућена; 

• ако отпадна опрема садржи материје и материјале које треба пре растављања уклонити и 

у складу са посебним прописима којим се уређује одлагање опасних материја, крајњи корисник 

обезбеђује да отпадна опрема будеу таквом стању да се одлагање тих материја или материјала 

може спровести на прописан начин. 

• ако је отпадна опрема из домаћинства толико оштећена да, због опасних материја у њој 

угрожава животну средину и здравље људи или је загађена другим отпадом, крајњи корисник 

обавезно о томе обавештава лице коме предаје отпадну опрему. 

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 86/10),  

Овим правилником регулисано је да се истрошене батерије и акумулатори из домаћинстава 

сакупљају одвојено од комуналног и осталих врста отпада. Истрошене батерије и акумулатори 

одвојено се сакупљају према врстама у посебно означене контејнере, а према програму јединице 

локалне самоуправе за сакупљање опасног отпада из домаћинстава, и то: 

• отпадни стартери; 

• истрошене преносиве батерије и акумулатори. 

 

Члан 9. Правилника, прописује обавештење односно информација за крајњег корисника о месту 

и начину сакупљања истрошених батерија и акумулатора. У продајном објекту од крајњег 

корисника, преузимају се истрошене батерије и акумулатори из продајног програма тог објекта, 



Страна 92      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 

 

без обзира на произвођача, укључујући истрошене батерије и акумулаторе који могу бити 

саставни делови уређаја које продаје. Трговац предаје истрошене батерије и акумулаторе 

сакупљачу и/или лицу које врши складиштење и/или лицу које врши третман уз попуњени 

Документ о кретању опасног отпада. 

Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“, 

бр. 71/10), прописује услове, начин и поступак управљања отпадним уљима која су 

неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена. Одредбе овог правилника не односе 

се на управљање отпадним уљима која садрже халогене, полихлороване бифениле (PCB), 

полихлороване терфениле (PCT) или пентахлорофеноле изнад 50 mg/kg уља. 

Према Члану 5. Правилника, лице које обавља делатност замене или одстрањивања отпадних уља 

(радионице за поправку машина и опреме, аутомеханичарске радионице, сервиси и др.), чува 

отпадна уља у посудама на прописан начин. Трговац који преузима отпадна уља од крајњег 

корисника и лице које обавља делатност замене или одстрањивања отпадних уља закључује 

уговор са сакупљачем отпадих уља. 

Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ („Сл. гласник РС“, бр. 

37/11), којим се прописује: садржинa, изглед ознаке и начин означавања уређаја који садрже РСВ 

и просторије или постројења у којима су смештени, као и деконтаминираних уређаја; начин 

одлагања РСВ или РСВ отпада, деконтаминацијe уређаја који садрже РСВ и методе испитивања 

садржаја РСВ; садржинa пријаве података и регистра уређаја у употреби који садрже РСВ и РСВ 

отпада; садржина захтева за издавање дозволе за деконтаминацију уређаја који садрже РСВ. 

Према Члану 4. Правилником, одлагање РСВ отпада врши се одређеним поступцима или 

методама одлагања који су утврђени прописом којим се уређују категорије, испитивање и 

класификација отпада (D листа – Операције одлагања), и то: 

1) D8, D9 и D10; 

2) D12 (у безбедном, дубоком, подземном складишту у сувим стенским формацијама и само за 

уређаје и РСВ отпад који се не могу деконтаминирати); 

3) D15 (складиштење које претходи операцијама одлагања). 

Према Члану 5. Правилника, власник уређаја који садржи РСВ обезбеђује деконтаминацију 

уређаја тако да: 

1) садржај РСВ смањи испод 0,05 процената масеног удела и уколико је могуће испод 0,005 

процената масеног удела; 

2) уље којим ће бити замењено постојеће уље, не може да садржи РСВ и мора да поседује значајно 

мања опасна својства од постојећег уља; 

3) амену уља изврши на начин на који се неће угрозити даље одстрањивање РСВ из отпадног 

уља. 

Након извршене деконтаминације, трансформатор или други уређај који је садржао РСВ означава 

се одговарајућом ознаком у складу са овим правилником. 

Према Члану 6. Правилника, приликом одлагања, односно деконтаминације уређаја чији део 

садржи РСВ, тај део одваја се од уређаја и одлаже или деконтаминира на начин прописан у чл. 4. 

и 5. овог правилника. Са уређајима који могу садржати РСВ поступа се као да садрже РСВ све 

док се не утврди супротно. 

РСВ супстанцe се не могу раздвајати од осталих супстанци ради поновног коришћења РСВ. 
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Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом и 

граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада 

који садржи или је контаминиран POPs материјама („Сл. гласник РС“, бр. 65/11 и 17/17), 

којим се прописује: листa POPs материја, начин и поступак за управљање POPs отпадом и 

граничне вредности концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи 

или је контаминиран POPs материјама. 

Према Члану 3. Правилника, начин управљања POPs отпадом мора бити такав да се: 

1) спречи испуштање POPs материја у животну средину и контаминација других отпада POPs 

материјама; 

2) паковање POPs отпада обезбеди од цурења, оштећења, рђе или високе температуре, односно 

врши препакивање и поновно означавање по потреби; 

3) предузму адекватне мере како не би дошло до просипања POPs отпада; 

4) поставе заштитне подлоге испод упакованог отпада; 

5) уклањање течног отпада врши пумпама и погодним хемијски отпорним цевима, намењеним 

само за руковање са POPs отпадом; 

6) чишћење контаминираних површина врши троструким испирањем са одговарајућим 

органским растварачем; 

7) се врши третирање свих апсорбената и растварача из испирања, употребљене једнократне 

заштитне одеће и пластичне фолије када су контаминирани POPs материјама. 

При управљању POPs отпадом предузимају се мере, потребне за спречавање даље контаминације 

POPs материјама. 

Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС“, бр. 75/10),  којим 

се прописују начин паковања, критеријуми, услови и начин коначног одлагања отпада који 

садржи азбест и друге мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животној 

средини. 

Према Члану 6. Правилника, у обављању активности са производима који садрже азбест 

предузимају се све потребне мере за спречавање загађивања животне средине азбестним 

влакнима или прашином који су настали обављањем тих активности. Производња производа који 

садржи азбест и третман производа који садржи азбест врше се у складу са планом уклањања 

азбеста или материјала који садрже азбест из грађевинских објеката, конструкција или уређаја, 

који садржи нарочито: 

1) активности којима се у највећој могућој мери обезбеђује одстрањивање азбеста или материјала 

који садрже азбест пре него што се приступи уклањању грађевинских објеката, конструкције или 

уређаја; 

2) мере заштите здравља и безбедности запослених, као и обавезу употребе посебне заштитне 

опреме у складу са прописима о заштити на раду. 

 

Према Члану 10. Правилника, азбестни отпад одлаже се на депонију под условима и на начин да: 

1) буде одложен у посебне касете, видљиво означене и намењене одлагању азбестног отпада, 

одвојено од осталог отпада на депонији; 

2) дневно прекривање буде вршено на начин да се током прекривања спречи ослобађање 

азбестних влакана у животну средину; 



Страна 94      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 

 

3) након затварања касете где је одложен азбестни отпад, буду забрањене било какве додатне 

активности (отварање касете, копање, бушење и друго) како би се спречило ослобађање 

азбестних влакана и прашине у животну средину. 

Азбестни отпад одлаже се на депонију, без претходне анализе елуата у складу са законом којим 

се уређује управљање отпадом и посебним прописом, ако: 

1) не садржи друге опасне материје, осим чврсто везаног азбеста; 

 

2) обухвата грађевински отпад који садржи чврсто везани азбест и остали чврсто везани азбестни 

отпад. 

Ако на депонији не постоји изграђена посебна касета за одлагање азбестног отпада, азбестни 

отпад до коначног одлагања, складишти се у радном простору депоније како би се спречило 

разношење азбестних влакана у животну средину. 

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, мерама надзора и 

мониторинга животне средине на локацији („Сл. гласник РС“, бр. 1/12), којим се прописују 

се начин и поступак управљања отпадом од титан-диоксида, мере надзора и мониторинга 

животне средине на локацији. 

Према Члану 2. Правилника, управљањем отпадом од титан-диоксида обезбеђују се услови за 

превенцију настајања, смањење и отклањање загађења изазваног отпадом од титан-диоксида. 

Према Члану 5. Правилника, сакупљање, транспорт, складиштење, третман, испуштање, истовар, 

одлагање на депонију и убризгавање отпада од титан диоксида врши се у складу са дозволом коју 

је издао надлежни орган на основу закона. 

Према Члану 6. Правилника, испуштање и избацивање, складиштење, одлагање на депонију или 

убризгавање отпада од титан-диоксида врши се, у зависности од карактеристика и састава отпада, 

карактеристика места где се испушта отпад, односно карактеристика области где се складишти 

или одлаже отпад, метода испуштања, складиштења или одлагања, датим у Прилогу 1.– 

Кактеристике и састав отпада, карактеристике места иобласти, као и метода испуштања, 

складиштења или одлагања отпада од титан-диоксида, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део и у складу са прописом којим се уређују категорије, испитивање и 

класификација отпада. 

Испуштање и избацивање отпада од титан диоксида врши се уколико се отпад не може одложити 

на други одговарајући начин и под условом да нема краткорочних и дугорочних негативних 

утицаја на водену средину, на водни транспорт, риболов, рекреативне активности, експлоатацију 

сировина, пречишћавање вода, узгој риба и шкољки, области од посебног интереса за науку и 

друге облике коришћења вода. 

Складиштење, одлагање на депонију или убризгавање отпада од титан-диоксида врши се уколико 

се отпад не може одложити на други одговарајући начин и под условом да нема краткорочних и 

дугорочних негативних утицаја на подземне воде, земљиште и ваздух, као и да нема штетних 

утицаја на рекреативне активности, експлоатацију сировина, флору, фауну и области од посебног 

интереса за науку. 

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 

који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. гласник РС“, бр. 

98/10), Чланом 2. дефинише да отпад који се користи као секундарна сировина, јесте отпад који 

се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намену, за 
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рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог 

производа (папир и картон, метал, стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака 

од сагоревања угља из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од одсумпоравања димних 

гасова и др.), и отпад који се користи за добијање енергије, јесте отпад који се може поново 

користити за поновну употребу за енергетско искоришћење, односно коришћење вредности 

отпада његовом биоразградњом или термичким третманом уз искоришћење енергије, електричне 

енергије или/и топлотне и електричне енергије (пољопривредни отпад, комунални отпад, гуме, 

утрошени растварачи, отпад из рафинерија, биомаса, муљ из постројења за третман муља и др.). 

 

Према Члану 5. Правилника, произвођач, односно власник отпада који се користи као секундарна 

сировина или за добијање енергије, разврстава, класификује наведени отпад настао његовом 

делатношћу, на прописан начин и чува до предаје лицу које врши сакупљање и/или лицу које 

врши транспорт наведеног отпада, односно лицу које врши складиштење и/или третман 

наведеног отпада. Произвођач, односно власник отпада који се користи као секундарна сировина 

или за добијање енергије, предаје наведени отпад сакупљачу и/или лицу које врши транспорт 

наведеног отпада, односно лицу које врши складиштење и/или третман наведеног отпада, са 

којим је претходно закључио уговор. 

Према Члану 6. Правилника, сакупљање отпада који се користи као секундарна сировина или за 

добијање енергије врши се на прописан начин, са опремом за сакупљање, утовар и истовар 

наведеног отпада, у складу са законом. Лице које врши сакупљање отпада који се користи као 

секундарна сировина или за добијање енергије: 

1. преузима отпад који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије од власника 

отпада; 

2. води евиденцију о сакупљеним и предатим количинама отпада који се користи као секундарна 

сировина или за добијање енергије. 

 

Правилник о техничким захтевима и другим посебним критеријумима за поједине врсте 

отпада који престају да буду отпад („Службени гласник РС“, бр. 78/19), којим се прописују 

технички захтеви за поједине врсте отпада које, у складу са смерницама Европске уније, престају 

да буду отпад (папир, стакло, гума, текстил, агрегат и метал) и други посебни критеријуми за 

одређивање престанка статуса отпада. 

Према Члану 3. Правилника, отпадно гвожђе и челик престаје да буде отпад ако су, након преноса 

са произвођача на другог држаоца, испуњени следећи технички захтеви и критеријуми: 

1) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења испуњава 

критеријуме из одељка 2. Прилога 1 – Технички захтеви и критеријуми за отпадно гвожђе и 

челик, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 

2) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења обрађен је у 

складу са критеријумима из одељка 3. Прилога 1 овог правилника; 

3) отпадно гвожђе и челик који настане у поступку поновног искоришћења испуњава критеријуме 

из одељка 1. Прилога 1 овог правилника; 

4) произвођач примењује систем менаџмента квалитетом из Прилога 1 овог правилника. 
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Према Члану 4. Правилника, отпадни алумунијум, укључујући отпадне алуминијумске легуре, 

престаје да буде отпад ако су, након преноса са произвођача на другог држаоца, испуњени 

следећи технички захтеви и критеријуми: 

1) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења испуњава 

критеријуме из одељка 2. Прилога 2 – Технички захтеви и критеријуми за отпадни алумунијум, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 

2) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења обрађен је у 

складу са критеријумима из одељка 3. Прилога 2 овог правилника; 

3) отпадни алумунијум који настане у поступку поновног искоришћења испуњава критеријуме 

из одељка 1. Прилога 2 овог правилника; 

4) произвођач примењује систем менаџмента квалитетом из Прилога 2 овог правилника. 

Према Члану 5. Правилника, отпадни бакар, укључујући отпадне легуре бакра, престаје 

да буде отпад ако су, након преноса са произвођача на другог држаоца, испуњени следећи 

технички захтеви и критеријуми: 

1) отпадни бакар који настане у поступку поновног искоришћења испуњава критеријуме из 

одељка 1. Прилога 3 – Технички захтеви и критеријуми за отпадни бакар, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део; 

2) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења обрађен је у 

складу је са критеријумима из одељка 2. Прилога 3 овог правилника; 

3) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења испуњава 

критеријуме из одељка 3. Прилога 3 овог правилника; 

4) произвођач примењује систем менаџмента квалитетом из Прилога 3 овог правилника. 

 

Према Члану 6. Правилника, стаклени крш престаје да буде отпад ако су, након преноса са 

произвођача на другог држаоца, испуњени следећи технички захтеви и критеријуми: 

1) стаклени крш који настане у поступку поновног искоришћења испуњава критеријуме из 

одељка 1. Прилога 4 – Технички захтеви и критеријуми за стаклени крш, који је одштампан уз 

овај правилник и чини његов саставни део; 

2) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења испуњава 

критерије из одељка 2. Прилога 4 овог правилника; 

3) отпад који се користи као улазна сировина за операције поновног искоришћења третиран је у 

складу са критеријумима из одељка 1. Прилога 4 овог правилника; 

4) произвођач примењује систем менаџмента квалитетом из Прилога 4 овог правилника; 

5) стаклени крш је намењен производњи стаклених материјала или предмета процесима топљења. 

 

Правилник о листи мера превенције стварања отпада („Службени гласник РС“, бр. 7/19), 

којим се прописује се листа мера превенције стварања отпада. 

Према Члану 2. Правилника, прописана је листа мера из члана 1. овог правилника и мере које 

утичу на: 

1) стварања отпада; дизајн, производњу и фазу дистрибуције производа; 

2) потрошњу и фазу употребе производа. 

Према Члану 3. Правилника, у мере које утичу на опште услове стварања отпада убрајају се: 
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1) коришћење планираних мера, или других економских инструмената којима се подстиче 

ефикасно коришћење ресурса; 

2) промоција истраживања и развоја у области постизања чистијих технологија и производа са 

мање отпада, као и ширење и коришћење резултата таквог истраживања и развоја; 

3) развој ефикасних и садржајних индикатора притисака на животну средину повезаних са 

стварањем отпада у циљу доприноса спречавања настанка стварања отпада на нивоу јединице 

локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије. 

Према Члану 4. Правилника, у мере које утичу на дизајн, производњу и фазу дистрибуције 

производа убрајају се: 

1) подстицање еко-дизајна (систематске интеракције аспеката заштите животне средине у дизајн 

производа са циљем унапређења еколошких карактеристика производа током целог његовог 

циклуса); 

 

2) пружање информација о техникама превенције стварања отпада са циљем једноставније 

примене најбоље доступних техника у индустрији; 

3) организовање обуке надлежних органа у погледу укључивања захтева за превенцију стварања 

отпада приликом издавања дозвола у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и 

законом којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине; 

4) укључивање мера за спречавање производње отпада у постројењима за која се не издаје 

интегрисана дозвола – мере могу обухватити процену превенције или планове; 

5) организовање кампања у циљу јачања свести или пружања финансијске помоћи и савета код 

доношења одлука и других видова подршке; 

6) закључивање споразума, организовање форума потрошача/произвођача или секторских 

преговора како би се релевантни пословни или индустријски сектори подстакли да израде 

сопствене планове превенције стварања отпада или да замене производе (и/или њихову 

амбалажу) који производе превише отпада; 

7) подстицање поузданог система управљања животном средином (ЕМС), укључујући и ЕМАС 

и ISO 14001. 

Према Члану 5. Правилника, у мере које утичу на потрошњу и фазу употребе производа убрајају 

се мере којима се: 

1) економским инструментима, подстиче одговорније понашање потрошача према животној 

средини у смислу куповине производа са што мање амбалаже; 

2) подстиче организовање кампања подизања јавне свести и давање информација намењених 

јавности или одређеној групи потрошача; 

3) подстиче коришћење еко-знака; 

4) подстиче сарадња са привредом и индустријом кроз израду посебних студија о коришћењу 

производа, у оквиру интегрисаних политика за коришћење производа, или са трговцима на мало 

о доступности информација о превенцији стварања отпада и коришћење производа који у мањој 

мери утичу на животну средину; 

5) подстиче интеграција критеријума заштите животне средине и превенције стварања отпада у 

поступцима јавних и корпоративних набавки; 

6) подстиче поновна употреба и/или репарација (поправка) производа којима истиче рок трајања 

(или се изтехничких разлога не могу користити), или њихових компоненти, посебно кроз 

образовне, економске, логистичке или друге мере као што је подршка или оснивање 
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акредитованих центара за репарацију (поправке) и поновно коришћење производа, као и мреже 

за репарацију (поправку) у посебно густо насељеним регионима. 

 

Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за 

складиштење инертног и неопасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 73/10), Чланом 2. 

прописано је да потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног 

и неопасног отпада садржи: 

1. податке о оператеру постројења за складиштење отпада; 

2. податке о постројењу (складишту) и локацији; 

3. податке о врсти и карактеру отпада; 

4. податке о капацитету постројења (складишта); 

5. период важења потврде. 

 

Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. 

гласник РС”, бр. 114/13), прописује образац Документа о кретању отпада, као и упутство за 

његово попуњавање. 

Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 

обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Сл. гласник 

РС“, бр. 17/17), прописује образац Документа о кретању опасног отпада, образац претходног 

обавештења, начин његовог достављања и упутство за њихово попуњавање. 

Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање 

отпада („Сл. гласник РС“, бр. 38/18), прописује образац захтева за издавање дозволе за 

складиштење, третман и одлагање отпада. 

Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за 

његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 7/20), прописује образац дневне евиденције о 

отпаду и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање. 

Дневна евиденција о отпаду води се на следећим обрасцима: 

• Образац ДЕО 1 - Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада; 

• Образац ДЕО 2 - Дневна евиденција о отпаду оператера постројења за одлагање отпада; 

• Образац ДЕО 3 - Дневна евиденција о отпаду оператера постројења за поновно 

искоришћење отпада; 

• Образац ДЕО 4 - Дневна евиденција о отпаду извозника отпада; 

• Образац ДЕО 5 - Дневна евиденција о отпаду увозника отпада; 

• Образац ДЕО 6 – Дневна евиденција о отпаду сакупљача и других власника отпада. 

Годишњи извештај о отпаду води се на следећим обрасцима: 

• Образац ГИО 1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада; 

• Образац ГИО 2 - Годишњи извештај о отпаду оператера на депонији отпада; 

• Образац ГИО 3 - Годишњи извештај о отпаду оператера постројења за поновно 

искоришћење отпада; 

• Образац ГИО 4 - Годишњи извештај о отпаду извозника отпада; 

• Образац ГИО 5 - Годишњи извештај о отпаду увозника отпада; 

• Образац ГИО 6 – Годишњи извештај о отпаду сакупљача и других власника отпада; 

• Образац КОМ 1 - Годишњи извештај о комуналном отпаду 
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Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031 

Овим програмом је дефинисано да општина Трстеник припада регионалном центру за управљање 

комуналним отпадом Краљево са градом Краљевом и општином Врњачка Бања. 

 

Програмомје дефинисан и општи циљ развијање одрживог система управљања отпадом у сврху 

очувања ресурса и смањења негативних утицаја на животну средину, здравље људи и деградацију 

простора.  

То укључује: превенцију настајања отпада, смањење количина рециклабилног отпада који се 

одлаже на депоније, смањење удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду, 

смањење негативног утицаја одложеног отпада на животну средину, климу и људско здравље и 

управљање насталим отпадом по принципима циркуларне економије.  

Остварени напредак у погледу остваривања општег циља Програма пратиће се кроз следеће 

показатеље:  

1) степен комуналног отпада који се одлаже на несанитарне депоније у односу на укупну 

количину отпада генерисаног комуналног отпада (%);  

2) степен збринутог опасног отпада (%).  

 

Спровођење политике заштите животне средине заснива се на принципу предострожности и 

принципу превенције, наиме, свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да 

проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да представља најмањи ризик по 

животну средину и здравље људи, смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије 

у изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби.  

             За остваривање општег циља Програма утврђују се следећи посебни циљеви:  

 

Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу 

рециклаже, смањено одлагање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање отпада на 

несанитарне депоније 

Посебан циљ 2: Успостављен систем одрживог управљања опасним и индустријским отпадом  

Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних токова 

отпада и ефикасније коришћење ресурса  

Посебан циљ 4. Ојачан капацитет институција у области управљања отпадом и усклађена     

регулатива са прописима ЕУ 

  2.2.1. Закони који индиректно регулишу управљање отпадом 

Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), којим 

се уређује поступак процене утицаја на животну средину, садржај студије о процени утицаја на 

животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично 

обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге државе, 

надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. Одредбе овог закона 

не примењују се на пројекте намењене одбрани земље. 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10), којим се уређују услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и 

програма на животну средину ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређења 

одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме 

и усвајања планова и програма, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати 
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значајне утицаје на животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену 

утицаја на животну средину. 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине („Сл. гласник 

РС“, бр. 36/09 и 25/15), којим се уређују услови и поступак издавања интегрисане дозволе за 

постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину 

или матерјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за 

спречавање и контролу загађивања животне средине. 

Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), којим се уређује управљање 

квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и 

побољшања квалитета ваздуха као природне вредности од општег интереса која ужива посебну 

заштиту. 

Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), којим се 

уређују: субјекти заштите животне средине од буке; мере и услови заштите од буке у животној 

средини; мерење буке у животној средини; приступ информацијама о буци; надзор и друга 

питања од значаја за заштиту животне средине и здравље људи. 

Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), којим се 

уређује правни статус вода, интегрално управљање водама, управљање водним објектима и 

водним земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем 

овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама. 

Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/15), којим се уређује се заштита 

земљишта, систематско праћење стања и квалитета земљишта, мере санације, ремедијације, 

рекултивације, инспекцијски надзор и друга питања од значаја за заштиту и очување земљишта 

као природног ресурса од националног интереса. 

Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон), 

којим се уређују систем заштите од пожара, права и обавезе државних органа, органа аутономне 

покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и 

физичких лица, организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга 

питања од значаја за систем заштите од пожара. Одредбе овог закона сходно се примењују и на 

заштиту од експлозија. 

Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр.,14/16, 95/18- 

др.закон), којим се уређује заштита и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне 

разноврсности као дела животне средине. Природа као добро од општег интереса за Републику 

Србију ужива посебну заштиту у складу са овим законом и посебним законима. 

Закон о хемикалијама („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), којим се 

уређује интегрисано управљање хемикалијама, класификација, паковање и обележавање 

хемикалија, интегрални регистар хемикалија и регистар хемикалија које су стављене у промет, 

ограничења и забране производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, увоз и извоз 

одређених опасних хемикалија, дозволе за обављање делатности промета и дозволе за 

коришћење нарочито опасних хемикалија, стављање у промет детергента, систематско праћење 

хемикалија, доступност података, надзор и друга питања од значаја за управљање хемикалијама. 

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 др. 

закон), којим се уређује спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду лица која 

учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања 
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повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. За обављање одређених 

послова државне управе у области безбедности и здравља на раду, овим законом образује се 

Управа за безбедност и здравље на раду као орган управе у саставу Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике, и утврђује њена надлежност. 

Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12, 17/19 – др. закон), којим се 

уређује се заштита и унапређење здравља и добробити животиња, утврђују се заразне болести 

животиња и мере за спречавање појаве, откривање, спречавање ширења, сузбијања и 

искорењивања заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренети на људе, 

ветеринарско-санитарна контрола и услови за производњу и промет животиња, производа 

животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, као и услови за обављање 

ветеринарске делатности. 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, бр. 87/18) – којим се уређује смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање 

отпорности и спремности појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа, заштита 

и спасавања људи, материјалних, културних и других добара, права и обавезе грађана, удружења, 

правних лица, органа јединица локалне самоуправе, аутономних покрајина и Републике Србије, 

управљање ванредним ситуацијама, функционисање цивилне заштите, рано упозоравање, 

обавештавање и узбуњивање, међународна сарадња, инспекцијски надзор и друга питања од 

значаја за организовање и функционисање система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама. 

Закон о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 10/19-

др. закон), којим се уређују услови за обављање унутрашњег и међународног транспорта опасне 

робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају на територији Републике 

Србије, захтеви у односу на амбалажу, покретну опрему под притиском, односну цистерну, 

односно превозно средство намењено за транспорт опасне робе, услови за именовање тела која 

испитују и контролишу амбалажу, покретну опрему под притиском, односно цистерну, односно 

возило за транспорт опасне робе, услови за овлашћивање тела која испитују и контролишу брод 

за транспорт опасне робе, надлежности државних органа и организација у транспорту опасне 

робе, услови и обавезе које треба да испуне учесници у транспорту опасне робе, надзор, као и 

друга питања која се односе на транспорт опасне робе. 

Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18, 95/18 - др. закон), овим законом уређујe се 

правни положај јавних и некатегорисаних путева, услови и начин управљања, заштите и 

одржавања јавних путева, посебни услови изградње и реконструкције јавних путева, извори и 

начин финансирања изградње, реконструкције, заштите и одржавањапутева, стицање права 

својине, инспекцијски надзор, као и друга питања од значаја за управљање, изградњу, 

реконструкцију, заштиту и одржавање јавних путева. 

Уредба о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15), овом 

уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике 

Србије. 

Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфратсруктури 

(„Сл. гласник РС“, бр. 92/20), овом уредбом утврђује се категоризација железничких пруга које 

припадају јавној железничкој инфраструктури. 
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Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 др. закон 

и 47/18), којим се уређују јединице локалне самоуправе, критеријуми за њихово оснивање, 

надлежности, органи, надзор над њиховим актима и радом, заштита локалне самоуправе и друга 

питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе. 

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), којим се 

одређују комуналне делатности и уређују општи услови и начин њиховог обављања. 

Закон о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, бр. 28/13), којим се уређује организовање 

комуналне полиције (у даљем тексту: Полиција), обављање комунално- инспекцијског надзора, 

надлежност Полиције, равноправни статус комуналног полицајца, начин и поступак вршења 

комунално-инспекцијског надзора, обавезе и овлашћења комуналног полицајца, права и обавезе 

субјекта надзора и друга питања од значаја за обављање комунално-инспекцијског надзора, 

према важећим прописима на подручју Републике Србије. 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 

120/04, 54/07, 104/09, 36/10), којим се уређују права на приступ информацијама од јавног значаја 

којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и 

остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. 

Уредба о листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати 

прекогранично кретање („Сл. гласник РС“, 102/10), којом се прописује Листа неопасног отпада 

за који се не издаје дозвола, са документацијом која прати његово прекогранично кретање. 

Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за 

загађивање животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 113/05 и 24/10), којом се ближе утврђују 

мерила и услови за повраћај, ослобађање или смањење плаћања накнаде за загађивање животне 

средине. 

2.2.2. Одговорности и надлежности за управљање отпадом 

Одговорности и надлежности за управљање комуналним отпадом подељене су између Републике 

и локалне самоуправе, с тим да је Република одговорна за доношење закона и подзаконских аката 

за одрживо управљање отпадом, економске инструменте за спровођење управљања отпадом, 

развијање јавне свести и успостављање дијалога између заинтересованих страна у циљу 

успостављања партнерства у управљању отпадом. 

Надлежни органи и организације за управљање отпадом су: 

• Министарство надлежно за животну средину и друга надлежна министарства; 

• Агенција за заштиту животне средине; 

• Фонд за заштиту животне средине; 

• надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

• стручне организације за испитивање отпада. 

2.3. НОРМАТИВНА АКТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ  

Нормативни акти општине Трстеник у овој области су: 

1. Статут општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 1/2019) 

 

2. План развоја општине Трстеник 2021-2027,(Службени лист општине Трстеник бр.6/2021) 
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Локални план управљања отпадом општине Трстеник мора да се повеже са  Планом развоја 

општине Трстеник 2021-2027, документом највише хијерархије који је урађен у складу са 

Законом о планском систему Републике Србије. У том документу управљање отпадом је у 

области–Животна срединина са Приоритетним циљем 4. Успостављен функционалан систем 

заштите животне средине и одрживог управљања природним ресурсима за чије остварење су 

предвиђене мере: 

4.1. Заштита животне средине путем концепта одрживог развоја 

4.2. Управљање комуналним отпадом 

4.3. Производња, дистрибуција и рационална потрошња топлотне енергије 

4.4. Одрживо управљање системима за водоснабдевање и одвођење и третман отпадних вода 

Циљ спровођења 4.2.  мере је адекватно управљање комуналним отпадом, како би што већи број 

становника био покривен организованим прикупљањем отпада, како би се смањио број дивљих 

депонија и сметлишта и промовисла потреба за рециклирањем отпада. 

      Предвиђене активности за спровођење мере су:  

1. Израда локалног плана управљања отпадом 

2. Учешће у активностима на изградњи регионалне депоније 

3. Разврставање отпада по фракцијама, повећан проценат рециклаже 

4. Реализација пројекта санације и рекултивације градске депоније 

5. Набавка опреме за побољшање услуге сакупљања отпада 

 

 Дефинисана је веза са програмским буџетом општине Трстеник Веза са програмом буџета 

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и извори финасирања: Интерни - Буџетски 

фонд за заштиту животне средине, Екстерни - ЈKСП „КОМСТАН“, Министарство заштите 

животне средине и други донатори. 

Одговорна страна Локална самоуправа и ЈKСП „Kомстан“. 

План развоја општине Трстеник омогућава да се уради коректан Локални план управљања 

отпадом за општину Трстеник за 2022-2032 годину. 

 

3. Средњорочни план развоја  општине Трстеник 2022-2024 („Службени лист општине 

Трстеник, број 4/2022), који је повезан са локалним планом развоја општине Трстеник у коме су 

дефинисани органи за спровођење мера, период спровођења истих, укупна процењена 

финансиска средства, извори финансирања и веза са програмским буџетом. 

4. Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне 

намене на територији општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 4/2017) 

 

 

 

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
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У плодној долини Западне Мораве на падинама Гледићких планина (највиши врх Самар 922 м) и 

шумовитим обронцима Гоча (највиши врх 992 м) на површини од 448 km2 простире се општина 

Трстеник. У 51 насељеном месту по попису из 2011. живело је 42.966 становника, а просечна 

густина насељености је 110 ст/km². Град Трстеник, административни, културни и привредни 

центар општине, налази се на десној обали Западне Мораве на 172 m надморске висине и 430 N и 

210 Е. Кроз град и општину пролази 21. меридијан.  

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

према Трстенику, јер се Трстеник налази 49 km источно од Коридора 10 и 30 km од Коридора 11 

и на траси ауто пута у изградњи Моравског коридора који ће спојити ова два важна путна правца. 

Трстеник је удаљен 10 km од Врњачке Бање, лидера у бањском туризму и 30 km од Копаоника, 

домаћег скијашког центра. Железничка пруга у доста запуштеном стању у дужини од 20 km 

пролази кроз општину Трстеник и повезује два важна железничка правца Београд-Солун и 

Београд-Бар. На периферији Трстеника је спортски аеродром. 

 

Фотографија бр.1 Положај општине Трстеник у Србији 

3.2. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Општина Трстеник се налази у Централној Србији и припада Расинском управном округу. 

Граничи се са градом Краљево на западу, општином Врњачка Бања на југозападу, општином 

Александровац на југу и југоистоку, Градом Крушевцом на истоку, општином Рековац на северу 

и општином Варварин на североистоку. 

Општину Трстеник чини 51 насељено место чија се територија поклапа са 51 катастарском 

општином. Насељена места имају различит статус: 

• Административни центар општине је насељено место Трстеник. 
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• Приградска насеља која су урбанизована због близине града и у којима становништво више 

станује, а то су: Прњавор, Грабовац, Осаоница, Чаири, Оџаци и Богдање. 

• Примарна сеоска насеља имају стамбено економски карактер без спољних функција према 

суседним селима и у њима се становништво бави претежно пољопривредом. То су насеља: 

Риљац, Божуревац, Мала Сагубина, Мала Дренова, Пољна, Страгари, Селиште, Рујишник, 

Мијајловац, Горњи Дубич, Доњи Дубич, Лободер, Планиница, Лозна, Угљарево, Стублица, 

Брезовица, Попина, Дубље, Горња Црнишава, Доња Црнишава, Горњи Рибник, Доњи Рибник, 

Лопаш, Камењача, Јасиковица, Бучје, Левићи, Округлица, Велуће, Пајсак, Риђевштица, 

Голубовац, Горња Омашница, Доња Омашница, Тоболац, Стари Трстеник и Бресно Поље. 

• Центри заједнице сеоских насеља окупљају више примарних сеоских насеља у једну целину и 

они имају већи број становника, повољан географски положај, потпуну основну школу и 

здравствени пункт и неку производну делатност. То су насеља: Милутовац, Велика Дренова, 

Медвеђа, Почековина и Стопања. 

 

Фотографија бр.2: Карта општине Трстеник са насељеним местима 

Територија општине Трстеник је покривена планском документацијом: 

1. Просторни план општине Трстеник за територију од 448 km2 (Сл.лист општине Трстеник 4/11),   

2. Генерални урбанистички план Трстеник за територију од 18 km2 - град са приградским 

насељима за период од 2010-2030. године (Сл.лист општине Трстеник 7/09), 

3. Већи број важећих планова детаљне регулације. 
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3.3. РЕЉЕФ 

Према геолошкој грађи, морфолошким карактеристикама и педолошком саставу тла, у општини 

Трстеник се издвајају три јасно изражене морфолошке целине: планинска област, област 

неогених коса и побрђа и непосредна долина Западне Мораве. 

Планински део територије општине обухвата јужне огранке Гледићких планина и крајње 

североисточне обронке Гоча, који се узајамно сучељавају на западном делу чинећи трстеничку 

клисуру, односно, сутеску. Највиши планински врх Љуктен (1216м н. в.) је на Гочу, а Самар (922м 

н.в.) на Гледићким планинама. Област се карактерише пространим заравнима наразвођима 

између сливова и дубоко усеченим речним долинама. 

Област неогених коса и побрђа захвата југозападни део дна и обода крушевачке котлине.Нижи 

делови, до 300 м н.в., изграђени су од неогених конгломерата, пешчара, пескова глине, и чине 

централну језерску раван. Низом речних токова она је рашчлањена у више пространих коса. 

Виши делови побрђа су изграђени од серпентина и кристаластих шкриљаца. Педолошки 

покривач нанижем побрђу чине смоница, гајњача и оподзољена гајњача, док је на вишем 

скелетоидно земљиште. 

Долина Западне Мораве је дуга 21 км у општини Трстеник. Њен најужи део је у трстеничкој 

сутесци, где су јој и стране најстрмије, а даље низводно долина се шири истране јој постају све 

блажих нагиба. Пространа алувијална раван, широка 1-3 км,створена је наносима Западне 

Мораве и њених бројних притока које при ушћима формирају простране плавине. За савремени 

развитак рељефа значајна је појава ерозије тла која је повезана са бујичним режимом потока и 

река. 

Према досадашњим испитивањима општина Трстеник располаже рудама метала, али без 

економског значаја. У општини се богаство у неметалима кречу и кварцном камену користи у 

насељеним местима Брезовица и Стублице за производњу креча, квалитетан камен пешчар је 

основ за каменорезачку делатност у Дубљеу и Попини. Вађење песка и шљунка који су важан 

грађевински материјал је распрострањено у непосредној близини западне Мораве. 

3.4. ХИДРОЛОГИЈА 

Општина Трстеник одликује се нормалном хидрографијом, коју чине подземне воде,извори и 

речни токови.Најзачајнији хидрографски објекат, Западна Морава протиче територијом општине 

Трстеник у дужини од 21 км и има обележја равничарске реке, која кривуда преко широке 

алувијалне равни, стварајући при том бројне меандре и аде. Како је земљиште у коме је усечено 

њено корито измењено радом речне ерозије, то је она често пута мењала своје корито. У Западну 

Мораву уливају се Љубостињска река, Попинска река, Црнишавска река и Сребрница са 

бујичним потоцима у свом сливу. Богата хидрографија је таква да свако насељено место има свој 

поток или реку и потенцијални ризик за поплаву. У општини Трстеник врши се редовна контрола 

квалитета површинских вода и реке су у квалитету 3. или 4. класе. Специфична издашност 

подземних вода за водснабдевање у Расинском округу је 1,41. За водоснабдевање становништва 

Трстеника и приградских насеља користе се подземне воде из приобаља реке Западне Мораве и 

Љубостињске реке. Становништво у рубним подручјима у летњим месецима суочава се са 

несташицом воде. 

Трстеник данас располаже са три изворишта подземних вода: Звездан (70–100 л/с), Старо корито 

– и фаза (50–100 л/с) и Прњавор (40–80 л/с). 

У месту Велуће је извор чувене минералне воде Мивеле богате магнезијумом. Према 

истраживањима општина Трстеник лежи на подземним језерима са пијаћим, минералним и 

геотермалним водама 
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3.5. КЛИМА 

Један од главних фактора за дефинисање стања животне средине представљају климатске 

карактеристике и метеоролошки параметри. Климатске карактеристике и релевантни 

метеоролошки подаци најчешће се дефинишу преко просторних и временских варијација 

струјања ваздуха, температуре и влажности, као и интензитета зрачења. 

Клима у општини Трстеник је типично умерено континентална у равничарском делу до 

субпланинске климе изнад 800 m надморске висине. У погледу падавина Трстеник са околином 

припада континенталном плувиометријском режиму. Просечна годишња количина падавина 

креће се око 700 mm. Током зимских месеци падавине се излучују у виду снега, чији покривач у 

Трстенику има просечну дужину трајања око 20 дана. На већим надморским висинама у 

планинском делу општине честина снежних падавина је већа и у току године заступљена са око 

50 дана. Дебљина снежног покривача највећа је у јануару и износи око 30 cm.  

Основ за анализу и извођење закључака о климатским карактеристикама анализираног простора 

представљају подаци из Метеоролошког годишњака са сајта Републичког хидрометеоролошког 

завода о осматрањима на метеоролошкој станици. Најближа метеоролошка станица од границе 

општине Трстеник је РЦ Крушевац и она се налази на надморској висини од 404 m. Приказ 

вредности основних климатских показатеља измерених на метеоролошкој станици РЦ Крушевац 

за период од 2000-2020. године прикaзан је у следећој табели. 

 

Година 

Ваздушни 

притисак 

Средња 

температура (°C) 
Екстреми 

Релативна 

влажност 
Ветар Инсолација 

Облачност 

Падавине 

(mb) max min max min % m/s h укупно max 

2020 969.0 16.9 8.5 32.8 -6.2 77 2.3 - 5.4 801.6 40.7 

2019 967.6 17.9 9.4 34.4 -9.9 74 2.3 - 5.0 572.3 51.0 

2018 967.6 17.0 7.5 32.4 -15.0 79 2.4 - 5.3 764.5 35.2 

2017 968.8 17.2 6.9 38.6 -16.5 76 2.7 - 5.0 541.8 31.3 

2016 968.5 16.3 7.7 35.4 -13.3 79 2.4 - 5.5 995.1 107.8 

2015 969.8 16.9 8.4 36.8 -14.5 76 2.3 2077.1 5.2 623.0 29.1 

2014 967.3 16.3 8.3 32.8 -11.5 81 2.6 - 5.8 1004.2 41.2 

2013 967.1 16.7 8.2 36.1 -9.2 78 2.4 1921.1 5.2 693.8 50.3 

2012 967.7 17.0 7.9 38.9 -16.4 74 2.5 - 4.8 635.4 47.2 

2011 969.7 16.0 - 36.0 - 73 - 2080.3 4.8 401.4 47.3 

2010 965.2 15.8 7.7 34.6 -12.6 77 2.3 1686.6 6.0 805.8 43.0 

2009 966.5 16.4 7.9 33.8 -13.0 77 2.3 1929.8 5.6 817.9 93.0 

2008 968.2 16.8 8.1 34.8 -10.8 76 2.7 - 5.2 646.2 46.5 

2007 967.9 17.2 8.2 42.5 -8.4 72 2.8 2079.8 5.3 720.0 29.0 
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2006 969.1 15.6 7.1 34.9 -17.0 76 2.5 - 5.6 635.4 29.1 

2005 968.4 14.4 6.7 33.4 -14.0 80 - - 5.8 746.6 28.9 

2004 968.4 15.1 7.1 34.2 -11.6 79 - - 5.7 750.6 43.3 

2003 969.4 16.1 7.1 38.5 -14.4 76 - - 5.1 457.3 23.1 

2002 968.5 16.3 7.9 35.1 -15.9 83 - - 6.1 608.1 22.8 

2001 968.0 16.2 7.5 36.0 -11.8 83 - - 5.9 628.5 35.4 

2000 968.8 - - - - 76 - - - 435.6 24.4 

Табела бр.1 :Основни климатски показатељи 

 

3.6. ЗЕМЉИШТЕ 

Од укупнo расположиве површине пољопривредног земљишта од 282 km2, коришћена површина 

је 166 km2 или 5 9% и тај се проценат смањује. Пољопривредно земљиште чине оранице и баште, 

ливаде и пашњаци, воћнаци и остало. Преовлађујући педолошки типови типови земљишта су 

смоница, гајњача, оподзољенља гајњача, алувијална смоница и алувијална земљишта бонитета 

од 1. до 8. класе, а највише III и IV класе. Контрола плодности пољопривредног земљишта 

показује да доминирају земљишта киселе и слабокиселе реакције, слабо карбонатна са ниским 

садржајем лако приступачног фосфора и обезбеђена оптималним и високим садржајем лако 

приступачног калијума који потиче од минералних ђубрива. 

Површина шумског земљишта је 128 km2 и на њему су заступљене листопадне и четинарске 

шуме. Шумама газдују приватни власници и ЈП „Србија шуме“ ШГ„Расина“Крушевац, ШУ 

Трстеник. Шуме су мешовитог типа и у њима расту лишћари: буква,храст, цер, граб, багрем и 

јасика, а од четинарских врста заступљени су црни и бели бор,смрча, док жбуње чине леска, дрен, 

глог и зова. 

3.7. ПРИВРЕДА 

Општина Трстеник спада у трећу групу градова и општина чији је степен развијености у распону 

од 60% до 80% републичког просека. Трстеник је традиционално град хидраулике и пнеуматике 

у пољу индустрије и лозно-садног матерјала и пластеничке производње у пољу пољопривреде 

.Kарактеришу га вишевековна традиција и култура, као и позицијаиндустријског центра у Србији 

и потенцијали за индустријски и пољопривредни развој. 

Привреда општине Трстеник и сама структура предузећа, детерминисана је некадашњим 

индустријским развојем и некадашњом економском снагом „Прве петолетке“. Овај гигант који је 

запошљавао и до 20.000 радника, није успео да добије стратешког партнера у поступку 

приватизације, отишао је у стечај, али су га радници приватизовали и данас у Трстенику 

функционише „Прва петолетка“ као приватно предузеће. Велики системи који запошљавају 

највише радника су ППТ „Наменска“, „Амфенол“, „АСБ инжењеринг“ у области 

металопрерађивачке индустрије, а „Нова слога“, ИМП „Глиџић“, ПТР „Пиле“ у области 

прехрамбене индустрије. Основне индустријске гране су металопрерађивачка и прехрамбена 

индустрија. Предузетници се баве производњом и сектором услуга.  

У односу на период од 2010. године поједини индикатори су бољи. Стално расте број привредних 

субјеката и 2020. је било 385 регистрованих привредних друштава и 1362 активних предузетника. 

У овим привредним субјектима и у фирмама изван места пребивалишта као и на 



Страна 109      Број 18      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК      21.12.2022 

 

пољопривредним газдинствима било је запослено 10256 становника док је 3486 пријављено на 

НСЗ. 

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

да пољопривреда представља значајан сегмент укупне привредне активности општине Трстеник. 

Депопулација по рубним подручјима општине утиче да се обрадиво земљиште полако претвара 

у шумско, али у долини Западне Мораве је интезивна повртарска производња и производња цвећа 

на отвореном и у бројним пластеницима, а по брдовитим теренима су винногради, лозни калеми, 

нови засади купина и боровница и плантаже воћа. 

Грађевинарство је било доста интезивно последњих година. Реконструисали си се бројни објекти 

у јавној својини, градиле нове зграде и привредни објекти приватних инвеститора. То је битно 

због повећане количине грађевинског отпада. 

3.8. ПУТНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Kроз општину Трстеник пролазе путеви различитог нивоа дужине око 254 км. Најважнији путни 

правац је магистрални пут у дужини од 19 км, затим државни путеви другог реда 78 км и локални 

путеви у износу од 158 км. У овом периоду рађена је рехабилитација скоро свих путева и 

изградња кружних токова на опасним местима по безбедност саобраћаја. У фази изградње је и 

траса Моравског коридора кроз општину Трстеник. Транзитни токови дуж ових путева 

нарушавају одвијање саобраћаја по насељеним местима и утичу на функционисање насеља и 

безбедност саобраћаја. Ови подаци су битни за утврђивање рута за прикупљање и транспорт 

комуналног отпада. Друмски саобраћај је интезиван и становници општине Трстеник поседују 

регистрованих преко  10.000 возила, углавном половних увезених са запада што утиче на велику 

количину отпада од возила. 

Организовано снабдевање водом врши се кроз систем водоснабдевања које обухвата три 

изворишта , 5 пумпних станица, 6 бустер станица, 6 резервоара воде и водоводне мреже у дужини 

од 128 км што омогућава да се водом из овог система снабдева 48% становништва општине. 

Доста је улагано у реконструкцију постојеће и проширење водоводне мреже. Поједина насељена 

места се снабдевају бодом из водовода са Ћелија. 

На територији општине Трстеник приближно тек 36% становника је прикључено на градску 

канализацију у дужини од 33 км, док две трећине нема решено питање одвођења отпадних вода. 

Канализационом мрежом је обухваћено скоро 100% домаћинстава, локала и индустрије у граду, 

док је у селима ситуација обрнута. Сви индустријски погони у граду су прикључени на градски 

канализациони систем имају примарне третмане својих отпадних вода. 

3.9. ЕНЕРГЕТИКА 

У општини Трстеник енергија се користи за: загревање и хлађење простора за рад и становање, 

транспорт, производне процесе у индустрији и пољопривреди, и друго. Корисници користе као 

енергенте електричну енергију, фосилна горива и дрвну биомасу. 

Становници Општине се електричном енергијом снабдевају преко електро-дистрибутивне мреже 

ЕПСД Краљево. Према статистичким подацима у Општини је регистровано 11.339 путничких 

возила и око 1.600 различитих теретних возила, радних и пољопривредних машина. Они као 

гориво користе фосилна горива: деривате нафте и природни гас. У највећем проценту се, као 

погонско гориво користи дизел гориво (преко 60%). 

Топлотну енергију за загревање простора за одређен број корисника обезбеђује ЈКП 

„Енергетика“.  
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Систем је децентрализован и уместо котларнице на једном месту са мазутом као енергентом, 

2015. године постављене су четири котларнице са природним гасом као енергентом. Урађена је 

и реконструкција топловодног система и тиме су постигнуте велике уштеде. На жалост, све је 

дошло мало са закашњењем, јер се у периоду када квалитет грејања није одговарао цени грејања, 

велики део корисника се искључио са мреже. У колективном становању за загревање се користи 

углавном електрична енергија, а у кућама дрвo и угаљ. У сеоској средини је исти случај. За 

производне процесе, као енергенти се користе фосилна горива и електрична енергија. 

Могућности за коришћење обновљивих извора енергије у општини Трстеник су реалне, али се не 

користе. Обзиром на велику површину пољопривредног земљишта и значајне количине биомасе 

од жетвених остатака, додатни извори енергије у општини Трстеник  могу бити управо енергија 

биомасе од жетвених остатака, као и од гајених енергетских биљних врста. Велики број сунчаних 

дана пружа могућност за коришћење сунчеве енергије. На Западној Морави предвиђена је 

могућност изградње мини хидро електрана. (информација из катастра из 70-их година прошлог 

века). На тим пројектима се није ништа урадило више од исходовања информација о локацијама, 

а такође из разлога негативног утицаја изградње истих на биодиверзитет.  

Тренутно се од обновљивих извора користи огревно дрво из локалних шума, док се сунце користи 

за загревање пластеника и усамљених случајева соларних панела, а за загревање малог броја 

јавних објеката, подземна вода уз примену топлотних пумпи (МНРО- Удружење за помоћ 

ментално недовољно развијеним особама општине Трстеник и Предшколска установа „Бисери“). 

 

4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

4.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

4.1.1. Организација управљања отпадом у општини Трстеник 

Општина Трстеник своју законску обавезу из Закона о управљању отпадом („СЛ. гласник РС“, 

бр. 36/2009, 88/2010; 14/2016 и 95/2018-други закон) и Закона о комуналним делатностима  

(Сл.гласник РС 88/2011; 104/2016 и 95/2018) да уређује, обезбеђује, организује и спроводи 

управљање комуналним отпадом, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији 

дефинише у Локалном плану управљања отпадом са роком важења од 10 година  и у Одлуци о 

управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на 

територији општине Трстеник, („Сл. Лист општине Трстеник“, бр.  4/2017). 

Општина Трстеник је обавезу сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада на целој 

територији поверила ЈKСП „Kомстан“ из Трстеника чији је оснивач и у чијем опремању 

учествује. Kада је израђиван предходни локални план управљања отпадом, на територији 

општине Трстеник постојала су још три јавно комунална предузећа: ЈKП „Почековина“ из 

Почековине, ЈKП „Стопања“ из Стопање и ЗKДП „Техника“ из Велике Дренове која су у 

међувремену интегрисана у ЈКСП „Комстан“ Трстеник. Општинска управа је издала   ЈКСП 

„Kомстану“ дозволу  бр. 501-9/2014-07  за сакупљање, транспорт и одлагање отпада на 

територији општине Трстеник која важи до 2024 године. 

Стручне послове у области управљања отпадом (израда планова, издавање дозвола , припрема 

предлога пројекта и праћење њихове реализације) обавља један сарадник у Одсеку за привреду, 

пољопривреду и одрживи развој, а надзор над спровођењем планова и одлука  један инспектор 
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за заштиту жиотне средине  који уједно обавља и послове комуналног инспектора и два 

комунална инспектора  у Одсеку за инспекцијске послове у општинској управи Трстеник. 

4.1.2. Регионални центар за управљање отпадом Краљево  

04.05.2011. године у Врњачкој Бањи потписан је Споразум о сарадњи о заједничком управљању 

комуналним отпадом између 11 градова и општина (Краљево, Крушевац, Нови Пазар, Врњачка 

Бања, Александровац, Брус, Варварин, Рашка, Трстеник, Тутин и Ћићевац), којима се касније 

придружила и општина Параћин. Након неколико неуспелих покушаја да се обезбеди 

финансирање Предходне студије оправданости за потребе региона, неко време су престале 

активности. Граду Краљеву је 20.06.2014. године стигло Обавештење града Крушевца да иступа 

из Споразума о сарадњи из 2011. године и да је град Крушевац потписао нови Протокол о 

приступању закључења Споразума о заједничком регионалном управљању отпадом у Расинском 

округу са општинама Варварин, Ћићевац, Брус и Александровац које су такође потписнице 

Споразума. Иступање града Крушевца са наведеним општинама из Расинског округа и из 

Споразума о сарадњи из 2011. године је резултирало и иступањем града Новог Пазара и општине 

Тутин, које су ступиле у преговоре са приватним оператером “ASA” око управљања отпадом на 

том подручју. Због свега наведеног град Краљево са општинам Врњачка Бања, Трстеник, Рашка 

и Параћин се обратило за помоћ Министарству у циљу добијања смерница за даље поступање, и 

дана 12.12.2014. године потписан је Анекс 1 Споразума о сарадњи између града Краљева и горе 

наведених општина, у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 

Након тога отпочеле су активности на тражењу донатора за израду пројектно-техничке 

документације, и уз помоћ надлежног министарства ступило се у контакт са француском фирмом  

“SEURECА”, која је одабрана од стране FASEP фонда Владе Француске за израду потребне 

документације. Услов за ову донацију био је оснивање регионалног предузећа, и након израде 

нацрта Споразума о заједничком вршењу послова управљања комуналним отпадом “Регион 

Краљево”, дана 26.10.2016. године регистровано је привредно друштво Регионални центар за 

управљање комуналним отпадом ,,Регион Краљево'' доо у Привредном суду и АПР-у. У току 

2016. и јануара 2017. године изабрани су чланови Скупштине друштва „Регион Краљево“ од 

стране оснивача, а пословодство предузећа „Регион Краљево“ чине један запослени и то директор 

предузећа и чланови Скупштине оснивача са правом гласа пропорционално броју становника. 

Након истека предвђеног рока за израду пројектно-техничке документације, француска фирма 

“SEURECА”, доставила је документацију, на коју је радни тим дао коментаре и очекује повратне 

информације. 

Како је Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031 дефинисано да 

општина Трстеник припада регионалном центру за управљање комуналним отпадом Краљево са 

градом Краљевом и општином Врњачка Бања, потребно размотрити анексирање Споразума у 

смислу иступања општина Рашка и Параћин. 

 

4.2. ОБУХВАТ СТАНОВНИШТВА ОРГАНИЗОВАНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

Садашњи начин управљања комуналним отпадом у општини Трстеник се може шематски 

приказати на следећи начин: 
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ОДВОЖЕЊЕ 

 

 

      

 

Организованим прикупљањем мешовитог комуналног отпада по принципу „од куће до куће“ 

обухваћено је 48 насељених места од укупно 51 насељеног места у општини Трстеник. 

Прикупљање отпада из комерцијалног сектора дели судбину домаћинстава. Обухват 

домаћинстава и насељених места организованим прикупљањем комуналног отпада се годинама 

повећавао до 2018. године када је постигнут обухват задржан, али је порасла количина 

прикупљеног отпада.  

Параметар 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Број домаћинства у 

систему 
9514 12630 14337 14365 14400 14394 

Годишња количина 

прикупљеног отпада у 

тонама 

6.089,2 7.108,4 7.456,8 8.143,2 8.460,4 8.658,0 

Просечна дневна 

количина прикупљеног 

отпада у тонама  

16,68 19,48 20,42 22,31 23,18 23,72 

Средња годишња по 

домаћинству  у кг  

640 560 520 570 588 600 

 Табела бр.2: Укупна и специфична количина прикупљеног комуналног отпада 

 

У Табели бр.3 преузетој из обрасца КОМ 1 за 2021 приказана су насељена места и број 

домаћинстава која су обухваћена организованим прикупљањем комуналног отпада. Насељена 

места : Лободер, Горњи Дубич и Доњи Дубич   нису обухваћена услугом, а у сеоској средини 

приметан је број домаћонстава и објеката у којима нико не живи. Малом  броју потенцијалних 

корисника се не пружа услуга због немогућности приласка возила. За становништво чија су 

домаћинства удаљена више од 500м од контејнера надзорни одбор ЈКСП „Комстан“ је донео 

одлуку да се ти корисници неактивни и да немају обавезу плаћања услуге. ( Прилог  бр.1) 

САКУПЉАЊЕ 

ТРАНСПОРТ 

НАСТАЈАЊЕ 

ОДЛАГАЊЕ 
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Матични број  

насеља 

Назив насеља у општини 

Трстеник 

Укупан број 

домаћинстав у насељу 

Број домаћинстава 

обухваћених 

прикупљањем отпада 

742643 Богдање 274 253 

742651 Божуревац 89 85 

742660 Брезовица 171 151 

742678 Бресно Поље 162 159 

742686 Бучје 120 117 

742694 Велика Дренова 715 701 

742708 Велуће 105 104 

742716 Голубац 78 75 

742724 Горња Омашница 183 168 

742732 Горња Црнишава 112 104 

742767 Горњи Рибник 170 105 

742775 Грабовац 446 426 

742783 Доња Омашница 188 180 

742791 Доња Црнишава 107 92 

742813 Доњи Рибник 171 165 

742821 Дубље 200 175 

742830 Јасиковица 159 150 

742848 Камењача 102 90 

742856 Левићи 37 35 

742872 Лозна 103 98 

742899 Лопаш 275 252 

742902 Мала Дренова 161 155 

742929 Мала Сагубина 88 81 

742937 Медвеђа 718 672 

742945 Мијајловац 153 148 

742953 Милутовац 596 591 

742961 округлица 74 72 

742970 Осаоница 418 389 

742988 Оџаци 380 370 

742996 Пајсак 28 25 

743011 Пољна 323 308 

743020 Попина 117 109 

743038 Почековина 205 195 

743046 Прњавор 197 161 

743089 Риљац 252 235 

743097 Рујишник 122 117 

743119 Селиште 164 157 

743127 Стари трстеник 196 185 

743135 Стопања 338 320 

743143 Страгари 111 107 

743151 Стублица 61 47 

743160 Тоболац 129 122 

743178 Трстеник 4872 4857 

743186 Угљарево 138 135 

743194 Чаири 292 251 
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Табела бр.3 :Обухват прикупљања комуналног отпада 

Поред домаћинстава ЈКСП „Комстан“ прикупља комунални отпад од 922 комерцијалних 

корисника од којих 263 припадају категорији продавница, кафића и ресторана .Услуга се пружа 

у зависности у ком се реону налазе комерцијални корисници. 

Затворени пословни круг, подразумева ограђену пословну површину са службом обезбеђења у 

којој се легитимишу лица која улазе у пословни круг. Корисници из категорије   затворени круг 

су: 

• ППТ Заптивни елементи д.о.о. 

• ЈКП “Енергетика” 

• Привредно друштво ППТ Петолетка д.о.о. 

• ППТ Наменска а.д. 

• ППТ ТМО а.д. 

• МГ Мивела д.о.о. 

• Aphenol automotive technology d.o.o. 

Корисницима услуга у  затвореном кругу услуга се пружа на писани захтев или телефонски позив. 

У затворени круг радници улазе искључиво по захтеву или позиву. 

4.3. ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ОТПАДА У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

ЈКСП „Комстан“ је организовано прикупило и депоновало на локалну депонију „Осаоница“  

8,658 тона отпада из домаћинстава и комерцијалних корисника у току 2021 године. Самостално 

грађани и предузећа довозе отпад на градску депонију, па је процењена количина отпада која се 

депонује на градској депонији око 10.000 тона годишње. Ови корисници плаћају услугу 

депоновања отпада и то комунални отпад 900дин/ м3, грађевински шут 500 дин/м3 и кабасти 

отпад 900дин/м3 према важећем ценовнику у  Прилогу бр . 2 

У складу са Правилником за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада 

на територији локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“, бр. 14/2020) ЈКСП „Комстан“ редовно 

ради морфолошку анализу комуналног отпада за четири годишња доба за количину од око  3 тоне 

и добијени резултати мерења су саставни део обрасца КОМ 1 за 2021 годину. У Табела бр.4 је 

приказана количина прикупљеног отпада у току сезонских анализа: комунални отпад из 

домаћинстава, комерцијалног сектора и затворених система, кабасти отпад, грађевински отпад и 

отпад са јавних површина. Карактеристично да највише отпада има у току јесење анализе због 

велике количине лишћа и остатака од поврћа, а да је у пролеће највећа количина кабастог отпада. 

 

Врсте отпада 
Количине прикупљеног отпада у току сезонских 

анализа 

Средња 

вредност 

Пролећна  

анализа 

Т/недељи 

Летња 

анализа 

Т/недељи 

Јесења 

анализа 

Т/недељи 

Зимска 

анализа 

Т/недељи 

 

Т/ недељи 

Комунални отпад из 

домаћинстава, 

преузећа и установа 

160,6 157,2 165,9 146,4 157,5 

Кабасти отпад 4,2 3,8 4,4 2,1 3,6 

Отпад са јавних површина 2,3 2,5 3,8 1,8 2,6 

Грађевински шут 4,0 3,3 2,8 1,2 2,8 

Табела бр. 4:Количине прикупљеног отпада у току сезонских анализа 
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Подаци добијени из сезонских морфолошких  анализа комуналног отпада указују да се у општини 

Трстеник не примењују начела у хијерархији отпада дефинисана у националним стратешким 

документима: превенција, припрема за поновну употребу, рециклажа, остале операције поновног 

искоришћавања (искоришћавање у циљу добијања енергије) и одлагање, већ се највећи део 

организовано прикупљеног комуналног отпада одлаже на градску депонију без примарне 

селекције и било каквог третмана отпада. Отпад који се сакупља има потенцијал за поновну 

употребу и издвајањем биоразградивог отпада би се смањио притисак на локалну депонију, а 

касније би се мања количина отпада возила у регионални центар за управљање отпадом. 

 Анализа фракција у току сезонских анализа  

Средња 
вредност 

Пролећна 
анализа 

Летња 
анализа 

Јесења 
анализа 

Зимска 
анализа 

 

 

Фракције 

Кол.фра

кције 

 (t) 

 

Удео 

% 

Кол.фр

акције 

(t) 

 

Удео 

% 

Кол.фр

акције 

(t) 

 

Удео 

% 

Кол.фр

акције 

(t) 

 

Удео 

% 

кол.фр

акције 

(t) 

 

Удео 

% 

   Папир и картон 0,3 10,71 0,3 10,71 0,2 6,45 0,2 9,52 0,3 9,26 

Стакло 0,2 7,14 0,2 7,14 0,2 6,45 0,2 9,52 0,2 7,41 

Биоразградив отпад 1,2 42,86 1,1 39,29 1,5 48,39 0,8 38,10 1,2 42,59 

ПЕТ амбалаже 0,1 3,57 0,2 7,14 0,2 6,45 0,1 4,76 0,2 5,56 

Други пластични отпад 0,2 7,14 0,1 3,57 0,2 6,45 0,2 9,52 0,2 6,48 

Пластичне кесе 0,1 3,57 0,1 3,57 0,1 3,23 0,1 4,76 0,1 3,70 

Остала пластика 0,2 7,14 0,1 3,57 0,1 3,23 0,1 4,76 0,1 4,63 

Метал-ферозни амбалажни 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Метал-ферозни остали 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Метал-луминијумске 

конзерве 
0,0 0,00 0,1 3,57 0,1 3,23 0,0 0,00 0,1 1,85 

Метали -бакар, алуминијум 
0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Композитни материјали 

картон-восак 

картон-алуминијум 

 

 
0,2 

 
7,14 

 
0,2 

 
7,14 

 
0,1 

 
3,23 

 
0,1 

 
4,76 

 
0,2 

 
5,56 

Гума 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Текстил 0,1 3,57 0,1 3,57 0,0 0,00 0,1 4,76 0,1 2,78 

Фини елементи 0,1 3,57 0,2 7,14 0,2 6,45 0,1 4,76 0,2 5,56 

Остало 0,1 3,57 0,1 3,57 0,2 6,45 0,1 4,76 0,1 4,63 

УКУПНО 2,8 100,00 2,8 100,00 3,1 100,00 2,1 100,00 2,7 100,00 

Табела бр.5: Морфолошки састав комуналног отпад 

 

4.4. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ САКУПЉЕНОГ ОТПАДА 

4.4.1. Посуде за сакупљање отпада 

Сакупљање комуналног отпада на подручју општине Трстеник врши ЈКСП “Комстан“ преко 

дефинисане мреже постављених судова. Сакупљање комуналног отпада на подручју града 

Трстеника и сеоским насељима обухваћено је Одлуком о управљању комуналним отпадом и 

одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Трстеник, („Сл. Лист 

општине Трстеник“, бр.  4/2017). За сакупљање отпада користе се: контејнери, канте и кесе. 

У зони колективног становања (стамбене зграде) на посебно одређеним местима или на улици 

постављене су групе контејнера и то: 153 контејнера запремине 1,1m³, 63 жутих жичаних 
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контејнера за одвојено прикупљање секундарних сировина (ПЕТ амбалажа), 15 контејнера 

запремине 5m³ за одлагање комуналног и кабастог отпада. Контејнери су набављени из средстава 

ЈКСП „Комстан“, буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник, донатора и 

корисника. 

 

Фотографија бр.3: Група контејнера у Улици Вука Караџића 

За индивидуално становање  на подручју ГУП-а (град и приградска насеља), корисници користе 

своје, требало би типизиране, кућне канте од 80 или 120 л укупно 5000, постављено је додатно 

41 контејнер запремине 1,1 м3, 16 контејнера запремине 5м3 за одлагање кабастог и комуналног 

отпада и 34 жутих жичаних контејнера за одвојено прикупљање ПЕТ амбалаже. Корисници држе 

посуде за сакупљање отпада у својим двориштима и износе их на улицу у дану прикупљања. 

Канте набављају корисници самостално. 

У насељеним местима у сеоској средини корисници комунални отпад сакупљају у око 250 

типизираних канти, око 28000 ПВЦ врећа, 501 контејнер запремине 1,1 м3, 24 контејнера 

запремине 5 м3 за одлагање кабастог и комуналног отпада и 73 жутих жичаних контејнера за 

одвојено сакупљање ПЕТ амбалаже. 
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Фотографија бр.4: Прикупљање отпада у насељеним местима у сеоској средини 

У затвореним пословним системима привредних субјеката постављено је 37 контејнера 

запремине 1,1 м3 и 15 контејнера запремине 5 м3. 

4.4.2. Динамика пражњења 

- Централна градска зона једном дневно радним данима и викендом 

У централном градском језгру као проблем се јавља немаран однос према амбалажном отпаду 

(од стране локала и радњи, на такав начин да избацивањем једне или две картонске кутије напуне 

посуде намењене и за колективни тип становања), према кухињском отпаду (ресторани одлажу 

остатке од хране у комуналне контејнере, долази до разношења отпада од стране паса, птица, па 

чак и од неформалних сакупљача углавном ромске популације), док грађани неконтролисано 

избацују кабасти (гломазни) отпад. Жути жичани контејнери за одвојено прикупљање 

секундарних сировина (ПЕТ амбалаже) се углавном редовно празне, динамика пражњења зависи 

од динамике њиховог пуњења. У градском језгру контејнере са ПЕТ-ом често празне и 

неформални сакупљачи. 

- Град колективно становање ( контејнера 1,1m³) минимум три пута недељно 

На овим реонима јавља се исти проблем као при раду у централној градској зони и то са 

амбалажним отпадом, органским отпадом и неконтролисаним избацивањем кабастод (гломазног) 

отпада. Жути жичани контејнери за одвојено прикупљање секундарних сировина (ПЕТ 

амбалаже) се углавном редовно празне, динамика пражњења зависи од динамике њиховог 

пуњења. У градском језгру контејнере са ПЕТ-ом често празне и неформални сакупљачи. 
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Фотографија бр.5: Амбалажни отпад из продавница бачен поред контејнера 

- Индивидуално становање (куће) град и ГУП  (Трстеник, Пејовац, Чаири, Осаоница, 

Грабовац, Прњавор и Бељици) једном недељно: сакупљање из кућних канти и пражњење 41 

контејнера од 1,1m³ распоређених по наведеним насељеним местима. На појединим локацијама 

постављено је 16 контејнера од 5m³ чије пражњење зависи од динамике пуњења. Негде се празне 

свакодневно (Грабовац продавница и дом, Осаоница), негде периодично (Чаири, Пејовац и 

Прњавор). На овим реонима има најмање проблема приликом самог рада, корисници свој отпад 

чувају у својим двориштима, посуде износе власници или радници у дану проласка возила. Жути 

жичани контејнери за одвојено прикупљање секундарних сировина (ПЕТ амбалаже) се празне по 

потреби. Долази до препуњавања контејнера за ПЕТ из разлога недовољног броја запослених на 

овим пословима. 

- Насељена места ван ГУП-а, динамика одвожења је на две седмице (14 дана) 

На овим реонима ЈКСП „Комстан“ има највише проблема који се састоје од: недовољне динамике 

одвожења комуналног отпада, недовољног броја контејнера 1,1m³, корисници не користе 

типизиране посуде (канте од 90 до 140L), велики број корисника као посуду користи бурад што 

отежава подизање и пражњење истог, нема системског прикупљања кабастог (гломазног) смећа 

као што је случај у ГУП-у. Велики број улица (углавном сокака) је у грању и другом растињу, 

често су путеви непроходни због паркираних возила, пољопривредних машина и сл. Мештани у 

контејнере од 1,1m³ одлажу остатке од усева (трска, грање, слама, ...) такође, у контејнере од  

1,1m³ одлажу дотрајале гуме, електронски и други отпад који није комунални (кућни).  Жути 

жичани контејнери за одвојено прикупљање секундарних сировина (ПЕТ амбалаже) се празне по 

потреби. Долази до препуњавања контејнера за ПЕТ из разлога недовољног броја запослених на 

овим пословима. На реонима ван ГУП-а нема неформалних сакупљача. 
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Фотографија бр.6: Отпад од грања бачен у контејнер за комунални отпад 

4.4.3. Возила ангажована на сакупљању и транспорту отпада 

ЈКСП  „Комстан“ за прикупљање и одвожење прикупљеног отпада користе наменска возила 

смећаре за пражњење контејнера запремине 1,1 м3 и канти и аутоподизаче за пражњење великих 

контејнера од 5м3, комбиновану машину ЈЦБ 3ЦХ и два камиона кипера за одвожење гломазног 

и кабастог отпада. 

Возила су старог датума, поједина су неисправна, користе се свакодневно у раду па им је отежано 

сервисирање и одржавање. Са тренутним возним парком није могуће испунити законом 

прописане обавезе, као и потребну динамику прикупљања и трансопорта отпада на локалну 

депонију. Хитно је потребно повећање броја возила и механизације за управљање отпадом као и 

броја запослених лица у овом сектору. 

На депонији се користи булдожер ТГ-160 (свакодневно разастирање смећа) и по потреби се 

прикључују друге машине и возила (прекривање смећа инертним материјалом). 

Р.Бр. Модел возила 
Запремина 

возила у m³ 

Година 

производње 
Стање возила 

1 ФАП 14-18-аутосмећар 12 2010 Исправно возило 

2 Сканија 820 ГМ-

аутосмећар 
16 1986 Исправно возило 

3 Мерцедес 18-24-

аутосмећар 
14 1996 Исправно возило 

4 ДАФ ЛФ 280 ФА-

аутосмећар 
16 2017 Исправно возило 

5 ФАП 26-28-аутосмећар 20 1990 Неисправно возило 

6 ФАП 19-21-аутосмећар 12 2002 Неисправно возило 
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7 ФАП 12-13 -аутоподизач 5 1989 Исправно возило 

8 ТАМ 130 Т 115 -

аутоподизач 

5 1996 Исправно возило 

9 ИВЕКО -аутоподизач 5 2018 Исправно возило 

Табела бр. 6: Возила за сакупљање и одвожење отпада 

 

 

                 Фотографија бр. 7: Аутосмећар ДАФ запремине  16м3 са потисном плочом 

 

4.4.4. Особље ангажовано на пословима управљања отпадом 

Организациона јединица РЈ „Хигијена и механизација“ у оквиру ЈКСП „Комстан“ се бави 

пословима сакупљања, одвожења и депоновања комуналног и кабастог отпада. Особље које 

припада овој радној јединици поред послова око комуналног отпада  обавља и чишћење снега, 

уређење некатегорисаних путева, разних ископа у договору са оснивачем, отпушавање водоводне 

и канализационе мреже, ископ рака и других послова у погребној делатности, испомоћ у 

пословима у градском зеленилу као и друге комерцијалне послове из делокруга рада предузећа. 

РЈ „Хигијена и механизација“ представља мултисервис у оквиру ЈКСП „Комстан“. Посебно је 

мали број возача за овај велики обим посла. Особље ангажовано на пословима сакупљања, 

транспорта и депоновања комуналног и кабастог отпада: 

• Управник радне јединице „Хигијена и механизација“ ......................1 извршиоц 

• Референт .................................................................................................2 извршиоца 

• Пословођа .............................................................................................. 1 извршиоц 

• Аутомеханичар ......................................................................................1 извршиоц 

• Бравар – вариоц .................................................................................... 2 извршиоца 

• Возачи “Ц” категорије – специјалних возила .................................... 8 извршиоца 

• Возачи“Ц и Е” категорије – спец.возила и грађевинских машина .. 5 извршиоца 

• Возач “Б” категорије и грађевинских машина ....................................1 извршиоц 

• Послужиоци на возилу за изношење смећа, перачи улица ............. 14 извршиоца 

УКУПНО ..........................................................................................................35 ИЗВРШИОЦА 
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4.4.5. Примарна селекција отпада 

На територији општине Трстеник не постоји потпуно, системско и организовано издвајање 

рециклабилних материја из комуналног отпада. За сада се једино организовано сакупља отпад од 

ПЕТ амбалаже за шта је  постављено 170 жичаних контејнера на појединим локацијама уз 

контејнере за комунални отпад. Контејнере празни  ЈКСП “Комстан”, а често и неформални 

сакупљачи. ЈКСП „Комстан“ има возило за транспорт сакупљене пластичне амбалаже и за то 

опредељену локацију. Врло често се генерише велика количина ПЕТ амбалаже у контејнерима и 

на самој локацији због недовољног броја запослених и немогућности формирања радне групе 

која би се бавила искључиво сакупљањем, сортирањем и паковањем рециклабилног материјала. 

Становници у жичане контејнере убацују поред ПЕТ амбалаже и друге типове пластичне 

амбалаже који оператери не откупљују. 

 ЈКСП „Комстан“ је пријавило Агенцији за заштиту животне средине да је на локалној депонији 

одложило у 2021. години 275 тона пластичног оотпада. Укупна количина предатог отпада 

оператерима са којима ЈКСП „Комстан“ има закључен уговор: Друштвом за управљање 

амбалажним отпадом “Екостар пак” д.о.о. из Умке   и оператером “Kappa star recycling“ из 

Крушевца је више него скромна у односу на могућности: 

• У 2021. години предато је 7,32 t ПЕТ амбалаже. 

• У 2022. години до јуна месеца предато је 5,1 t ПЕТ амбалаже. 

Доношењем Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018-

др.закон), произвођачи и увозници амбалаже дужни су да брину о својим производима када 

постану отпад (продужена одговорност произвођача) или да своју обавезу пренесу на другог 

овлашћеног оператера што поједини произвођачи поштују. Ови оператери олакшавају 

индивидуалне обавезе комерцијалних предузећа, преузимањем коришћене амбалаже ради 

испуњења националних циљева. У општини Трстеник произвођач са највише употребљене 

амбалаже је  „Мивела“ д.о.о Трстеник.  

„Вино калем“ из Велике Дренове има потписан уговор са оператером “Kappa star recycling“ из 

Крушевца за фолију, стакло, картон и ПЕТ амбалажу, а са „Андрејић“ д.о.о из Бељољина  осталу 

пластичну амбалажу без наведених количина предатог отпада. 

Комерцијални отпад настаје у привредним субјектима, установама и другим институцијама и по 

саставу у њему је најзаступљенији амбалажни отпад.  По Одлуци о управљању комуналним 

отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Трстеник, 

(„Службени лист општине Трстеник“, број 4/2017) сваки предузетник, радња, угоститељски 

објекат и привредни субјекат су у обавези да поставе своју типизирану посуду за сакупљање 

отпада. То се не ради и велика количина амбалажног отпада завршава помешана са комуналним 

отпадом у контејнерима за домаћинства. Ово је надлежност општинске комуналне инспекције и 

инспекције за заштиту животне средине. 

4.5. ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА 

4.5.1. Одлагање комуналног отпада 

Одлагање комуналног отпада спроводи се на локалној депонији, на локацији “ Црвена бара” и 

“Јасичка коса” кат. парцеле бр. 1568/28 и 1568/53 КО Чаири и 1041/2 и 1042/2  КО Осаоница. 

Површина депоније износи око 7,5 hа. Лоцирана је на око 3000 m од центра града. Депонија, 

сходно тада важећој регулативи, испуњава захтеве у погледу основне инфраструктуре и пуштена 

је у рад 1991. године. Према пројектованом капацитету планирана је употреба до 2030. год. 
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Простор депоније налази се у великој јарузи између брда која је окружују са три стране. Јаруга је 

готово преко целе године сува, а атмосферске воде са околних брда су каналисане и одведене 

низводно од депоније. Сливно подручје је обрасло шумом која задржава велике количине кише 

и спречава ерозију и спирање земљишта. Депонија је изграђена по пројектној документацији бр. 

Н/358 из 1989. године и била је једна од четири најбоље у некадашњој Југославији. Међутим, 

нови стандарди захтевали су санацију и рекултивацију депоније. У септембру 2019.год. урађен је 

идејни пројекат санације, ремедијације и затварања депоније на који је прибављена сагласност 

надлежног министарства. 

 

 

Фотографија бр. 8: Саниран и рекултивисан део градске депоније 

Депонија је у изузетно повољном географском окружењу, ограђена је, има приступни 

асфалтирани пут, рампу за истресање и одговарајућу механизацију за одржавање. Отпад се 

разастире и прекрива грађевинским шутом и земљом дебљине 25–30cm. На депонији постоје 

биотрнови за одвођење ослобођених гасова и систем за одвођење процедних вода. Мерење 

количине отпада обавља се четри пута годишње када се изводе сезонске анализе отпада. 

Пројектом санације из 2019. године предвиђено је да се депонија користи у наредних 5 годинa, 

након чега би се вршило прекривање геотекстилом и прешло у  Регионални центар за управљање 

отпадом у Краљеву. (У Акционом плану за 2022-2024 за спровођење Програма управљања 

отпадом у Републици Србији за период од 2021-2031  предвиђена је активност 1.4.4.: Припрема 

техничке документације и почетак извођења радова за пројекат РЦУО Краљево-2024 године). 

Тренутно је санирано и рекултивисано 65% депонијског простора и формирана је санитарна 

касета која ће бити у употреби до отварања регионалне депоније.  
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Фотографија бр. 9 : Санитарна касета на градској депонији 

 На локалној депонији је инсталирано постројење модуларног типа чија је намена коришћење 

депонијског гаса у циљу добијања електричне енергије за пречишћавање процедних вода путем 

реверзне осмозе. Постројење је пуштено у рад 19. августа 2022. 

Према подацима из обрасца  ГИО 2 Годишњег извештаја оператера на депонији отпада  за 2021 

годину на локалну депонију у Трстенику одложене су следеће количине отпада приказане у 

Табели бр.7. 

Индекни број из 

Каталога отпада 

Опис отпада Количина одложеног 

отпада у тонама 

20.03.01 мешани комунални отпад 950 

20.03.03 остаци од чишћења улица 345 

20.01.40 метали 35 

20.01.39 пластика 275 

20.01.11 текстил 190 

20.01.08 биоразградив отпад 3750 

20.01.02 стакло 355 

20.01.01 папир и картон 840 

Табела бр.7: Одложене количине депонованог отпада на градској депонији 

4.5.2. Одлагање кабастог  (гломазног) отпада и отпaда са јавних површина 

ЈКСП “Комстан” има закључен уговор са оснивачем – општином Трстеник у ком је поред послова 

одржавања јавне хигијене  (чишћење и прање улица) на територији града и приградских насеља 

обухваћено и сакупљање, транспорт и депоновање кабастог (гломазног) отпада. Уговором је 

предвиђено да се кабасти отпад извози једном месечно по паушалној цени од 125.334,00 са ПДВ-

ом. 

Та динамика није довољна, јер грађани  неконтролисано избацују кабаст отпад, па је динамика 

извожења ове врсте отпада и једном недељно по потреби. Становници из подручла ГУП-а овај 

отпад остављају поред контејнера за комунални отпад. Састав овог отпада чине: делови 

намештаја, електрични и електронских уређаја, отпад од реконструкција објеката, подне облоге, 
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грање, велике пластичне посуде и сл, прикупљен кабасти отпад се одвози и одлаже на локалну 

депонију. 

У сеоској средини нема организованог одвожења кабастог отпада, већ по позиву ЈКСП „Комстан“ 

по комерцијалним условима поставља велике контејнере. Врло често становници из сеоских 

средина у контејнере за комунални отпад  запремине 1.1м3 убацују кабасти отпад, отпадне гуме 

и пластику из пољопривредне производње (истрошена црева за поливање, пластичне фолије и 

засене и сл.). 

 Отпад са јавних површина -зелени отпад се без икаквог третмана одвози и депонује на локалну 

депонију. ЈКСП „Комстан“ нема процењене количине овог отпада. 

4.5.3. Одлагање грађевинског отпада 

Надлежност ЈЛС је да управља и грађевинским отпадом који настаје у току обављања 

грађевинских радова на градилиштима и припремних радова који предходе грађењу објекта  или 

отпад настао услед рушења и реконструкције објеката. Просечано грађевински отпад садржи: 

земљу од ископа, отпад од рушења (керамика, бетон, гвожђе, пластика и сл.) и отпадни асфалт и 

бетон. Општина Трстеник има законску обавезу да одреди локацију за депоновање грађевинског 

отпада и формално је то локална депонија на којој је одређен један део за ову врсту отпада. Отпад 

од ископа се користи као покривка за депоновани отпад. 

Инвеститори који имају количине отпада преко 1000м3 или имају опасан грађевински отпад су у 

обавези да приликом добијања грађевинске дозволе приложе и План управљања грађевинским 

отпадом, а надзор врши републички инспектор за заштиту животне средине. Искуство ЈКСП 

„Комстан“ је да се врло мали број инвеститора пре почетка радова на градилишту договара  са 

њима о одвожењу и депоновању грађевинског отпада на локалну депонију возилима комуналног 

предузећа или сопственим возилом уз одговарајућу накнаду. Поједини инвеститори се договарају 

са приватним лицима и на њиховим парцелама одлажу грађевински отпад. На жалост, велика 

количина грађевинског отпада, посебно у сеоској средини завршава у животној средини на 

дивљим депонијама. 

4.5.4. Дивље депоније 

ЈЛС је по закону о управљању отпадом обавезна да врши евидентирање дивљих депонија и 

постојећих несанитарних сметлишта на својој територији и обезбеди њихово уклањање и 

санацију. Општина је ове послове поверила ЈКСП „ Комстан“ који сваке године доставља 

Агенцији за заштиту животне средине  ДЕП 2-Образац за дивље депоније. 

Приликом израде Катастра загађивача 2015 уписане су све тадашње дивље депоније са тачним 

локацијама, процењеним димензијама, количином и врстом отпада у њима. Дивље депоније се 

стварају најчешће на јавним површинама поред путева, у водотоковима другог реда, поред 

комерцијалних објеката. На њима се најчешће одлаже кабасти отпад, остаци из пољопривредне 

производње, електрични уређаји, гуме, комунални отпад, грађевински отпад. Податке из ДЕП 2 

за 2021. годину треба прихватити са резервом и проверити постојање наведених дивљих депонија 

и евидентирати нове. 

Општина  

 координате процењена 

количина 

отпада у 

тонама  

процењена 

површина 

сметлишта у 

м2 

Колико пута 

је чишћена у 

извештајном 

периоду? 

Да ли се на 

истом месту 

понавља дивље 

одлагање 

отпада 

насеље  N S 

Трстеник Бресно поље  43,5961  21,1722  40,00  400,00  0 ДА 
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Трстеник 
Горња 

Омашница  
43,5448  21,1218  30,00  300,00  0 ДА 

Трстеник 
Горњи 

Рибник  
43,6126  21,0634  15,00  100,00  0 ДА 

Трстеник Медвеђа 43,6285  21,0962  20,00  100,00  0 ДА 

Трстеник Оџаци 43,6186  21,0502  10,00  50,00  0 ДА 

Трстеник Пољна  43,7020  21,1075  10,00  50,00  0 ДА 

Трстеник Риђевштица 43,5310  21,0724  35,00  1000,00  0 ДА 

Трстеник 
Стари 

Трстеник  
43,5809  21,1309  10,00  200,00  0 ДА 

Трстеник Страгари 43,6383  21,1323  30,00  200,00  0 ДА 

Трстеник 
Велика 

Дренова  
43,6038  21,1239  25,00  1000, 0 ДА 

Табела бр.8 :Евидентиране дивље депоније 

 

Дивље депоније нису само естетски проблем, оне директно угрожавају здравље становништва и 

њихов социјално-економски статус. На дивљим депонијама долази често до пожара у летњим 

месецима, а дивље депоније у бујичним водотоковима узрок су плављења домова и њива 

становништва.  

  

   

Фотографија бр. 10: Неке од многих дивљих депонија 

Комунална инспекција Општинске управе Трстеник је у току 2021 године  издала 5 решења 

којима се налаже ЈКСП “Комстан” да изврши уклањање дивљих депонија које се налазе на 

територији општине Трстеник у насељеним местима: Бресно Поље, Медвеђа, Риђевштица, 

Страгари и Велика Дренова. Дивље депоније су уклоњене, али то не значи да се неће поново 

јавити, јер комунална инспекција није написала ниједну прекршајну пријаву за оне који су 

неовлашћено одложоли ту свој отпад. 
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Општина Трстеник издваја значајна средства из свог буџета и добија финасијску подршку од 

Канцеларије за управљање јавним улагањима (КУЈУ) за уређење водотокова другог реда који су 

њеној надлежности. Уређење је углавнм уклањање растиња и нагомиланог отпада из речних 

корита у циљу спречавања поплава након великих падавина. У току 2020 и 2021 за чишћење 

Риљачке и Црнишавске реке и каналисање Љубостињске реке, чишћење Оџачке реке и Чаирског 

потока утрошено је 125 милиона динара средтава КЗЈУ и 6.5 милиона из буџета општине 

Трстеник. 

Реализацијом пројекта „Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије 

приправности“ хуманитарна организација „Каритас“ из Србије и општина Трстеник су 

заједничким средствима санирали депонију „Бело брдо“ у Страгарима. Пројекат је обухватао 

уклањање смећа, набавку и постављање контејнера за кабасти отпад, рекултивацију земљишта и 

пошумљавање локације. Ова локација је одабрана, јер је у предходном периоду на њој често 

избијао пожар. Након уређења локације средствима месне заједнице обезбеђен је и постављен 

видео надзор. Ово је први пример комплетне санације једне дивље депоније у општини Трстеник 

која је коштала 168.000 динара. Досада су то биле само активности на уклањању отпада и 

евентуално неким земљаним радовима.  

   

        

 Фотографија бр.11 : Санација и рекултивација дивље депоније Бело брдо 
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4.6. ОПАСАН ОТПАД, ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД И БИОХАЗАРДНИ ОТПАД 

4.6.1. Опасан отпад из домаћинства 

Организовано прикупљање опасног отпада  и његово безбедно одлагање из домаћинстава у 

општини Трстеник не постоји. Привредни субјекти који стварају опасан отпад делимично 

испуњавају услове и свој опасан отпад предају овлашћеним оператерима, док се опасан отпад из 

домаћинства меша са комуналним отпадом и одлаже на градску депонију. Питање збрињавања 

опасног отпада на нивоу Републике Србије није решено. 

Општини Трстеник су 2012. године одобрена средства од Фонда за заштиту животне средине РС 

за израду пројектне документације и касније изградњу Рециклажног центра. Одређена је 

локација, урађена пројектна документација, али је укидањем Фонда стопирана изградња 

рециклажног центра. Пројектом је предвиђено да се у оквиру рециклажног центра предвиди 

простор на коме ће грађани моћи да доносе свој опасан отпад из домаћинстава, да се он 

привремено безбедно складишти и да га овлашћени оператери одвозе на третман и безбедно 

одлагање. 

Неки облици управљања опасним отпадом у општини Трстеник ипак постоје: 

• Електричне и електронске уређаје грађани предају трговинама лично или преко 

неформалних сакупљача и за њих добијају ваучере за умањење рачуна при куповини 

нових уређаја.  

• Истрошене акумулаторе за моторна возила предају трговинама при куповини нових 

акумулатора 

• Моторна возила се одвозе на отпад и ту је једини третман растурање аутомобила на 

компоненте и продаја 

4.6.2. Опасан отпад из индустрије 

Индустријски отпад није у надлежности ЈЛС, али утиче на квалитет живота грађана. У општини 

Трстеник доминантна је металопрерађивачка индустрија  заступљена у „Првој петолетки“ и 

бројним приватним предузећима и услужним радњама. Отпад који се јавља у овим процесима су 

слични само су количине различите: челични, алуминијумски, бронзани и месингани шпон, 

запрљана хидраулична, моторна, редукторска, компресорска, трафо уља, остаци гуме и пластике, 

запрљане крпе, хемикалије  из технолошких процеса и њихова амбалажа. Општина Трстеник за 

предузећа која су обавезна да достављају податке за Локални катастар загађивача има непотпуне  

податке, али за мале фирме која стварају индустријски опасан отпад нема податке о количинама 

и врсти отпада.  

Предузећа испуњавају законом предвиђене обавезе и генерисан отпад предају овлашћеним 

оператерима отпада. Тако је из круга „Прве петолетке“ оператеру „Оптима форма“ предато 4500 

л отпадног индустријског уља на третман. Амбалажа хемикалија које се користе у технолошким 

процесима „ППТ Заптивке“ и „ППТ ТМО“ се враћа добављачима. У току производње у ППТ 

ТМО  годишње се стварају:  отпадни талози из процеса фосфатирања -1тона, отпадни карбонати-

0,01 тона, отпадни коришћени разређивач за одмашћивање-0,64 тоне, отпадно мешано 

индустријско уље-1 тона, отпадна очврсла боја -0,96 тона, отпадне зауљене крпе, пуцвал, картон, 

пиљевина -0,16 тона, отпадна метална амбалажа од препарата за хромирање-0,2 тоне. За све врсте 

отпада урађена је у акредитованим лабораторијама категоризација и карактеризација отпада.  

У општини Трстеник је током 2021. године у великој мери решен проблем историјског опасног 

отпада уз подршку Министарства заштите животне средине. Према Уговору о услузи измештања 
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и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије предузеће „Еликсир Зорка-

Минерална ђубрива“ д.о.о из Шапца је преузела отпадне воде и муљ са постројења за прераду 

отпадних вода, истрошен активан угаљ и запрљане јоноизмењивачке смоле. Овај отпад је 

представљао праву еколошку бомбу због велике количине и високе концентрације токсичних 

тешких метала. 

 Поред металопрерађивачке индустрије у општини Трстеник је све више заступљена и 

прехрамбена индустрија: прерада воћа и поврћа и месна индустрија. Врсте отпада су им 

различите и имају другачије токове. 

Привредна друштва и друга правна лица и предузетници који испуњавају услове о минималним 

граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је 

наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра 

извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

(Сл.гласник РС бр.91/2010, 10/2013 и 98/2016) достављају Општинској управи Трстеник до 31. 

марта служби за ЗЖС податке за Локални регистар загађивача. Локални регистар извора 

загађивања животне средине садржи систематизоване податке о изворима загађења, врстама, 

количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде, земљиште и 

количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.  

У резервоар за мазут у кругу ЈП „Енергетика“ складиштена су отпадна уља и емулзије која су се 

користила за умешавање са мазутом у мобилном постројењу и сагоревање смеше у горионицама 

топлане. Прешло се на грејање гасом, али је непозната количина овог опасног отпада остала у 

бетонском резервоару. 

На простору општине Трстеник у систему електромреже ЕД и секундарној мрежи индустријских 

потрошача не користе се трансформатори контаминирани пиралеинским уљем. Постојећи уљни 

трансформатори су прописно обезбеђени уљним јамама за случај изливања трафо уља, а дата је 

препорука да се трансформатори у близини изворишта Звездан, изворишта у Почековини и 

бушотине минералне воде „Мивела“ замене такозваним сувим трансформаторима и тиме сведе 

ризик за загађење воде на минимум. 

4.6.3. Отпад из пољопривредне производње 

Отпад из пољопривредне прозводње није предмет Закона о управљању отпадом, али представља 

велики проблем за општину Трстеник и општине са великим бројем пољопривредника. Према 

задњем попису пољопривреде у општини Трстеник има 6543 пољопривредних  газдинства од 

чега је регистровано 4.162 пољопривредних газдинстава и то 4098 физичких лица, 36 

предузетника, 2 предузећа и једна задруга који су генератори отпада. Подаци су преузети из 

Управе за трезор, јер се тамо врши регистрација пољопривредних газдинстава, тако да општина 

не располаже именима носиоца газдинства и назива фирми. Процена је да је  65% становништва 

у општини Трстеник на неки начин укључено у пољопривредну производњу. Укупно коришћено 

пољопривредно земљиште 16.586ха: 10.175 хектара (61,35%) оранице и баште, 1.264 хектара 

(7,62%) воћњаци, 2.199 хектара (13,26%) виногради, 2.441 хектар (14,71%) ливаде и пашњаци, 

508 хектара (3,05%) остало. Процењена површина под пластеницима је око 590 хектара, а 

наводњавана површина 1.703 хектара.  

Од отпада из пољопривредне производње заступљени су: 
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1. Жетвени остатаци и остаци од резидбе воћа и винограда-(биоразградив отпад који је 

естетски ружан, али труљњем прелази у ђубриво и може да се користи као биомаса за 

загревање). Ова врста отпада често заузима беспотребно запремину комуналних контејнера или 

се пали на њивама. У последње време отпаци након резидбе и жетве се тарупирају и преводе у 

ђубриво. 

2. Пластични неопасан отпад: пластеничке фолије, црева за поливање, разноразне засене и 

др. Само у 2022. години пољопривредна газдинства су од општине добила подстицај за  

1.521.101 метара капајуће траке и 1.414 килограма фолије за пластеник, без обавезе да отпад од 

њих збрину на адекватан начин. По неким проценама у општини је у пластеницима минимум 

6.000 тона пластеничке фолије чији је рок трајања максимум 4 године. Значи да се годишње 

само од пластичних фолија направи 1.500 тона отпада. Уз то су изузетно опасна и црева за 

поливање од пластике са металним додацима која трају некад само једну сезону и заврше као 

отпад: 

• Најчешће у водотоковима другог реда поред њива власника парцела где са грањем направи 

„добитну“ комбинацију за поплаве, загади подземне и површинске воде и потроши се 

беспотребно новац из буџета за уклањање дивљих депонија 

• Остане на њивама власника који га често спале па загаде ваздух и угрозе здравље 

стновника 

• Помеша се са кућним  отпадом па га сакупља ЈKСП „Kомстан“ и прави велике трошкове 

сакупљања и честе хаварије ротопреса у камионима  

Правилно решење је посебно сакупљен и предат овлашћеном оператеру који ће га рециклирати.  

У локалној самоуправи нема адекватног оператера за ову врсту отпада. 

 

Фотографија бр. 12: Пластеници након употребе 

3. Опасан отпад од амбалаже пестицида и минералних ђубрива 

Озбиљни произвођачи поврћа у великим пластеницима који предају поврће великим 

трговинским ланцима имају уговоре за сакупљање амбалаже од пестицида и минералних ђубрива 

са добављачима истих који имају своју мрежу за сакупљање. Мали индивидуални произвођачи 

нису у том систему, па тај отпад завршава у животној средини. 
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Фотогравија бр.13 Отпадна амбалажа од пестицида 

 

4.6.4. Медицински и фармацеутски отпад 

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има одговорност да смањи количину укупног 

отпада, а посебно опасног медицинског отпада који производи кроз своје активности  у оној мери 

у којој је то неопходно и економски изводљиво. У циљу смањења количине отпада политика 

Дома здравља је да обезбеди безбедно разврставање, руковање и одлагање отпада без ризика од 

повреда и штетних последица за запослене у установи, пацијенте, запослене у комуналним 

предузећима  и животну средину. 

У Дому здравља ствара се медицински отпад (опасни отпад) и комунални отпад . Према Закону 

о управљању отпадом, идентификација а затим и правилна класификација  је обавеза произвођача 

отпада. Разврставање отпада је процес раздвајања различитих врста отпада у дефинисане групе, 

које се називају токови отпада. За паковање медицинског отпада користи се одговарајућа 

амбалажа која је предвиђена за то и која одговара намени. Кесе и контејнери постављени су на 

место настанка отпада. Једном затворене кесе и контејнери не смеју се поново отварати. 

Правилним руковањем спречава се угрожавање здравља људи и животне средине. 

Прикупљен и обележен инфективни отпад,  транспортује се у привремено складиште Дома 

здравља. Одговорност произвођача отпада је да се постара да контејнери и кесе буду правилно 

обележени пре сакупљања. Привремено складиште је смештено у подземној  гаражи, у кругу 

Дома здравља. Предвиђено је само за ту намену и заштићено је од неконтролисаног уласка 

неовлашћених лица. Транспорт отпада врши се у време када су уобичајене здравствене 

активности сведене на минимум. У саставу ДЗ Трстеник су и четири Здравствене станице на 

терену: ЗС Медвеђа, ЗС В. Дренова, ЗС Милутовац и ЗС Стопања. Све оне поседују просторије 

за привремено одлагање опасног медицинског отпада. Ове просторије су правилно обележене, 

одвојене и безбедне за привремено складиштење пре транспорта у Привремено складиште Дома 

здравља. Третман медицинског отпада који настаје у Дому здравља Трстеник врши се у 

Општој болници Крушевац, у складу са прописима којима с уређује управљање овим отпадом. 

Евиденцију о кретању медицинског отпада води одговорно лице за управљање отпадом у складу 

са Правилником. Дневна евиденција ДЕО 1 води се свакодневно у свим службама Дома здравља. 

Годишњи извештај ГИО 1 редовно се шаље Агенцији за заштиту животне средине, поштом и 

електронским путем преко портрала www.sepa.gov.rs, оверен и потписан од стране директора 

установе. Тај извештај је један од основа за анализу и ревизију Плана упрвљања отпадом. 

Извештај ГИО 1 за 2020. годину указује да је ДЗ Трстеник продуковао 3,413 тона опасног 
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отпада 18 01 03 (отпад чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима за спречавање 

инфекције) и 0,171 т опасног отпада 09 01 01 (раствора за развијање ренген филмова). У 2021. 

години продуковано је 3,712 тона опасног отпада 18 01 03, а инсталирањем новог рендген 

апарата је нестала употреба развијача за рендген снимке. 

Управљање отпадом захтева и одговарајуће трошкове који се морају предвидети у буџету 

установе. Капитални трошкови могу се покртити кроз донаторске програме и/или програме 

надлежних министарстава, али су оперативни трошкови: потрошни материјал, одржавање 

опреме, лична заштитна средстава трошак буџета Дома здравља. Трошкови се планирају на 

основу процењених цена услуга и робе на тржишту на годишњем нивоу. Оперативни трошкови 

за сакупљање и привремено складиштење за 3,450 килограма опасног отпада у 2020. години 

износили су 324.500 динара, док трошкови транспорта и третмана падају на рачун Опште 

болнице у Крушевцу. 

4.7. ЕКОНОМСКО-ФИНАСИЈСКА АНАЛИЗА 

Управљање отпадом захтева трошкове који се могу поделити на оперативне трошкове и 

инвестиционе трошкове. Цена комуналне услуге управљања отпадом требало би да покрије 

минимум оперативне трошкове сакупљања, транспорта, третмана и одлагања отпада, док се за 

инвестиционе трошкове у решавању питања комуналне инфраструктуре користе и средства 

општинских фондова, републичких фондова, донатора и кредита. Начин формирања цена 

комуналне услуге управљања отпадом дефинисан је у Одлуци о управљању комуналним отпадом 

и одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“, бр. 4/2017), а одлуку о ценама утврђује надзорни одбор ЈКСП „Комстан“ уз 

сагласност оснивача општине Трстеник. У Прилогу бр 2.  је актуелни ценовник услуга ЈКСП 

„Комстан“. 

У току 2021. године % наплате комуналних услуга (збирно вода, канализација и комунални 

отпад) износио је преко 95% за задужење за 2021 годину, а предузеће је спровело и репрограм за 

дугове из предходних година. 

Поред средстава од корисника услуга за управљање отпадом користе се и средства из Буџета 

општине Трстеник прикупљена кроз ставку накнаде за заштиту и унапређење животне средине. 

У 2021. години прикупљено је око 15.000.000 динара по овој ставци и за управљање отпадом 

утрошена су средтва за набавку 75 комуналних контејнера запремине 1,1 м3 и 30 жутих жичаних 

контејнера и отплаћивање рате за аутосмећара. 

Република Србија је финасирала израду пројекта за санацију, затварање и рекултивацију 

постојеће несанитарне депоније и суфинасира реализацију санације депоније „Осаоница“ са 

општином Трстеник. Износ опредељених средстава је 52.742.400 динара. Овим средствима је 

рекултивисано 2/3 несанитарне депоније а на 1/3 је изграђена санитарна касета, која ће служити 

за депоновање комуналног отпада до преласка на регионалну депонију у Краљеву. 
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4.8. ОЦЕНА СТАЊА И ИНДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА 

4.8.1. Ставови радног тима 

1.Недовољни ресурси у ЈКСП „Комстан“ и Општинској управи Трстеник 

• За постојећи обухват становништва организованим прикупљањем отпада у општини 

Трстеник ЈКСП “Комстан“ има недовољан број запослених радника посебно возача и 

послужиоца сметлара. Запослени у РЈ „Хигијена и механизација“ ангажовани су и на 

другим пословима у комуналном предузећу. 

•  У Општинској управи Трстеник службе које се баве управљање отпадом су некомплетне 

и не могу да испрате стратешка планирања у области управљања отпадом, издавање 

дозвола оператерима отпада и надзором над спровођењем локалних и републичких 

прописа. 

2. Код садашњег обухвата становништва организованим прикупљањем отпада присутни су 

проблеми: 

• Неодговарајућа динамика пражњења посуда за прикупљање отпада у сеоској средини (две 

недеље); 

• Неадекватне нестандардизоване посуде за прикупљање отпада и недовољан број посуда; 

• Недовољно специјализованих возила-смећара за одвожење отпада; 

• Мали број радника ангажованих на пословима управљања отпадом, посебно возача 

камиона; 

• Продавнице и угоститељски објекти и поред прописане обавезе немају своје контејнере 

него одлажу отпад (углавном амбалажни) у заједничке контејнере са становништвом; 

• ЈКСП „Комстан“ износи кабасти отпад само на подручју ГУП-а, а општина није 

определила трајну локацију депоније за кабасти и грађевински отпад; 

• Инвеститори и грађани нису информисани о обавезама за поступање са грађевинским 

отпадом; 

• Неажурирана евиденција дивљих депонија, уклоњене дивље депоније по решењу 

комуналне инспекције, али без иједне прекршајне пријаве; 

• Општинске инспекције надлежне за управљање отпадом недовољно присутне на терену  

због недостатка особља и опреме-возила. 

3. Непостојање организованог система примарне селекције отпада 

• Мешовити - неселектирани отпад одлаже се у санитарну касету и тиме ће јој скрати век 

употребе, а ако се неселектиран отпад одвози у Регионални центар Краљево трошкови 

депоновања биће економски неприхватљиви (оквирно 25 еура по тони за депоновање уз 

додатне трошкове превоза); 

•  Велики проценат амбалажног отпада је у комерцијалном отпаду; 

• Мали проценат примарне селекције из домаћинстава-углавном ПЕТ амбалажа, али 

недовољно; 

• Мали број овлашћених  оператера са дозволом за амбалажни отпад; 

• Општина Трстеник је определила локацију и урађена је пројектна документација за 

изградњу Рециклажног центра, ЈКСП „Комстан“ има потписан уговор са националним 

оператером, али нема раднике за ову активност и одговарајућу опрему; 

• Нестабилне и нестимулативне цене  за рециклабилан отпад; 
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• Велики проценат биоразградивог отпада - посебно зеленог отпада са јавних површина, 

сеоских средина и зона индивидуалног становања у комуналном отпаду. 

4. Проблеми у вези опасног отпада 

• Тренутно нема локације на коју грађани могу да одложе опасан отпад из својих 

домаћинстава. Оваква локација предвиђена је пројектом изградње рециклажног центра; 

• Непотпуни  и неажурни подаци у Локалном регистру загађивача; 

• Лоша комуникација општинских служби и привредника код достављања података за 

Локални регистар загађивача; 

• Добро управљање медицинским отпадом у Дому здравља. Грађани свој медицински и 

фармацеутски отпад одлажу са комуналним отпадом; 

• Нерешено питање неопасног и опасног отпада из пољопривредне производње. 

5. Проблеми у вези цене и напалативости услуга 

• Досадашњи модел наплате услуге изношења отпада нестимулативан за примарну 

селекцију 

4.8.2. Мишљење анкетираних грађана 

Анкета за испитивање ставова грађана постављена је на сајту општине Трстеник www.trstenik.rs 

и подељена је грађанима лично. У анкети је учествовало по пунолетних 50 грађана/ки.  

Анкетирани грађани су исказали потребу за постављањем већег броја канти на улицама и јавним 

површинама (малих уличних канти – ђубријера),  док су самим бројем контејнера и њиховој 

удаљености од места становања, стању простора око контејнера и динамиком одношења угланом 

задовољни. Овде је потребно узети у обзир да је највећи број учесника анкете био са подручја 

самог градског језгра, а мањи део из околних места. На питање које врсте отпада су највише 

заступљени у њиховом домаћинству грађани су навише навели да имају разне амбалаже, папира, 

пластике, остатака од хране и стакла. Највећи број грађана би као најлакши начин за одвојено 

сакупљање отпада  одабрало две канте за индивидуална домаћинства,  затим опцију канте и кесе, 

а мањи број њих је одабрао контејнере за рециклажни отпад на јавним површинама.  

Кабасти отпад највећи број анкетираних избацио је у протеклих годину дана, док је само 10% 

изјавило да није никада избацило кабасти отпад. Кабасти отпад анкетирани су најчешће 

остављали поред контејнера јер 2/3 анкетираних није знало да ЈКСП „Комстан“ организовано 

сакупља отпад на подручју ГУП-а Трстеник. Веома мали број анкетираних је спреман да 

директно предаје отпад оператерима, а највеће интересовање за предају отпада оператерима је за 

акумулаторе, електрични и електронски отпад и отпадна возила. Анкетирани нису  

индентификовали неки специфичан проблем у одношењу комуналног отпафа али су скренули 

пажњу на потребу да се сам систем унапреди. Информације о управљању отпадом анкетирани би 

пре свега желели да добијају путем друштвених мрежа, обавештењима на улазима зграда, на 

локалним интернет порталима, преко локалне телевизије и радија, као у и просторијама месне 

заједнице. 54% анкетираних учестовао би у кампањама прикупљања посебних токова отпада, а 

24 % би учестовало и у акцијама чишћења јавних површина и уклањању дивљих депонија, али је 

свега 14% спремно да пријави инспекцији неодговорно понашање.  

5. ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

http://www.trstenik.rs/
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На основу анализе стања управљања комуналним отпадом на територији општине Трстеник 

предложен је Локални план управљања отпадом (ЛПУО) за период 2023-2032 године. ЛПУО 

уређује и унапређује управљање комуналним отпадом и усклађен је са националним прописима 

посебно са Законом о управљању отпадом и Националним програмом за управљање отпадом. 

Овим планом се општина Трстеник припрема за приступање успостављеном Регионалном центру 

за управљање отпадом Краљево. 

Општи циљ Локалног плана управљања отпадом општине Трстеник за период 2022-2032 је 

успостављање дугорочно одрживог економски рационалног система управљања отпадом уз 

смањење негативног  утицаја на животну средину и здравље становника укључивањем свих 

актера у локалној заједници. 

Општина Трстеник је на постојећој депонији направила санитарну касету за одлагање 

комуналног отпада. Главна активност која предстоји у периоду реализације ЛПУО је смањење 

количине отпада и очување простора за депоновање покретањем активности и пројеката који ће 

довести до смањења количине отпада који се депонује и пројеката и активности које доводе до 

искоришћења отпада и увођења принципа циркуларне економије.  

У ЛПУО општине Трстеник уграђени су принципи хијерархије управљања отпадом: превенција 

настанка  отпада, поновна употреба - подстицај за репарацију, рециклажа - подстицање одвојеног 

сакупљања, поновно искоришћење одвојено сакупљеног отпада и смањење количине 

депонованог отпада. Специфични циљеви и активности за њихово постизање усклађени су са 

националним циљевима. 

Специфични циљ бр. 1: Јачање  административних  капацитета на нивоу општинске управе 

и оперативних капацитета у комуналном предузећу у области управљања отпадом.  

• Усклађивање општинских прописа у области управљања отпадом у складу са 

републичким прописима и ЛПУО; 

• Јачање капацитета (запошљавање и едукација) запослених у службама за задуженим за 

планирање, издавање дозвола и спровођење прописа у области управљања отпадом у 

општини; 

• Обезбеђење довољног броја радника одговарајуће квалификационе структуре на 

пословима управљања комуналним отпадом у ЈКСП „Комстан“ 

Специфични циљ бр. 2: Унапређење система сакупљања отпада и проширење укупног 

обима сакупљања комуналног отпада на 100%   

• Сукцесивна набавка типизираних контејнера (тип и број ће се одредитри према броју 

корисника); 

• Набавка типизираних посуда за сакупљање отпада у зони индивидуалног становања ; 

• Набавка возила за проширење обухвата сакупљања отпада и појачану динамику 

пражњења уз обезбеђење возача и послужиоца возила.  

• Одржавање несметаног функционисања санитарне касете на градској депонији (вага, 

процедне воде, застирање...) 

• Уклањање постојећих дивљих депонија и чишћење терена са мерама санације и 

рекултивације 
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Специфични циљ бр. 3: Увођење система одвојеног сакупљања, поновног  коришћења и 

рециклаже отпада уз смањење одлагања комуналног отпада  у санитарну депонију за 30% 

до 2030   

• Успостављање мреже примарне селекције по принципу „две канте“ (дефинисан 

амбалажни отпад - сува канта и остали отпад - мокра канта) на месту настанка у 

домаћинствима, установама и предузећима; 

• Постављање контејнера за селективно сакупљање рециклабилног отпада на „зеленим 

острвима“ у граду и у већим насељеним местима; 

• Примарна селекције и компостирање зеленог отпада изградњом градске компостане и 

кућним компостирањем у зони индивидуалног становања; 

• Припреме за депоновање отпада у Регионалном центру за управљање отпадом у Краљеву 

 

 

Специфични циљ бр. 4: Успостављање система за сакупљање, поновну употребу и 

рециклажу опасног отпада из домаћинства и посебних токова отпада 

• Изградња рециклажног центра са линијом за секундарну селекцију „суве“ канте и 

простором за одлагање опасног и кабастог отпада из домаћинства; 

• Организовање кампања за прикупљање појединих врста отпада (електрични и 

електронски отпад, пластични отпад из пољопривредне производње, опасни отпад из 

домаћинства, кавасти отпад…). 

Специфични циљ бр. 5: Развијање свести становништва о значају адекватног управљања 

отпадом 

• Правовремено информисање грађана о новим услугама у области управљања отпадом на 

локалним медијима, друштвеним мрежама и општинским сајтовима 

• Спровођење кампање о заначају примарне селекције и рециклаже отпада 

• Спровођење едукативних радионица и семинара за различите групе о могућностима 

предузетништва  у области рециклаже и циркуларне економије 

• Организовање акција за прикупљање и збрињавање појединих врста отпада 

6. СТРАТЕШКИ ОКВИР 

6.1. ОЧЕКИВАНЕ КОЛИЧИНЕ И ВРСТЕ ОТПАДА 

Поуздани подаци о количини и саставу генерисаног отпада представљају полазну основу за 

успешно дефинисање и планирање свих елемената управљања отпадом који укључује 

сакупљање, транспорт, третман и коначно одлагање. Ови подаци су неопходни за избор 

опреме и оптимизацију процеса у техничком смислу и процени будућих инвестиција. 

Релевантни подаци о карактеристикама комуналног отпада неопходни су не само за садашњи 

период већ и за успешно пројектовање будућег система управљања отпадом. 

Предвиђање будућих карактеристика и количина отпада није лак задатак који се може 

обавити са високим нивоом поузданости. У изради ЛПУО као полазна основа коришћени су 

подаци о количинама и саставу отпада из документа КОМ 1 за 2021. годину коју је АЗЖС 

доставило ЈКСП „Комстан“ из Трстеника. Количине нису добијене тачним мерењем свих 

количина отпада, а састав је одређен на основу сезонских анализа извесне количине отпада. 
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За предвиђање будућих карактеристика и количине отпада у обзир се узимају као најважнији 

фактори: 

• Број становника (пораст или пад) 

У општини Трстеник према званичним подацима из пописа 2011. живело је 43.000 становника. 

Због негативног природног прираштаја и велике миграције 2021. године у општини 

премапројектицјама живи 37000 становника. Према пројекцијама Републичког завода за 

статистику за период важења ЛПУО рачунато је са 35.000 становника са нултим миграционим 

салдом. Посебно се бележи пад становника у сеоској средини где су домаћинства често двочлана 

или самачка, а велики број кућа је без укућана. Општина Трстеник је општина старих људи, 

просечна старост је 47 година, а индекс старења (однос између оних са 60+ година и оних 0-19 

година) је неповољан и износи 2.14 без неког очекивања да ће се променити на боље.   

• Економски раст 

Економски раст омогућава повећање животног стандарда и повећања продуковане количине 

отпада по становнику. За пројекцију се узима однос просечне месечне зараде у општини Трстеник 

и Републици Србији и  пројекција раста националног БДП-а. Општина Трстеник припада трећој 

групи општина по развијености  60-80% од просека са просечном месечном зарадом без пореза 

од 56.312 динара за јуни 2022. у односу на републички просек од 74.302 динара (75%). 

Пројектовани раст БДП-а за РС од 2019. до 2030. је 20%. Удео урбаног становништва у општини 

је 50%. Процењена количина генерисаног отпада је око 1кг /становник/дану. 

• Степен покривености општине организованим сакупљањем отпада 

ЛПУО предвиђено је обухват становника организованим прикупљањем отпада 100% у - сваком 

од 51 насељеног места.  

Из Националног програма управљања отпадом преузети су подаци за просечну очекивану 

количину комуналног отпада у РС, а пројекција за општину је 80% од просечне очекиване 

количине у РС. 

година  кг/становник/дан кг/становник /година број 

становника 

укупна количина 

генерисаног 

отпада у тонама 

годишње 

РС Општина РС Општина 

2022 1,19 0,95 434,3 347,5 37.181 12.920 

2023 1.21 0,97 442,0 353,6   

2024 1,23 0,98 450,0 360,0 

2025 1,26 1,00 458,4 366,7 

2026 1,28 1,02 467,1 373,7 

2027 1,30 1,04 476,1 380,9 

2028 1,33 1,06 485,5 388,4 

2029 1,36 1,09 495,4 396,3 

2030 

пројеција 

1,39 1,11 505,6 404,5 35.000 14.157 

Табела бр. 9: Пројекција укупне количине генерисаног комуналног отпада у општини Трстеник 

Што се морфолошког састава генерисаног отпада тиче предпоставка је да ће удео биоразградивог 

отпада који укључује фракције баштенског отпада и хране опадати, а да ће удео папира, картона, 

тетрапака, пластике, стакла и метала расти у генерисаном отпаду. Категорије комуналног отпада 
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које укључују текстил, пелене, кожу, фине фракције ће представљати велики проценат у 

генерисаном отпаду.  

Тренутно се у санитарну касету на градској депонији у Трстенику одлаже мешовит отпад без 

значајне примарне селекције и било каквог третмана. Неопходно је да се испуне национални 

циљеви у погледу рециклаже амбалажног отпада и смањења биоразградивог отпада да би се 

депоновала мања количина отпада на градску депонију, а касније у Регионални центар за 

управљање отпадом Краљево.  

6.2. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА 

6.2.1. Програм сакупљања отпада из домаћинстава 

У периоду важења ЛПУО општина Трстеник ће морати да имплементира тзв „систем примарне 

селекције отпада у две канте“, где би се два тока комуналног отпада (рециклабилни и 

преостали/резидуални отпад) сакупљали одвојено. Према Оквирној директиви о отпаду 

2008/98/ЕЦ одвојено сакупље отпда се дефинише као “ сакупљање при којем се ток отпада 

одваја од отпада другачијег типа или природе, како би се олакшала посебна прерада“. Одвојено 

сакупљање отпада је обавезујуће за све земље чланице ЕУ, а РС је у Закону о управљању отпадом 

навела да су локалне самоуправе обавезне да уведу одвојено сакупљање отпада за рециклирање 

најкасније до 2019. године што у већини локалних самоуправа, па и у општини Трстеник, није 

урађено. 

Примарна селекција има бројне предности јер се добијају материјали велике чистоће за 

рециклирање, повећава се количина секундарних сировина, смањује количина отпада који се 

депонује и повећава еколошка свест грађана. Успостављање примарне селекције је и велики 

изазов јер захтева додатне инвестиције и опрeму за сакупљање (канте и возила за сакупљање), 

линије за секундарну сепарацију отпада, већи број ангажованог особља у комуналном предузећу 

и промену јавне свести. 

За увођење примарне селекције у општини Трстеник ЛПУО предвиђена је комбинација 

дефинисања неопходне техничке инфраструктуре за одвојено сакупљање, финасијски одржив 

модел, адекватна институционалан структура и комуникација међу главним актерма будућег 

система. 

Сакупљање два тока отпада од стране потрошача укључује додатне капиталне инвестиције и 

повећане оперативне трошкове за ЈКСП „Комстан“ као пружаоца услуга. У поређењу са 

досадашњом праксом сакупљања мешаног отпада, увођење система сакупљања два тока отпада 

захтеваће више посуда за сакупљање, проширење возног парка, додатно особље и повећање 

трошкова гориба. Процена је да прелазак са једног на два тока може увећати трошкове 

сакупљања и до 50%. Поред трошкова захтева се и додатни напор за промену понашања 

корисника и промену организовања јавне услуге. Међутим постоје и финасијске користи овог 

система пре свега у уштеди простора на санитарној касети и продужетак њеног трајања, смањење 

трошкова депоновања на регионалној депонији, повећању прихода од продаје рецикабилних 

материјала, смањење трошкова сакупљања преосталог нерециклабилног отпада и упошљавање 

особа у рециклажној индустрији. У табела бр.10 приказане су потребе за посудама  за сакупљање  

комуналног отпада у две фракције.  

 

с а д а ш њ е с т а њ е мешовити отпад-резидуални отпад рециклабилни отпад 
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врста и тип посуда број 

посуда 

врста и тип посуда број посуда 

контејнер од 1.1 м3 742 жичани контејнери 170** 

контејнер од 5м3 85   

канте од  90-240 л 5250   

ПВЦ кесе 28.000*   

Бурад и слично 1000   

п
р

о
је

к
т
о
в

а
н

о

-ж
ељ

ен
о
 

ст
а
њ

е
 

контејнер од 1.1 м3 2000 контејнери 1,1 м3 150 

контејнер од 5м3 150 контејнери од 5 м3 50 

канте стандардизоване од 

140 л 

10.000* жичани контејнери 270** 

  канти од 140л 10.000 

  вреће  100.000 

п
о
т
р

еб
н

а
 

н
а
б
а
в

к
а
 

контејнери 1,1 м3 1.258 контејнири 1,1 м3 150 

контејнери од 5 м3 65 контејнери од 5 м3 50 

канте од 140л 10.000* канте од 140 л 10.000* 

  ПВЦ вреће  100.000* 

  жичани контејнери  100 

*посуде набављају корисници услуга 

** жичани контејнери из градске зоне ће се пребацити у сеоско подручје и сукцесивно 

замењивати 

Табела бр. 10 :  Потребне посуде за прикупљање отпада у два тока 

 

У ЛПУО за општину Трстеник предвиђен је систем са два тока комуналног отпада (рециклабилни 

отпад - метал, пластика, папир и картон и нерециклабилни отпад). У зонама колективног 

становања примениће се „систем доношења“ где ће се на локацијама где су сада само 

контејнери за комунални отпад додати контејнери за рециклажни отпад. У свим местима у 

зони индивидуалног становања примениће се приступ “од врата до врата“ и биће омогућено 

сакупљање отпада у две канте. У такозваној “сувој“ канти сакупљаће се мешано све фракције 

амбалажног отпада по упутствима комуналног предузећа и рециклера, а у „мокрој“ канти остали 

несортиран отпад. Због великих трошкова набавки нових канти у почетку ће се кренути са 

прикупљањем рециклабилног отпада у кесама. 

У Табели бр.11 дат је приказ неопходних возила за сакупљање и транспорт прикупљеног 

комуналног отпада у два тока до санитарне касете и рециклажног центра. 

 

а
д
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мешовити отпад-резидуални отпад рециклабилни отпад 

врста, тип возила, 

носивост 

број возила у 

функцији 

врста , тип возила, 

носивост 

број возила у 

функцији 

ФАП-14-18-2010г, 

запремина 12 м3 

1 ФАП 1318 -2009 

носивост 6.215 кг 

1 

Сканија 820 ГМ -1986 

запремина 16м3 

1   

Мерцедес 18-24 -1996 

запремина 14 м3 

1   

Волво ФЕ- 2012 

запремина 16м3 

1   

ДАФ ЛФ 280 ФА-2017 

запремина 16 м3 

1   
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Подизач за контејнере 

од 5м3 ФАП 1213-1989 

1   

Подизач за контејнере 

од 5м3 ТАМ 130-1996 

1   

Подизач за контејнере 

од 5м3 ИВЕЦО-2018 

1   

п
р

о
је

к
т
о
в

а
н

о
-

ж
ељ

ен
о
 с

т
а
њ

е
 

Аутосмећар до 16м3 7 Кипер са руком, 

носивост до 5000кг 

1 

Аутосмећар до 22 м3 1 Кипер са руком 

носивости до 8000 кг  

1 

Подизач за контејнере 

од 5 м3 

 

4 Аутосмећар до 16 м3 1 

п
о
т
р

еб
н

а
 

н
а
б
а
в

к
а
 

Аутосмећар до 16м3 2 Кипер са руком, 

носивост до 5000кг 

1 

Аутосмећар до 22 м3 1 Кипер са руком 

носивости до 8000 кг  

1 

Подизач за 

контејнере од 5 м3 

2* Аутосмећар до 16 м3 1 

*Разлика између пројектованог и жељеног стања је 1, али подизач из 1989 године у року важења 

ЛПУО неће бити у функцији 

Табела бр.11 : Потребна возила са сакупљање и транспорт комуналног отпада у два тока 

Искуства из локалних самоуправа које су примениле систем примарне селекције је да стакло 

треба издвојити из тока рециклабилних материјала, јер је ломљиво и може да се помеша са 

материјалима који могу да се рециклирају и да оштети опрему на линији за секундарну 

сепарацију и доведе до повреда радника. У ЛПУО за општину Трстеник предвиђено је да се  

стакло сакупља одвојено у почетку кроз кампање сакупљања стаклене амбалаже, а касније 

постављањем контејнера који су најприкладнији за транспорт са возилима ЈКСП „Комстан“. 

У почетној фази примене система селекције на две канте мора се радити на подизању свести 

становништва о примарној селекцији отпада организовањем информативних кампања у којима 

ће се грађани информисати о правилном раздвајању и одлагању комуналног отпада у 

одговарајуће врсте посуда (канте/контејнери). Корисницима услуга се морају делити писана 

упутства о пражњењу, чишћењу и компресији рециклажног материјала пре одлагања у посуде и 

о врсти материјала који се одлаже. Циљ је да се добије рециклабилни материјал који није 

контаминиран. Искуства досадашња показују да ефикасност примарне селекције не може бити 

100% и да је очекивани удео нечистоћа, 20-30% зато је потребно да се садржај из канте са сувим 

отпадом подвргне секундарној сепарацији на линији за сепарацију у Рециклажном центру чија је 

изградња предвиђена у току важења ЛПУО. До изградње Рециклажног центра секундарна 

сепарација рециклажног материјала се може обављати и ручно. У канти са несортираним отпадом 

заостаје око 15-20% корисних рециклабилних материјала који ће се депоновати. 

Динамика одвожења требала да прати досад устаљене шеме извожења отпада у градској зони и 

скраћење времена одвожења отпада из сеоске средине. Учесталост одвожења отпада утврђиваће 

се додатно у зависности од количине генерисаних врста отпада.  

У Табели бр.12 дата је динамика одвожења комуналног отпада из домаћинства. 
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Локација Динамика пражњења 

несортиран отпад рециклабилан отпад 

Централна градска зона свакодневно свакодневно* 

Колективно становање у граду  трипут недељно једном недељно 

Индивидуално становање-ГУП једном недељно једном у две недеље 

Сеоска насеља једном недељно једном у две недеље 

*Динамика пражњења биће усклађена са количином генерисаног отпада 

Табела б.р 12 : Динамика одвожења комуналног отпада 

За квалитетно управљање комуналним отпадом неопходно је повећање броја особља у ЈКСП  

 Комстан“ сукцесивно са проширењем обима услуга u управљању отпадом од садашњих 35 до 

планираних 60 до краја важења ЛПУО. Детаљан приказ неопходног броја особља у ЈКСП 

„Комстан“ који ће бити укључени у управљање отпадом дат је у Прилогу бр. 3: Систематизација 

радних места  у ЈКСП „Комстан“ са предлогом измене досадашње организације РЈ „Хигијена и 

механизација“. 

 

Фотографија бр.14: Комунални и контејнери за рециклажу 

 

6.2.2. Програм  сакупљања опасног отпада из домаћинства 

Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава на територији општине Трстеник 

није развијен и неће се моћи реализовати док се не изгради Рециклажни центар. Опасан отпад, 

као и отпад посебног тока, неће смети да се депонује на уређеној санитарној депонији, на основу 

члана 9, Уредбе о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10). 

У поглављу VII, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број36/09, 88/10 и 14/16), 

су дефинисани посебни токови за поједине врсте отпада од места настајања, преко сакупљања, 

транспорта и третмана, до одлагања на депонију. После доношења Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и14/16), донет је читав низ Правилника који регулишу 

третман сваке врсте ове групе отпада. Ови отпади могу да се генеришу и у домаћинствима, али и 

у производним погонима и комерцијалним објектима. 

На територији општине Трстеник није развијен систем раздвајања и разврставања отпада 

посебног тока на месту настанка код становништва, али постоји делимична евиденција о њима 
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код производних погона, у занатским радњама, предузетничким фирмама, итд. Евиденција 

обухвата податке о количини, врсти и делимично о њиховом даљем третману на основу података 

из Локаног регистра загађивача. Поједине врсте отпада се продукују у великим компанијама, али 

и у многим малим занатским радњама, аутомеханичарским радионицама, пољопривредним 

газдинствима и индивидуалним домаћинствима. 

На основу Уредбе о одлагању отпада на депонију („Службени гласник РС“, број 92/10), отпад 

посебног тока се не сме одлагати на градску депонију, али се то не поштује у целости. Правилан 

третман треба решити пре преласка у Регионални центар за управљање отпадом Краљево, а и 

што је могуће пре да се заштити санитарна касета на градској депонији „Осаоница“. 

Кроз ЛПУО за општину Трстеник је предвиђено да се организују кампање за прикуљање 

посебних токова отпада из домаћинстава: кабасти отпад, електрични и електронски отпад и отпад 

из пољопривреде и друго. 

Трајно и правилно решење сакупљања и даљег третмана отпада посебног тока је изградња 

Рециклажног центара за сакупљање отпада  на опредељеној локацији на којем би би грађани 

одлагали отпад посебног тока који би се даље испоручивао овлашћеним оператерима на даљи 

третман. 

Рециклажни центар - центар за сакупљање отпада је место одређено одлуком јединица локалне 

самоуправе, на које грађани доносе отпад и кабасти отпад, материјал погодан за рециклажу, 

укључујући и опасан отпад из домаћинства. 

Центар за сакупљање отпада намењен је искључиво грађанима и не прима отпад из индустрије и 

занатских радионица које морају да имају посебне уговоре са овлашћеним оператерима. 

Рециклажни центра практично представља везу између грађана и овлашћених оператера за 

поједине врсте отпада, које се тренутно складиште. 

У општини Трстеник изградиће се један Рециклажни центар. ЛПУО предвиђено је да се у 

местима у којима нема центра за сакупљање отпада осигура његово функционисање 

организовањем периодичних кампања за прикупљање посебних токова отпада.. 

Центар за сакупљање отпада мора имати одговарајућу вагу и мора бити под видео надзором. 

Мора испоштовати и све друге техничко-технолошке захтеве као и санитарна депонија. Осим 

тога, центар за сакупљање отпада мора бити надкривен да би се спречио доток атмосферских 

вода, јер ће се у њему привремено одлагати и опасан отпад или отпад који у себи садржи 

компоненте опасног отпада. 

У центар за сакупљање отпада се може одлагати папир/картон, стакло (стаклене боце), равно 

стакло, метални амбалажни отпад, гајбе од пића, ПЕТ амбалажни отпад, ПЕ фолије, стиропор, 

гуме, кабасти отпад, текстил, одећа, јестиво уље и масти. У центар за сакупљање отпада се може 

одлагати отпад посебног тока: електрични и електронски отпад (ЕЕО), батерије и акумулатори,  

моторна уља, антифриз, уљни филтри, отпад посебног тока из домаћинства (хемикалије, боје и 

лакови, разређивачи). 

У оквиру Центра биће постављена и линија за секундарну сепарацију отпада прикупљеног 

примарном сепарацијом из „суве канте“. 

6.2.3. Програм сакупљања комерцијалног отпада 

Kомерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама и другим 

организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 

пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског 

отпада. 
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Одлука о управљању комуналним отпадом и одржавању чистоће на површинама јавне намене на 

територији општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, број 4/2017) обавезује све 

предузетнике, радње, трговине, угоститељске објекте и друге привредне субјекте да поставе 

типизирану посуду за одлагање створеног отпада. 

Према подацима ЈКСП „Комстан“ у општини Трстеник је регистровано 922 корисника из 

комерцијалног сектора од којих су 263 посебно велики генератори отпада: трговинске радње и 

угоститељски објекти. Мали број корисника поштује горе наведену одлуку и генерисани 

углавном амабалажни отпад одлаже у контејнере намењеме за комунални отпад из домаћинства. 

По природи посла структура створеног отпада је углавном, амбалажни отпад и то папир/картон  

(продавнице), Ал лименке, ПЕТ амбалажа и стакло (угоститељски објекти) тако да би се 

повећањем броја предузетника и привредних друштава које би поштовале одлуку и степен 

рециклажног материјала знатно повећао. У највећем степену ради се о некој врсти рециклабилних 

материјала. 

Доношењем Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“,број 36/09), 

произвођачи и увозници амблаже дужни су да брину о својим производима када постану отпад 

(продужена одговорност произвођача), или да своју обавезу пренесу на другог овлашћеног 

оператера, што поједини произвођачи и поштују. Многи своје законске обавезе пребацују на 

овлашћене оператере ван Трстеника (као што су Екостар пак из Умке и “Kappa star recycliи ng“ 

из Крушевца) и регистроване локалне оператере. 

Отпад из предузетничких радњи и привредних друштава која поштују одлуку свој отпад одлажу 

у типизиране посуде (контејнере) запремине 1,1 м3 или канте, а радници ЈКСП “Комстан” их 

празне једанпут недељно, или по потреби. Прикупљени отпад се транспортује на привремену 

локацију до изградње рециклажног центра.  

Детаљније поступање са комерцијалним отпадом биће дефинисано у новој Одлуци  о управљању 

комуналним отпадом, чија је израда предвиђена ЛПУО. 

6.3. ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА  

Посебни токови отпада су сва кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног 

уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог 

отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију. 

Токови отпада зависе од врсте отпада, места настанка, обавеза и одговорности генератора отпада, 

односно, оних који су дужни да исти збрину на еколошки прихватљив и безбедан начин. 

У Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон), 

Управљање посебним токовима отпада дате су основне смернице и захтеви за управљање 

посебним токовима отпада. Управљање посебним врстама отпада, у складу са Законом, 

подразумева: 

• управљање истрошеним батеријама и акумулаторима; 

• управљање отпадним уљима; 

• управљање отпадним гумама; 

• управљање отпадом од електричних и електронских производа; 

• управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу; 

• управљање отпадом који садржи РСВ/РСТ; 

• управљање отпадом који садржи азбест; 

• управљање отпадним возилима; 
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• управљање отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита и фармацеутским 

отпадом; 

• управљање отпадом из производње титан-диоксида; 

• управљање амбалажом и амбалажним отпадом. 

Треба истаћи и значај проблема који се односи на посебне токове отпада који се, без икаквог 

предтретмана, одлажу на неадекватна одлагалишта (дивље депоније), чиме се угрожавају 

основни чиниоци животне средине и здравље становништва. 

За решавање проблема отпада посебних токова (истрошених батерија и акумулатора, отпадног 

уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог 

отпада) предлог је да се у оквиру Рециклажног центара грађанима омоћи њихово одлагање.  

У Националном програму за управљање отпадом у РС за период од 2022-2031 дефинисан је 

посебан циљ који се односи на посебне токове отпада: 

Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних 

токова отпада и ефикасније коришћење ресурса 

За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће: 

• повећање покривености система одвојеног сакупљања амбалажног отпада на 100% до 

2028. године; 

• рециклирање масеног удела целокупног амбалажног отпада од 65% до 2025.и 70% до 

2030. године 

            50% тежине за пластику до 2025. и 55% до 2030 

            25% тежине за дрво до 2025. и 30% до 2030 

            70% тежине за црне метале до 2025. и 80% до 2030 

            50% тежине за алуминијум до 2025. и 60% до 2030 

            70% тежине за стакло до 2025. и 75 % до 2030 

            75% тежине за папир и картон до 2025. и 85% до 2030; 

• повећање стопе сакупљања отпадних преносивих батерија и акумулатора на укупних 25% 

по маси до 2031. године; 

• повећање стопе сакупљања отпада од електричне и електронске опреме из домаћинстава 

на 45% до 2031. године; 

• повећање стопе припреме за поновну употребу, рециклирање и друге врсте поновног 

искоришћења материјала, укључујући и разастирање отпада као замене за друге 

материјале неопасним отпадом од грађења и рушења,искључујући природни материјал 

дефинисан у категорији 17 05 04 на листи отпада на 40% до 2029. године. 

6.3.1.  Истрошени акумулатори и батерије 

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима 

(„Службени гласник РС“, број 86/2010) и члан 47, Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) предвиђа да је потребно организовати да свако кретање 

истрошених батерија и акумулатора прати Документ о кретању опасног отпада, у складу са 

посебним прописом. 

Истрошене батерије и акумулатори из домаћинства се морају сакупљати одвојено од комуналног 

и осталих врста отпада. У складишту истрошених батерија и акумулатора није дозвољено 

распакивање и одстрањивање течности из акумулатора, а складиште мора да има непропусну 

подлогу са опремом за сакупљање ненамерно просутих течности, контејнере за одвојено 
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сакупљање и разврставање истрошених батерија и акумулатора, а неопходно је да се уведе систем 

за заштиту од пожара, у складу са посебним прописима. 

У Србији има 4 овлашћена оператера за сакупљање и транспорт истрошених батерија и 16 за 

истрошене акумулаторе. Постоји један овлашћени оператер за третман оловних акумулатора. 

Неопходно је да се направи уговор о испоруци сакупљених отпадних батерија и акумулатора, са 

овлашћеним оператером на даљи третман, у складу са законом којим се уређује управљење 

отпадом и прописом, којим се уређује управљање батеријама и акумулаторима. 

Отпадне батерије и акумулаторе из домаћинства биће могуће привремено складиштити у 

Рециклажном центру кад буде изграђен. Забрањено је њихово депоновање на локалној санитарној 

депонији и касније у Регионалном центру за управљање отпадом Краљево. 

6.3.2.  Отпад од електричних и електронских уређаја – ЕЕО 

Производи којима је за рад потребна електрична енергија или електромагнетно поље, као и 

опрема за производњу, пренос и мерење струје или јачине електромагнетног поља, чине 

електричну и електронску опрему и уређаје. Отпад од електричне и електронске опреме, односно 

електрични и електронски отпад, укључује опрему и уређаје које власник жели да одбаци, као и 

склопове и саставне делове који настају у индустрији. У складу са одредбама Закона о управљању 

отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): 

• отпад од електричних и електронских производа не може се мешати са другим врстама 

отпада; 

• забрањено је одлагење отпада од електричних и електронских производа без претходног 

третмана; 

• отпадне течности од електричних и електронских производа морају бити одвојене и 

третиране на одговарајући начин; 

• произвођач и/или увозник електричних и електронских производа дужан је да 

идентификује рециклабилне компоненте тих производа; 

• оператери који поседују дозволу за управљање опасним отпадом, а који преузимају отпад 

од електричних и електронских производа попуњавају документ о кретању опасног отпада; 

• оператер који врши сакупљање, третман или одлагање отпада од електричних и 

електронских производа, мора да поседује дозволу, да води евиденцију о количини и врсти 

преузетих електричних и електронских производа и податке о томе доставља Агенцији за 

заштиту животне средине; 

• при стављању у промет може се забранити или ограничити коришћење нове електричне и 

електронске опреме, која садржи олово, живу, кадмијум, хром (шестовалентни), полибромоване 

бифениле или полибромоване дифенилетре. 

За потребе адекватног сакупљања и третмана отпада од електронских и електричних производа, 

у ЛПУО за општину Трстеник предвиђено је : 

• да се обезбедити адекватан ограђен и заштићен простор (плато) за привремено 

складиштење отпада електронских и електричних производа, у оквиру Рециклажног центра 

Сакупљени отпад електронских и електричних производа ће се предавати оператеру који 

поседује дозволу за управљање овом врстом отпада; 

• да се спроводи стална едукација грађана о штети коју може да учини неадекватно 

поступање са отпадом од електронских и електричних производа; 

• да се спроводе периодичне акције организованог сакупљања отпада електронских и 

електричних производа од грађана на територији општине Трстеник. 
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6.3.3. Отпадне флуорсцентне цеви које садрже живу 

Флуоресцентне цеви, представљају отпад које је неопходно одвојено сакупљати и третирати, 

обзиром да у себи садрже токсичне елементе (живу) који су штетни и опасни за животну средину 

и здравље људи. У складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 

36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон): 

• отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу одвојено се сакупљају; 

• забрањено је, без претходног третмана, одлагати отпадне флуоресцентне цеви које садрже 

живу; 

• власник отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу, дужан је да их преда ради 

даљег поступања оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом; 

• оператер који врши сакупљање, складиштење и третман отпадних флуоресцентних цеви 

које садрже живу, мора да има дозволу за управљање опасним отпадом, да води и чува евиденцију 

о количини која је сакупљена, складиштена или третирана и податке о томе доставља Агенцији 

за заштиту животне средине. 

За потребе адекватног сакупљања, складиштења и третмана отпадних флуоресцентних цеви које 

садрже живу, ЛПУО за општину Трстеник предвиђено је: 

• да се  обезбеди адекватан ограђен и заштићен простор (плато са контејнером) за 

привремено складиштење отпадних флуоресцентних цеви које ће доносити грађани. 

Плато ће  се налазити у оквиру Рециклажног центра. Сакупљене отпадне флуоресцентне 

цеви ће се предавати оператеру који поседује дозволу за управљање опасним отпадом на 

даље поступање уз Документ о кретању опасног отпада; 

• генератори ове врсте отпада, физичка и правна лица дужна су да пре одлагања ове врсте 

отпада, у одговарајуће контејнере у центру за сакупање отпада посебног тока, 

флуоресцентне цеви прикупљају у наменским картонским кутијама; 

• перманентно вршити едукацију грађана о штети коју може да учини неадекватно 

поступање са овом врстом отпада. 

6.3.4. Отпадна уља 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) 

и Правилнику о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. гласник РС“, бр. 

71/10), отпадна уља, јесу сва минерална или синтетичка уља или мазива, која су неупотребљива 

за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су: хидраулична уља, моторна, турбинска 

уља или друга мазива, бродска уља, уља или течности за изолацију или пренос топлоте, остала 

минерална или синтетичка уља, као и уљни остаци из резервоара, мешавине уље-вода и емулзије. 

Аутосервиси, механичарске радионице, индустријска постројења, угоститељски објекти и 

домаћинства користе различите врсте уља, па се као последица тога стварају велике количине 

отпадног уља, које се сврстава у групу опасног отпада. Значајне количине овог отпада се још увек 

углавном неконтролисано одбацују, било на сметлишта или у градску канализацију. У складу са 

одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. 

закон), забрањено је: 

• испуштање или просипање отпадних уља у или на земљиште, површинске и подземне воде 

и у канализацију; 

• одлагање отпадних уља и неконтролисано испуштање остатака од прераде отпадних уља; 

• мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са PCB и коришћеним PCB или 

халогеним материјама и са материјама које нису отпадна уља, или мешање са опасним отпадом; 
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• свака врста прераде отпадних уља која загађује ваздух у концентрацијама изнад 

прописаних граничних вредности. 

Законом о управљању отпадом такође је прописано: 

• произвођач отпадног уља, у зависности од количине коју годишње произведе, дужан је да 

обезбеди пријемно место до предаје ради третмана лицу које за то има дозволу; 

• власници отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља дужни су да отпадно уље 

предају лицу које врши сакупљање и третман; 

• лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља мора да има дозволу, 

да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је сакупљена, ускладиштена или 

третирана, као и о коначном одлагању остатка после третмана и податке о томе доставља 

Агеницији; 

• отпадно јестиво уље које настаје обављањем угоститељске и туристичке делатности, у 

индустрији, трговини и другим сличним делатностима у којима се припрема више од 50 оброка 

дневно сакупља се ради прераде и добијања биогорива; 

• власници отпадних јестивих уља дужни су да отпадно јестиво уље које настаје припремом 

хране сакупљају одвојено од другог отпада и предају лицу које има дозволу за сакупљање, 

односно третман отпадних уља. 

У ЛПУО за општину Трстеник је предвиђено да генератори отпадних уља: индустријска 

постројења, аутосервиси, угоститељске радње отпадна уља сакупљају у посебним посудама и 

самостално их предају овлашћеном оператеру. Грађанима ће се омогућити да своја отпадна уља 

донесу у Рециклажни центар у посебну посуду из које ће се сакупљена отпадна уља  предавати 

овлашћеном оператеру.  

6.3.5. Отпадне гуме 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) 

и Правилнику о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник РС“, бр. 104/09 и 

81/10), отпадне гуме, јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, мотоцикала 

и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених машина и сл., након 

завршетка животног циклуса, односно гуме које власник одбацује због оштећења, истрошености 

или других разлога. Оператер који врши сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпадних 

гума, мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количинама сакупљених и третираних 

отпадних гума и податке о томе доставља АЗЖС. Отпадне гуме представљају драгоцену 

секундарну сировину која у РС од средине 2009. године добија одговарајући третман у погледу 

рециклаже.  

Као отпад, старе гуме имају карактеристике опасног отпада због могућности запаљења, када 

емитују велике количине штетних материја у атмосферу (чађ, угљен-моноксид, сумпор-диоксид).  

За потребе адекватног сакупљања и третмана отпадних гума ЛПУО за општину Трстеник, 

предвиђено  је: 

• да се  у оквиру Рециклажног центра обезбедити адекватан ограђен и заштићен простор 

(плато) за привремено складиштење старих гума. У оквиру овог центра само физичка лица 

доносиће отпадне гуме. Сакупљене гуме ће се из центра одвозити на коначан третман; 

• стална  едукација међу грађанима о штети коју може да учини неадекватно поступање са 

отпадним гумама; 
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6.3.6. Отпадна возила 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) 

и Правилнику о условима, начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. гласник РС“, 

бр. 98/10), отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која 

су отпад и која власник жели да одложи или је њихов власник непознат. 

Произвођач или увозник дужан је да пружи информације о расклапању, односно одговарајућем 

третману неупотребљивог возила. Власник отпадног возила је правно или физичко лице, коме 

ово возило припада, а настало је његовом активношћу. Власник отпадног возила (ако је познат) 

дужан је да обезбеди предају возила оператеру који има дозволу за управљање отпадом. Ако је 

власник отпадног возила непознат, јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди предају 

возила оператеру који има дозволу за управљање отпадом. Јединица локалне самоуправе уређује 

поступак предаје возила и има право на наплату трошкова ако се накнадно утврди власник 

отпадног возила. 

Оператер има дозволу за управљање отпадом и који врши складиштење и третман отпадних 

возила, дужан је да: 

• води евиденцију о свим фазама третмана и податке доставља АЗЖС; 

• обезбеди издвајање опасних материјала и компоненти из отпадног возила ради даљег 

третмана пре одлагања; 

• обезбеди третман отпадних возила и одлагање делова који се не могу рециклирати; 

• власнику или лицу које сакупља отпадна возила изда потврду о преузимању возила; 

• потврду о расклапању отпадног возила достави органу надлежном за регистрацију возила. 

ЛПУО за општину Трстеник  предвиђа да се успостави систем управљања отпадним возилима у 

складу са законом. 

6.3.7. Полихлоровани бифенили и полихлоровани терфенили (PCB и PCT) 

Трансформаторска (пираленска – PCB) уља, спадају у групу најопаснијих и најотровнијих 

материја, припадају групи канцерогених супстанци и са њима се мора пажљиво поступати. 

Нажалост, ова категорија опасног отпада се често ненаменски користи, што представља 

немерљиву опасност по здравље становништва. PCB уља се најчешће налазе у 

електроенергетским постројењима, те у том случају управљање овом категоријом отпада, у 

складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 

95/18-др. закон), преузима локална електродистрибуција, која је у обавези да предузме посебне 

мере контроле њиховог коришћења. 

 Према подацима из Електродистрибуције Крушевац трансформатори на подручју општине 

Трстеник не користе пириленска уља.  

6.3.8. Отпад који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним органским 

загађујућим материјама (POPs отпад) 

POPs – Persistent Organic Pollutants (перзистентни органски загађивачи), је отпад који се састоји, 

садржи или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs), где 

спадају PCB отпад и отпадни POPs пестициди (као нпр. DDT). POPs су веома опасне хемикалије, 

које карактеришу висок степен опасности по здравље људи и животну средину са дуготрајним 

ефектима деградације. 12 најзначајнијих РOPs материја, укључујући 9 пестицида, две 

индустријске хемикалије и полихлороване дибензо-диоксине и дибензо-фуране, познате под 
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заједничким именом диоксини. Познати POPs загађивачи, који су током година долазили у храну 

су: ДДТ, хексахлор-бензен, линдан и други, а од третмана се захтева њихово потпуно уништење. 

У нашој земљи не постоје капацитети за неутрализацију ових опасних материја, већ се оне по 

посебној процедури сакупљају, привремено складиште и извозе. У том циљу потребно је, 

нарочито у време интензивних пољопривредних активности, организовати сакупљање амбалаже 

од средстава за заштиту биља, њихово привремено складиштење у оквиру центра за сакупљања 

отпада и уклањање од стране неке од овлашћених и сертификованих организација. 

У ЛПУО за општину Трстеник је предвиђена интезивна сарадња произвођача хемикалија, 

пољопривредних апотека и корисника : 

• на локацијама код пољопривредних апотека поставити посуде за сакупљање ове 

категорије отпада (нпр. амбалажа од пестицида), где би генератори одлагали отпад. Након 

попуњавања капацитета посуде за прикупљање ове категорије отпада, надлежно лице позива 

овлашћеног оператера коме предаје сакупљени отпад.; 

• спроводити едукацију грађана о штети коју може да учини неадекватно поступање са овом 

категоријом отпада. 

6.3.9. Отпад који садржи азбест 

Правилником о поступању са отпадом који садрже азбест („Службени гласник РС“, број 75/10) и 

чланом 54, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“,број 36/09, 88/10 и 14/16) је 

дефинисан његов правилан третман и одлагање, а дата је листа материјала која садрже отпад. 

Азбест се налази у  грађевинском  отпаду  и приликом замене водоводних  и топловодних цеви. 

Ова врста отпада не може да се депонује на локалну депонију. 

Збрињавање отпада који садржи азбест у Републици Србији није решено, па ни општина 

Трстеник нема решење за ову врсту отпада. 

Материјале који садрже азбестбиће могуће привремено складиштити у рециклажном центру 

ако укупна запремина не прелази 1 м3. 

6.3.10. Медицински отпад 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) 

и Правилнику о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 48/19), медицински 

отпад је сав отпад настао у здравственим установама и ординацијама, при пружању здравствених 

услуга, без обзира на његов састав, особине и порекло. То је хетерогена мешавина комуналног 

отпада, инфективног, патоанатомског, фармацеутског и лабораторијског отпада, 

дезинфицијенаса и амбалаже, као и хемијског отпада.  

Евиденција о медицинском отпаду на територији општине Трстеник је задовољавајућа и врши се 

у оквиру Дома здравља Трстеник. Третман медицинског отпада по Националним прописима и 

директивама ЕУ, подразумева: 

• прикупљање медицинског отпада вршити у наменским специјалним кутијама, које су 

отпорне на кидање и цепање; 

• игле и остали оштри предмети се прво стављају у кутије, а затим се адекватно одлажу у 

одговарајуће контејнере; 

• контејнери треба да се налазе на одређеној локацији са потребном адекватном заштитом 

(оградом, под кључем) у кругу здравствених центара, апотекарских радњи; 

• медицински отпад се по успостављању услова транспортује на спаљивање, тј. деструкцију. 
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У ЛПУО за општину Трстеник је предвиђено да се успостављени систем одржава и да се у систем 

укључе и све приватне ординације и лабораторије.  

 

6.3.11. Фармацеутски отпад 

 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) 

и Правилнику о начину и поступку управљања фармацеутским отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 

49/19), фармацеутски отпад подразумева отпад из производње медикамената, лекове којима је 

прошао рок трајања, као и лекове који се из различитих разлога више не користе у сврхе лечења. 

Под фармацеутским отпадом се подразумева и амбалажа у коју се пакује и продаје и средства 

којима се дозира и примењује. 

У складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 

95/18-др. закон), aпотеке и здравствене установе дужне су да неупотребљиве лекове врате 

произвођачу, увознику или дистрибутеру ради безбедног третмана кад год је то могуће, нарочито 

цитостатике и наркотике. У случају да то није могуће, овај отпад се доставља апотекама које су 

дужне да преузимају неупотребљиве лекове од грађана. Апотеке и здравствене установе воде и 

чувају евиденцију о фармацеутском отпаду и податке достављају АЗЖС. 

6.3.12. Органски отпад 

Органски, зелени или биоотпад, су синоними за отпад органског порекла, односно отпад који у 

себи садржи угљеник као свој основни елемент. Према пореклу, органски отпад се може 

поделити на отпад биљног и животињског порекла. 

Извори органског отпада су различити: од отпада од хране, који настаје у домаћинствима, 

угоститељским објектима, мензама и слично, трговинским објектима до отпада који се јавља као 

последица уређења парковских површина и жетвених остатака. 

Један од најједноставнијих третмана органског отпада, представља компостирање – разградња 

органског отпада под дејством микроорганизама уз присуство кисеоника. 

За правилно поступање са органским отпадом, неопходно је: 

 утврдити могућности сакупљања и складиштења ради добијања компоста; 

 едуковати радно особље комуналног предузећа за поступање са овим отпадом; 

 успоставити и водити базу података о органском отпаду; 

 спроводити перманентне акције едукације, промоције и сакупљања органског отпада. 

ЛПУО за општину Трстеник је предвиђено да се на локацији садашње цвећаре изгради 

компостана затвореног типа  са претећим садржајима. Планирана линија за компостирање 

користиће као улазну компоненту зелени отпад (баштенски отпад) прикупљен са јавних 

површина и пијаце. Компост настао од зеленог отпада представља компост највећег квалитета и 

испуњава услове за комерцијалну употребу (продају). Најчешћа експлоатација је у пољопривреди 

као ђубриво. Добијени компост ће се користити за уређење зелених јавних површина и 

рекултивацију сметлишта.  

За биоразградив отпад из домаћинстава (остаци хране, зелени отпад из дворишта, жетвени 

остаци) ЛПУО је предвиђено спровођење пилот пројеката кућног компостирања у зони 

индивидуалног становања. 

ЛПУО за општину Трстеник предвиђа сталну едукацију становника посебно у руралном подручју 

за коришћење тарупа за уситњавање жетвених остатака и остатака од резидбе воћа и винограда 

да не би грање затрпавало комуналне контејнере. 
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Што се тиче органског отпада животињског порекла, потребно је адекватном казненом 

политиком и појачаном контролом на терену, прерађиваче који то нису урадили, натерати да 

склопе уговор са кафилеријама и предају им овај отпад. 

 

6.4. ПРОГРАМИ УПРАВЉАЊА ПОЈЕДИНИМ ВРСТАМА ОТПАДА  

6.4.1. Програм смањења амбалажног и биоразградивог отпада у комуналном отпаду 

Општина Трстеник мора да се усклади са националним циљевима за смањење амбалажног и 

биоразградивог отпада у комуналном отпаду који ће се депоновати на санитарне депоније. У 

Националном програму за управљање отпадом у РС за период 2022-2031 дефинисан је посебан 

циљ за смањено одлагање комуналног отпада на санитарне депоније. 

Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу 

рециклаже, смањено одлагање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање отпада 

на несанитарне депоније 

За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће: 

• Повећање стопе рециклаже комуналног отпада на укупних 25% по маси до 2025. године и 

35% до 2030. године; 

• Повећање стопе припреме за поновну употребу и рециклажу комуналног отпада на 

минимално 55% по тежини до краја 2025. године и минимално 60% по тежини до краја 2030. 

године; 

• Смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније до 2028. године, на 75% укупне 

количине биоразградивог отпада створеног 2008. године; 

• До краја 2029. године успостављено одвојено сакупљање за папир, метал,пластику, стакло 

и текстил; 

• Повећање стопе рециклаже биоотпада на 20% до 2025. године и 40% до 2029.године; 

• Повећање стопе рециклаже папира и картона на 25% до 2025. године и 35% до 2029. 

године; 

• Смањење одлагања отпада на несанитарне депоније на 0% до 2034. године. 

За постизање ових националних циљева за смањење амбалажног отпада у ЛПУО за општину 

Трстеник је предвиђено увођење примарне селекције у два тока: сува и мокра канта, изградња 

рециклажног центра са линијом за секундарну сепарацију, појачана контрола примене прописа 

за комерцијални сектор и обавезна набавка мобилне ваге за мерење свих врста отпада. На 

фотографији бр.15 је приказана шема линије за сортирање комуналног отпада.   

 

За смањење количине биоразградивог отпада у ЛПУО за општину Трстеник предвиђена је 

изградња компостане за компостирање зеленог отпада са јавних површина и увођење пилот 

пројеката за кућно компостирање у зони индивидуалног становања у граду и сеоскоим 

срединама. 
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Фотографија бр.15: шематски приказ сортирнице за комунални отпад 

6.4.2. Програм управљања индустријским отпадом 

Индустријски неопасан отпад, се третира као и комерцијални. У појединим предузећима су 

постављени контејнери за прикупљање комуналног отпада и њих празни ЈКСП „Комстан“ по 

позиву из предузећа. У индустрији се појављује инертни-неопасни отпад као што је амбалажни 

отпад: картон, пластика, дрвене палете и метални шшон и њихов третман је исти као и за 

комерцијални сектор. 

Поред инертног индустријског отпада, производе се и поједине врсте отпада посебног тока. Треба 

правити разлику између отпада посебног тока и опасног отпада. На територији општине Трстеник 

је развијена металопрерађивачка индустрија и прехрамбена индустрија и они су захваљујући 

технолошким процесима генератори отпада. 

Обавеза „произвођача“ опасног отпада који производи више од 200кг  опасног отпада годишње 

је да правилно поступа са индустријским отпадом и да: 

• уради карактеризацију индустријског отпада; 

• ускладишти отпад у складу са прописма; 

• уради процену ризика; 

• примењује интегрисану превенцију и контролу загађивања; 

• има израђен План управљања отпадом, што је и законска обавеза; 

• дефинише  и примењују мере заштите; 

• редовно ради мониторинг. 

Опасан отпад није у надлежности локалне самоуправе. Општинска еколошка инспекција у 

сарадњи са републичком инспекцијом треба да врши надзор над произвођачима опасног отпада 

и да обезбеђује уредне податке за Национални и Локални регистар загађивача. 
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У Србији не постоји постројење за прераду опасног отпада, па су сви генератори отпада 

принуђени да опасан отпад извозе на даљу прераду директно или преко овлашћених оператера.  

У Националном програма управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031 

дефинисан је посебан циљ који се односи на опасан и индустријски отпад. 

Посебан циљ 2: Успостављен систем одрживог управљања опасним и индустријским отпадом 

За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће: 

• до краја децембра 2029. године успостављено одвојено сакупљање фракција опасног 

отпада које производе домаћинства; 

• изградити капацитете за управљање опасним и индустријским отпадом. 

6.4.3. Програм управљања грађевинским отпадом 

Постојеће стање у области управљања грађевинским отпадом је незадовољавајуће: законодавно-

правни оквир није још увек успостављен. Постојећи прописи не дефинишу тачан статус 

рециклираног отпада, нема прописа којим се омогућава његова даља употреба, односно да се 

дефинише као сировина, нису усвојени обавезујући циљеви за рециклирање овог отпада. Не 

постоје депоније за одлагање грађевинског отпада. 

Националним програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022-2031 године 

дефинисане су могућности за поновну употребу и рециклажу грађевинског отпада. 

Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних токова 

отпада и ефикасније коришћење ресурса 

• повећање стопе припреме за поновну употребу, рециклирање и друге врсте поновног 

искоришћења материјала, укључујући и разастирање отпада као замене за друге материјале 

неопасним отпадом од грађења и рушења,искључујући природни материјал дефинисан у 

категорији 17 05 04 на листи отпада на 40% до 2029. године. 

Скупштина Општине Трстеник мора да донесе нову одлуку којом се одређује локација за 

складиштење, третман и одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објекта на својој 

територији. 

Инвеститори морају да се обавежу да раде План управљања грађевинским отпадом у следећим 

случајевима: 

• ако је за изградњу новог објекта, реконструкцију објекта, замену објекта или уклањање 

грађевине потребно прибављање грађевинске дозволе у складу са прописима којима се уређује 

изградња објеката, уз пројект за добијање грађевинске дозволе инвеститор доставља план 

управљања грађевинским отпадом; 

• ако се за изградњу или реконструкцију зграде предвиђа запремина објекта тако да 

земљани ископ износи или је већа од 1.000 m3; 

• без обзира на запремину грађевинског отпада, уколико грађевински отпад садржи или је 

изложен опасним материјама. 

Рециклажа грађевинског отпада, представља раздвајање и рециклажу отпадног материјала који 

је настао током изградње или реконструкције објеката. Највећи део грађевинског отпада 

углавном завршавана градској депонији и дивљим депонијама. Како се количина грађевинског 

отпада повећава, неопходно је сачинити програм управљања грађевинским отпадом, да би се 

спречило неконтролисано одлагање у животну средину, а финансирање и одржавање локације 

обезбеди наплатом накнада за транспорт и одлагање власнику грађевинског отпада. 

Грађевински отпад не сме да се одлаже у санитарну касету или да се одвози у Регионални центар 

за управљање отпадом у Краљево. 
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6.5. ПРЕДЛОЖЕН СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ ТРСТЕНИК 

Локални план управљања отпадом општине Трстеник за период 2023-2032 године заснива се на 

успостављању концепта интегралног управљања отпадом, имплементацији одрживог система 

који ће имати минимални штетни утицај на животну средину и здравље људи уз рационално 

коришћење ресурса из отпада. Он осликава специфичности општине Трстеник и обавезу локалне 

самоуправе да спроводи јавну политику у овој области усклађену са законским прописима 

Републике Србије.  

Предложени ЛПУО усклађен је са Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 

од 2022-2031 године и  Акционим планом за период 2022-2024 године, јер у тим документима су 

дефинисане мере и активности у области управљања отпадом које су обавезујуће за локалну 

самоуправу и које је РС спремна да финансира и/или суфинасира. У националном програму је 

дефинисано да општина Трстеник приступа Регионалном центру за управљање отпадом 

Краљево, а до кроз три фазе обезбеди неопходну инфраструктуру и услове за функционисање 

управљања отпадом.Табела бр,џџџџ преузета је из Програма управљања отпадом у Републици 

Србији за период 2022-2032.  

 

 

 

 

 

 

прва фаза Велика густина 

насељености, главни 

градски центри – 

Београд 

Региони са великим 

насељима – Нови 

Сад, Ниш, 

Крагујевац 

 

Остали региони 

Опрема за сакупљање и транспорт отпада како би се осигурала 100% 

покривеност услугама 

Трансфер станице (тамо где је применљиво) 

Примарна сепарација рециклажног материјала (иницијално системом две 

канте, са перспективом даљег развоја) 

Секундарна сепарација на регионалном нивоу 

Кућно компостирање (30%) 

Примарна сепарација зеленог отпада и компостирање на локалном нивоу 

Центри за сакупљање отпада (кабасти отпад, отпад од електричне и 

електронске опреме, отпадно уље, опасан отпад из домаћинстава) 

Депоније које у потпуности испуњавају инжењерско-техничке технолошке 

стандарде 

Затварање постојећих депонија (престанак рада, успостављање 

контролисаног улаза и ограђивање) 

Опрема за надзор и извештавање 

 

друга фаза 
Претварање отпада у 

енергију 

Даљи развој 

примарне сепарације 

Проширење обима 

кућног компостирања 

Претварање отпада у 

енергију 

Производња RDF 

Даљи развој 

примарне сепарације 

Проширење обима 

кућног компостирања 

Даљи развој примарне 

сепарације 

Проширење обима 

кућног компостирања 

Одвојено прикупљање 

и биолошки третман 

отпада 
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трећа фаза 
Даље одвојено прикупљање и биолошки третман биоразградивог отпада 

Проширење обима кућног компостирања 

Рекултивација затворених несанитарних депонија 

Табела бр.13 Инфраструктура планирана за управљање комуналним отпадом 

Концепт управљања отпадом дефинисан у ЛПУО за општину Трстеник обухвата следеће 

компоненте: 

• Обухват становништва организованим прикупљањем отпада 100% 

• Примарна сепарација комуналног отпада на месту стварања на две фракције: 

рециклабилан и несортиран отпад уз сукцесивну набавку посуда за прикупљање и 

возила за одвожење и запошљавање одговарајуће радне снаге 

• Изградња и опремање рециклажног центра-центра за сакупљање отпада на 

опредељеној локацији који ће да садржи линију за секундарну сепарацију за 

рециклабилни отпад и простор за одлагање посебних токова отпада ( опасан отпад ) из 

домаћинства 

• Изградња компостане  на опредељеној локацији за компостирање зеленог отпада са 

јавних површина и градске пијаце 

• Увођење пилот програма кућног компостирања у зони индивидуалног становања и 

едукација сеоског становништва о употреби биомасе као горива и органског ђубрива 

• Организовање периодичних кампања за прикупљање посебних токова отпада ( кабасти 

отпад, електрични и електронски отпад, стакло, фолије од пластеника и црева за 

поливање...) 

• Одржавање санитарне касете на градској депонији да у потпуности испуњава техничке 

и технолошке стандарде 

• Санација и рекултивација постојећих несанитарних ( дивљих) депонија 

• Припреме за прелазак на регионални систем управљања отпадом-Приступање 

регионалном центру за управљање отпадом у Краљеву.  

• Континуирано информисање и едукација грађана општине Трстеник о новинама у 

јавној политици за управљање отпадом дефинисаној у ЛПУО. 

6.6. МЕРЕ САНАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА 

Према подацима из ДЕП 2 обрасца за 2021 годину који је ЈКСП „Комстан“ доставио Агенцији за 

заштиту животне средине на територији општине Трстеник регистровасно је 10 дивљих  депонија 

са тачно одређеним координатима и процењеном количином отпада.  

Постоји оправдана сумња да нису све депоније регистроване и зато се предвиђа да се направи 

попис дивљих депонија са њиховим координатама, процењеном запремином и врстом отпада и 

да се на основу тога за сваку дивљу депонију да процена неопходних активности и потребних 

средстава за санацију и рекултивацију. Позитивна искуства са санације дивље депоније Бело 

Брдо код Страгара показују да је дугорочно најефикасније уклањање отпада са дивље депоније, 

наношење инертног материјала и озелељавање уз постављање видео надзора, табли за забрану 

бацања смећа и појачан инспекцијски надзор.  

Како је просечна цена уклањања отпада са дивљих депонија минимум 20 еура/м2, а трошкове 

уклањања дивљих депонија сноси локална самоуправа, ЛПУО за општину Трстеник предвиђа 

сталну едукацију становника о штетности дивљих депонија на здравље и појачан рад комунално-

еколошке инспекције уз примену казнене политике. 
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У току 2021. и 2022. године средствима Министарства ЗЖС и општине Трстеник према 

предходно урађеном пројекту санације и рекултивације несанитарне депоније „Осаоница“ 

урађена је санација и рекултивација 2/3 локалне депоније, а 1/3 је преведена у санитарну касету 

са системом за отплиљаваље и пречишћавање процедних вода. Санитарна касета испуњава све 

законом предвиђене услове и користиће се до преласка депоновања отпада у Регионални центар 

Краљево.  

7. ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

7.1. ОПЕРАТИВНИ  И ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ  

Основни начини повећања прихода у управљању отпадом могу бити повећање цене саме услуге 

или проширење обима услуга и корисника. Како је управљање отпадом које је поверено ЈКП 

„Комстан“ територијално ограничено на подручје оптшине Трстеник и где су грађани у највећој 

мери већ обухваћени системом прикупљања отпада, поред повећања цене други правац за 

повећање прихода у овој области може бити проширење услуга које се пружају. Како је у 

предходној анализи утврђено да долази до мешања комерицијалног са комуналним отпадом, што 

је противзаконито, а у исто време и веома оптерећује постојећи систем управљања комуналним 

отпадом, требало би посветити додатну пажњу увођењу услуге сакупљања, транспорта и 

третмана комерцијалног отпада који се углавном састоји од рециклабилних материја (папира, 

картона, стакла, пластике...). Ово би било потребно издвојити као посебну услугу која би поред 

решавања конфликта који настаје због мешања комерцијалног и комуналног отпада, допринела 

да привредни субјекти на територији Општине Трстеник испуне своје законске обавезе и 

допринесу очувању природних ресурса слањем свог комерцијалног отпада на рециклажу 

посередством услуге коју би пружило ЈКСП „Комстан“. 

ЈКСП „Комстан“ за 2021. годину остварило позиотиван резултат пословања са добитком од 

475.958 динара, пре опорезивања. Међутим из финансијског извештаја није могуће прецизно 

утврдити колики су били укупни расходи РЈ „Хигијена и механизација“ и колико су расходи у 

области управљања отпадом. 

Даље активности које је потребно спровести како би се испуниле законске обавезе довешће до 

повећања трошкова у управљању отпадом. Посебно велики трошак настаће у тренутку преласка 

на регионални систем управљања отпадом, када ће настати трошкови транспорта до регионалне 

депоније и трошкови депоновања по тони отпада који се буде одложио. Стога је од кључног 

значаја унапредити систем превенције настанка отпада, његове селекције и третмана који је 

могуће извршити на локалном новоу. Ове мере треба сагледати као инвестиције које ће у 

будућности довести до смањења количине отпада која ће се транспортовати и депоновати на 

регионалну депонију. Посебно значајан подухват са аспекта смањења будућих трошкова имаће 

решавање питања биоразградивог отпада, кроз увођење индивидуалног компостирања, 

централног компостилишта и рециклажног центра, чији ће заједнички ефекат бити смањена 

количина отпада која се депонује на регионалној депонији. 

Улагања која су препозната као инвестициона и приказана у акционом плану и систематизацији 

радних места довешће до постављање темеља за одрживо функционисање система  управљања 

отпадом. Пре свега је за успостављање таквог система и испуњавање законских обавеза, које у 

будућности треба очекивати да ће бити повећане, значајно повећање капацитета ЕЈ „Хигијена и 

механизација“ како са бројем људи тако и са набавком нове опреме. Као посебан аспект и нову 

услугу требало би сагледати могућност пружања услуге набавке посуда за отпад за индивидуална 

домаћинства која би кроз месечну надокнаду могла на повољнији начин да дођу до 
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стандардизоване посуде за одлагање отпада, која би у складу са тренутним надокнадама и 

трошковима могле да исплате за период мањи од 4 године, кроз редовно плаћање рачуна за отпад 

и надокнаде за канту. 

Поред инвестиција у набавку неопходне опреме и повећање броја ангажованих на пословима 

управљања отпадом, кључ даље економске одрживости система представља смањење отпада на 

месту настанка, као и селекција која ће довести до тога да се минималне количине отпада 

транспортују и депонују на регионалну депонију, јер ће уколико то не буде урађено трошкови 

транспорта и депоновања морати да се пренесу на кориснике доводећи до значајног повећања 

цена. 

Упоредан преглед постојеће систематизације и предложене промене дат је у Прилогу бр 3, а 

процењена вредност трошкова предложених активности и извори финансирања у Акционом 

плану. 

Напомена:Приликом сагледавања финансијског оквира потребно је узети у обзир и значајне 

промене цена које су у последњем периоду условњене пандемијом и ратним сукобима, па може 

доћи до значајнијих одступања у основу на приказане трошкове у зависности од самог тренутка 

спровођења набавке и услова који буду тада актуелни. 

 

7.2. ИЗВОРИ ФИНАСИРАЊА 

Реализација значајних инфраструктурних пројеката се не може финансирати само из локалних 

средстава. С обзиром на тешку економску ситуацију у земљи, за реализацију овог пројекта 

потребно је шире друштвено ангажовање, а често и ангажовање приватног капитала и донатора. 

 

Главни финансијски терет за имплементацију ЛПУО биће подељен између: 

• буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник; 

• буџета општине  Трстеник; 

• средстава ЈКСП „Комстан“ од наплате услуга; 

• средстава буџета Републике Србије; 

• средстава донатора. 

Планирани извори финансирања за спровођење Локалног плана управљања отпадом могу бити: 

• наменска средства из општинског буџета; 

• кредити, донације и средства правних и физичких лица која управљају отпадом; 

• накнаде и други извори финансирања у складу са законом и 

• евентуална донирана и кредитна помоћ буџета РС и међународних фондова. 

 

8. СОЦИОЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ 

 

За правилно управљање отпадом, од посебног значаја су програми информисања,едукације и 

транспарентности у свим фазама планског процеса чији је циљ развијање савременог концепта 

управљања отпадом. У том контексту потребно је спороводити програме развијања јавне свести 

и учешћа јавности. 

Принципи социјалног аспекта су: 

• оријентација управљања отпадом према стварним потребама и захтевима становништва 

за услугама; 
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• подстицање руковања и одлагања отпада који доприносе ефективности и ефикасности 

комуналних услуга; 

• развијање јавне свести становништва о проблемима и приоритетима везаним за 

управљање отпадом и промовисање ефективних економских захтева (плаћање) за услуге 

сакупљања и одлагања отпада; 

•  подршка доприносу корисника за самоорганизовањем локалног сакупљања отпада и 

имплементацији рада у склопу система управљања отпадом; 

• заштите здравља радника на управљању отпадом и побољшању њихове социоекономске 

сигурности. 

Користи од примене концепта Плана управљања отпадом које нису урачунате: 

• смањење емисија у атмосферу; 

• приходи за локалну заједницу; 

• нова радна места; 

• позитиван утицај на животну средину; 

• позитиван утицај на простор. 

 

 

8.1. РАЗВИЈАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ 

Успостављање одрживог система управљања отпадом није могуће без изградње адекватног става 

становништва и високог нивоа еколошке свести друштва. Без прихватања, разумевања, воље, 

интереса, свести и признавања користи и одговорности различитих актера и јавности уопште, 

није могућа ефикасна имплементација политике адекватног управљања отпадом нити остварење 

одрживог развоја система управљања отпадом. 

Од нивоа еколошке свести грађана, у крајњој линији, зависиће успех спровођења Локалног плана 

управљања отпадом и одрживост резултата који се његовим спровођењем желе постићи. Без 

унапређења нивоа еколошке свести грађана вероватно је да инфраструктурни, економски и 

институционални аспекти унапређења система управљања отпадом неће дати очекиване 

резултате, нарочито посматрајући њихов дугорочни утицај. 

Унапређење нивоа јавне свести подразумева усвајање адекватног обрасца понашања на нивоу 

појединца који доводи до смањења настајања отпада, подстиче поновну употребу отпада, 

куповину производа направљених од рециклабилних материјала, раздвајање отпада за рециклажу 

и у крајњој линији адекватно и савесно одлагање отпада. 

Узимајући у обзир велики значај који ниво еколошке свести грађана има за успешно спровођење 

Плана и успостављање одрживог система управљања отпадом, неопходно је благовремено 

креирати програме развоја јавне свести и континуирано их спроводити. 

Сам програм активности развијања јавне свести грађана по питању управљања отпадом 

би требало да обухвати следећи садржај: 

• информисање јавности 

• информативно-едукативна кампања и 

• едукација. 

8.1.1. Информисање јавности 
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Информативни део програма је оријентисан на упознавање јавности и циљних група обухваћених 

ЛПУО са предусловима управљања отпадом на територији општине Трстеник. Информативни 

део програма садржаће: 

• основне појмове о управљању и токовима отпада; 

• информације о ризицима и опасностима по здравље људи због неадекватног управљања 

отпадом (сметлишта, процедне воде, паљење депоније...); 

• важност правилног сакупљања и одлагања отпада; 

• важност концепта минимизације отпада; 

• опасан отпад са посебним освртом на опасан отпад из домаћинства; 

• улогу органа власти на свим нивоима у управљању; 

• трошкове сакупљања, транспорта и одлагања отпада; 

• назнаке о значају програма како би грађани били мотивисани на учешће. 

Ове информације ће се  континуирано достављати грађанима коришћењем различитих средстава 

и канала комуникације: припрема и штампа различитих информативних летака који грађанима 

могу бити дистрибуирани уз рачуне за комуналне услуге и организацијама информативних 

трибина и скупова у месним заједницама и слично. 

8.1.2. Информативно-едукативне кампање 

Информативно-едукативна кампања, поред слања информација има за циљ и образовање и 

едукацију различитих циљних група у ланцу управљања отпадом. ЛПУО предвиђа  слање 

информација и порука, едукацију грађана и јавности генерално и  припадника појединачних 

циљних група као што су сеоска домаћинства, привредници, пољопривредници, деца, омладина, 

женска популација и слично. Спровођење информативно-едукативних кампања може бити 

активност локалних организација цивилног друштва. 

Информативно-едукативна кампања утиче на развијање јавне свести применом следећих метода 

и средстава: 

• сарадње са локалним медијима (контакт емисије и спотови/џинглови на локалној радио 

или телевизијској станици, објављивање постова на друштвеним мрежама и сајтовима 

органа и организација, медијски догађаји); 

• израде и дистрибуције информативно-промотивног материјала (налепнице, постери, 

календари); 

• предавања, радионице, изложбе, едукативне екскурзије (са посетом депонији итд.). 

8.1.3. Едукација 

Едукација у склопу развијања јавне свести становништва се по правилу усмерава на појединачне 

циљне групе и то на: 

• запослене у комуналном  предузећу  коме је поверено управљање комуналним отпадом на 

територији општине Трстеник; 

• запослене на пословима управљања отпадом у Општинској управи; 

• грађане месних заједница; 

• женску популацију; 

• децу и ученике у предшколским и школским установама; и 

• васпитаче и образовни кадар у овим установама. 
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Едукација запослених у комуналним предузећима се може спровести путем стручних предавања, 

курсева и обука. Такође, веома је значајно организовати размене искустава запослених у ЈКП у 

Републици Србији. 

Грађани месних заједница могу бити едуковани организацијом различитих трибина и зборова у 

месним заједницама. Посебно је важна едукација женске популације о питањима поступања са 

отпадом. 

Едукација деце и васпитно-образовног кадра може се организовати путем радионица у 

обдаништима и школама, организацијама школа у природи или организацијом еколошких 

секција. 

Носиоци активности на развоју јавне свести о управљању отпадом морају бити локална 

самоуправа и ЈКСП „Комстан“. У циљу развоја јавне свести подстицати сарадњу и изградњу 

партнерства између јавног, цивилног и привредног сектора. У процесу унапређења јавне свести 

веома важну улогу имају организације цивилног друштва које се баве питањима заштите животне 

средине. Такође, локалне самоуправе и јавна предузећа морају градити партнерства са локалном 

привредом. 

8.2. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ 

Укључење јавности у процесе одлучивања о питањима која су значајна за њихову животну 

средину представља законску обавезу јединица локалне самоуправе. Будући да уређење области 

управљања отпадом утиче на све грађане једне локалне заједнице од изузетне је важности 

обезбедити да сви грађани буду адекватно информисани о доношењу кључних одлука у овој 

области. Поред тога, грађанима се мора омогућити и да дају свој допринос овом процесу путем 

подношења конкретних предлога, коментара, допуна и измена кључних одлука које се односе на 

управљање отпадом. 

Процес израде Локалног плана управљања отпадом јесте прилика када грађани морају бити 

укључени у систем одлучивања, будући да се самим Планом утврђују најбитнији правци развоја 

области управљања отпадом и доносе кључне одлуке везане за управљање отпадом. Обезбеђење 

учешћа јавности у самом планирању, доприноси и самом поступку реализације ЛПУО. Такође, 

укључивање грађана у процес одлучивања о питањима управљања отпадом и у њихово решавање 

утиче и на подизање нивоа знања и свести јавности о питањима управљања отпадом. 

Пре почетка израде ЛПУО формиран је радни тим састављен од представника свих релевантних 

институција за креирање и спровођење плана који имају интерес за одрживо коришћење 

локалних услуга. Заинтересованим грађанима су достављане информације путем саопштења на 

општинском сајту и прилозима на локалној телевизији. Ставови грађана о проблемима 

управљања отпадом испитани су кроз анкету. 

Након израде ЛПУО ће бити стављен на јавни увид грађанима кад ће они моћи да изнесу и своје 

конкретне примедбе које ће приређивач да уважи или одбије. Финална верзија ЛПУО биће 

објављена на сајту општине Трстеник. 

Нарочито је важно укључење јавности приликом доношења одлука које имају посебан утицај на 

одређене циљне групе. Веома је важно извршити процене утицаја појединачних одлука на 

локалном нивоу на одређене циљне групе и на основу ових процена консултовати се са грађанима 

или делом заинтересоване јавности на коју ове одлуке имају највише утицаја. У том смислу, 

нарочито су битне консултације приликом одабира локација за различита постројења 
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(компостана и рециклажни центар, консултације када су у питању санације и рекултивације  

дивљих депонија). 

Да би грађани и грађанке могли да се изјасне и у потпуности укључе у планирање промена и 

процеса, важно је представити им процес на један од следећих начина: 

• посредством  локалне радио телевизије; 

• организовањем састанака у месним заједницама са становништвом и удружењима 

грађана. 

Неопходно  је укључивање женских организација и присуство грађанки. Тиме се обезбеђује 

формулисање мера и закључака које више одговарају потребама и доприносе побољшању 

положаја жена.  

Да би отпад могао да се одваја на извору настанка грађани и грађанке морају бити обучени и 

информисани о процедурама, како би селекцију отпада извршили на адекватан начин и како би 

се спречили евентуални ризици по здравље. Жене су у оквиру домаћинства, на основу родних и 

породичних улога доминантно одговорне за хигијену и уопште селекцију највећег дела отпада из 

домаћинстава. Стога је потребно укључити првенствено жене у обуке које се односе на 

генерисање отпада, његову селекцију и одлагање. Организовати консултације у месним 

заједницама и насељима око могућности да се грађани укључе у прикупљање и самоприкупљање 

отпада у сарадњи са удружењима грађана. Предложити могућности за периодично прикупљање 

појединих врста отпада путем организованих кампања за кабасти отпад, електрични и 

електронски отпад и стакло.  

Систем примарне сепарације отпада може имати утицај на Ромску популацију и друге грађане 

који  остварују профит од неформалног прикупљања секундарних сировина. Неформални 

сакупљачи отпада, односно сакупљачи секундарних сировина живе испод доње границе 

сиромаштва, без социјалне и здравствене заштите, раде у нехигијенским условима, без адекватне 

опреме и заштите. Променама које су предвиђене њима ће бити онемогућен или отежан приступ 

ресурсима. Потребно је њихово укључивање у ове процесе - прикупљање селектованог отпада, 

селекција отпада, опасног, кабастог отпада, транспорт и селекцију на извору настанка или на 

местима прикупљња отпада .  

Почетни стадијум реализације Локалног плана управљања отпадом највише мотивише на учешће 

оне представнике заједнице који су свесни потребе оваквог решавања питања отпада. Оно што се 

показује као општи тренд је да са приближавањем коначној одлуци, учешће јавности постаје 

масовније јер су потенцијалне добробити све уочљивије. 

Tакође, неопходно је обезбедити комуникацију и укључење у решавање питања управљања 

отпадом и партнерске установе на националном нивоу, као и потенцијалне међународне 

донаторске организације. 

9. НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-

др. закон, 43/11-одлука УС,14/16, 76/18 и 95/18-др. закон), предвиђено је да локална самоуправа, 

у оквиру своје надлежности обезбеђује континуалну контролу и праћење (мониторинг) стања 

животне средине, при чему мониторинг чини саставни део јединственог информационог система 

заштите животне средине. 
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Мониторинг и ревизија су основни делови процеса имплементације. Мониторинг ће одредити да 

ли су акције из Плана управљања отпадом постигнуте и да ли је отпад у хијерархији у складу са 

принципима Програмом управљања отпадом у Републици Србији  за период од 2022-2031 године. 

Локални индикатори ће такође допринети дајући свеукупно сагледавање управљања отпадом. На 

тај начин ће бити означен напредак и обележена кључна питања која треба разматрати у наредном 

периоду. Процес избора најприхватљивијих опција за животну средину је озбиљан и осетљив 

процес, који укључује локалну самоуправу и велики број заинтересованих страна. 

План управљања отпадом потребно је усагласити након пет година, а након десет година урадити 

нови Локални план управљања отпадом. Ревизија ЛПУО за општину Трстеник биће потребна код 

преласка депоновања отпада на регионалну депонију у Краљеву или када дође до измене 

законских прописа на нивоу РС, на пример прелазак на депозитни систем за рециклабилни 

амбалажни отпад. 

Ефикасност спровеђења ЛПУО-реализација планираних активности прате надлежне институције 

у Општинској управи Трстеник и ЈКСП „Комстан“. Ове службе су у обавези да достављају 

извештаје националним институцијама за заштиту животне средине ( Агенцији за заштиту 

животне средине) на њиховим дефинисаним обрасцима: 

КОМ 1-Годишњи извештај о управљању комуналним отпадом; 

 ГИО 2- Годишњи извештај оператера на депонији отпада; 

ДЕП 2-Образац за дивље депоније: 

Подаци из ових образаца користе се за праћење ефективности Локалног плана управљања 

отпадом, јер садрже вредности националних индикатора за област управљања отпадом. 

У Правилнику о Националној листи индикатора заштите животне средине  ( Сл.гласник РС 

бр.37/2011) дати су у члану 3  у тематској целини 5 -Отпад индикатори за управљање отпадом. 

За потребе праћења реализације ЛПУО изабрани су индикатори дати у Табели бр. 14. 

А Настајање отпада 

1 Укупна количина 

произведеног отпада 

Укупна количина произведеног отпада годишње (t/год.) 

Укупна количина произведеног отпада по становнику 

годишње (kg/стан./год.) 

Укупна производња отпада по групама према Каталогу 

отпада годишње (t/група/год.) 

2 Интензитет 

производње 

отпада 

Количина отпада

 по 

становнику 

(ЕУР/стан) 

становник

у 

(kg/стан) према БДП по 

3 Количина 

произведеног 

комуналног отпада 

Количина произведеног комуналног отпада годишње (t/год.) 

Количина прикупљеног комуналног отпада годишње (t/год.) 

Производња комуналног отпада по становнику (kg/стан/год.) 

Број становника обухваћених прикупљањем комуналног 

отпада (% од укупног броја становника) 

Укупна производња отпада из домаћинстава (t/год.) 
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Укупна количина одвојено прикупљених врста 

отпадапапир,стакло, метал, пластика, органски отпад, 

биоотпад и др.(t/врсти/год.) 

4 Количина 

произведеног 

отпада 

 

 

опасног 

Количина произведеног опасног отпада годишње (t/год.) 

Количина произведеног опасног отпада из домаћинства 

(t/год.) 

5 Количина 

произведеног 

индустријског 

отпада 

Укупна количина произведеног индустријског отпада 

годишње (t/год.) 

Производња отпада по групама према Каталогу отпада 

годишње (t/група/год.) 

6 Количина 

произведеног 

амбалажног 

отпада 

Количина произведеног амбалажног отпада годишње (t/год.) 

Удео рециклиране кол. по врсти амбалажног материјала у 

укупној кол. произведене врсте (% од укупне количине) 

7 Количина 

произведеног 

биоразградивог 

отпада 

Укупна количина произведеног биоразградивог отпада 

годишње (t/год.) 

Количина биоразградивог отпада употребљена за 

компостирање (t/год.) 

8 Количина 

произведеног отпада 

од грађења и рушења 

Укупна количина произведеног отпада од грађења и рушења 

годишње (t/год.) 

9 Количина 

произведеног 

електронског отпада 

Укупна количина произведеног електронског отпада 

годишње (t/год.) 

10 Количина отпадних 

возила 

Број отпадних возила годишње (бр/год.) 

11 Количина отпадних 

гума 

Количина произведеног отпада од отпадних гума (t/год.) 

12 Количина 

произведеног 

отпадног уља 

Укупна количина уља стављених на тржиште (t/год.) 

Количина скупљеног отпадног уља годишње (t/год.) 

13 Количина 

произведеног 

отпадног муља из 

уређаја за 

пречишћавање 

отпадних вода 

Количина произведеног муља из уређаја за пречишћавање 

отпадних вода годишње (t суве материје/год.) 

14 Количина 

медицинског и 

отпада сличног 

медицинском 

Укупна количина медицинског и отпада сличног 

медицинском (t/год.) 

Б Инфраструктура 

(привредни 

субјекти) 
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15 Овлашћени 

привредни субјекти 

за управљање 

отпадом 

Укупан број привредних привредни субјеката 

(бр.) Број привредних субјеката према врстама 

отпада (бр.) 

 

Ц Управљање отпадом 

16 Количина 

рециклираног 

отпада 

Укупна количина рециклираног отпада (t/год.) 

Укупна количина рециклираног амбалажног отпада (t/год.) 

17 Количина 

биоразградивог 

отпада 

Укупна количина биоразградивог отпада (t/год.) 

18 Количина издвојено 

прикупљеног отпада 

Укупна количина издвојено прикупљеног отпада (t/год.) 

Укупна количина издвојено прикупљеног отпада по врстама 

(t/год.) 

Табела бр.14.Индикатори праћења реализације ЛПУО 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРВАЉАЊА ОТПАДОМ  

ЗА ОПШТИНУ ТРСТЕНИК ЗА ПЕРИОД  2023-2032 ГОДИНЕ 

 

Општи циљ Локалног плана управљања отпадом општине Трстеник  за период  2022-2032 је успостављање дугорочно одрживог економски 

рационалног  система управљања отпадом уз смањење негативног  утицаја на  животну средину и здравље становника укључивањем свих 

актера у локалној заједници. 

Специфични циљеви Мере и активности Надлежна 

институција 

Временски рок Процењена вредност  и 

извори финасирања 

Специфични циљ бр.1 

Јачање  

административних  

капацитета на нивоу 

општинске управе и 

оперативних капацитета 

у комуналном предузећу 

у области управљања 

отпадом  

Усклађивање општинских прописа у области 

управљања отпадом у складу са републичким 

прописима и ЛПУО 

Општина 

Трстеник 

2023  

континуирано 

Буџет општине, донатори 

 

Јачање капацитета ( запошљавање и 

едукација) запослених у службама за 

задуженим за планирање, издавање дозвола и 

спровођење прописа у области управљања 

отпадом у општини; 

Општина 

Трстеник 

2023 

континуирано 

Буџет општине, донатори 

Обезбеђење довољног броја радника 

одговарајуће квалификационе структуре на 

пословима управљања комуналним отпадом у 

ЈКСП „Комстан“ 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2023 - сукцесивно 

са проширењем 

обима и врсте 

активности 

ЈКСП „Комстан“ 

Специфични циљ бр.2: 

Унапређење система 

сакупљања отпада и 

проширење укупног 

обима сакупљања 

комуналног отпада на 

100% 

Сукцесивна набавка типизираних контејнера -

1,1 м3 -1258 ком; 5м3-65 ком;  
Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2023 -2032  110.000.000 РСД 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

Донатори 

Набавка типизираних посуда за сакупљање 

отпада у зони индивидуалног становања 

140 l - 10.000 ком 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2023 -2032 29.500.000 РСД 

Корисници 

Донатори  

Набавка возила за проширење обухвата 

сакупљања отпада и појачану динамику 

Општина 

Трстеник 

2023-2024 73.000.000 РСД 

Буџет општине 
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пражњења уз обезбеђење возача и 

послужиоца возила. 

аутосмећар до 16м3 -2 ком; аутосмећар до 

22м3-1 ком; аутоподизач за контејнере од 5м3 

- 2 ком.  

ЈКП „Комстан“ ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

донатори 

Одржавање несметаног функционисања 

санитарне касете на градској депонији                              

( набавка ваге, процедне воде, застирање...) 

ЈКСП „Комстан“ 2023-до коначног 

затварања 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

Уклањање постојећих дивљих депонија и 

чишћење терена са мерама санације и 

рекултивације 

Општина 

Трстеник 

2023-2032 Буџет општине 

МЗЖС 

Специфични циљ бр.3: 

Увођење система 

одвојеног сакупљања, 

поновног  коришћења и 

рециклаже отпада уз 

смањење одлагања 

комуналног отпада  у 

санитарну депонију за 

30% до 2030  и нулто  

одлагање отпада на 

несанитарним -дивљим 

депонијама 

Успостављање мреже примарне селекције по 

принципу „две канте“ на месту настанка у 

домаћинствима набавком кеси и канти  

Канте од 140 литара -10.000; кесе 100.000 ком 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2024- 2030 

сукцесивно 

30.000.000 РСД 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

донатори 

Постављање рециклабилних контејнера за 

селективно сакупљање рециклабилног отпада 

на постојећим локацијама уз комуналне 

контејнеру у граду и у већим насељеним 

местима  

1,1 м3-150, контејнери од 5м3 -50;  

жичани -100 ком 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2024-2030 

сукцесивно 

28.000.000 РСД 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

донатори 

Набавка возила за сакупљање рециклабилног 

отпада  

Кипер са руком -2 ком, аутосмећар-1 ком 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2024-2026 39.000.000 РСД 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

оператери 

Примарна сепарација и компостирање зеленог 

отпада изградњом градске компостане и 

кућним компостирањем у зони 

индивидуалног становања; 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2025-2028 Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

донатори 

Приступање Регионалном центру за 

управљање отпадом у Краљеву 

Општина 

Трстеник 

по отварању 

РЦУО Краљево 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 
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Специфични циљ бр.4: 

Успостављање система за 

сакупљање, поновну 

употребу и рециклажу 

опасног отпада из 

домаћинства и посебних 

токова отпада 

Изградња Рециклажног центра са линијом за 

секундарно селектирање „суве“ канте и 

простором за одлагање опасног и кабастог 

отпада из домаћинства;  

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2025-2026 7.000.000 РСД 

Буџет општине 

ЈКСП Комстан 

МЗЖС РС 

донатори 

Организовање кампања за прикупљање 

појединих врста отпада (стакло, електрични и 

електронски отпад и пластични отпад из 

пољопривредне производње).  

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2024-2032 

континуирано 

1.200.000 РСД 

Буџет општине 

оператери 

Специфични циљ бр.5: 

Развијање свести 

становништва о значају 

адекватног управљања 

отпадом 

Правовремено информисање грађана о 

новинама у области управљања отпадом на 

локалним медијима 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2023-2032 Буџет општине 

Донатори 

НВО 

Спровођење кампање о заначају примарне 

селекције и рециклаже отпада 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2024-

континуирано 

Буџет општине 

Оператери 

НВО 

Спровођење едукативних радионица и 

семинара за различите групе о могућностима 

предузетништва  у области рециклаже и 

циркуларне економије 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2023-2032 

континуирано 

Буџет општине 

оператери 

донатори 

НВО 

Организовање акција за прикупљање и 

збрињавање појединих врста отпада 

Општина 

Трстеник 

ЈКП „Комстан“ 

2023-2032 

континуирано 

Буџет општине 

Оператери 

НВО 

 

ПРИЛОЗИ 

1. Одлука надзорног одбора о умањењу задужења 

2. Одлука о усвајању ценовника ЈКСП „Комстан“ 

3. Анкета 

4. Систематизација послова ЈКСП Комстан 
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На основу члана 41. став 1. тачка 5. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуација („Сл. 

гласник РС“, бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о 

саставу и начину рада Штабова за ванредне 

ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 7/2008, 83/2014 - др. закон, 

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

став 1. тачка  48. Статута општине Трстеник 

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

предлог Општинског већа Општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о измени одлуке о образовању Штаба за 

ванредне ситуације општине Трстеник 

 

I – У Одлуци о образовању Штаба за ванредне 

ситуације општине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“, бр. 16/2020)  

став II тачка 4., алинеја 8. мења се и гласи: 

„Владимир Антић, в.д. директора Центра 

за социјални рад Трстеник“ и 

 

став II тачка 4. алинеја 6. мења се и гласи: 

 „Душан Ерић, в.д. директора ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“  

 

II – Мандат именованих траје колико и мандат 

осталих чланова Штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник. 

 

III – У осталом делу Одлука о образовању 

Штаба за ванредне ситуације општине 

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

16/2020, 3/2021, 8/2021, 11/2021, 3/2022 и 

13/2022), остаје непромењена. 

 

IV – Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-168/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

На основу члана 27. став 10. и 29. 31а 

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

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

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), члана 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибаљања и 

уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

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

бр. 16/2018) и члана 40. став 1. тачка 35. 

Статута општине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“, 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник, а на предлог Општинског 

већа општине Трстеник, на седници одржаној 

дана 19.12.2022. године донело је: 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I – Општина Трстеник покреће поступак 

отуђења грађевинског земљишта, путем 

јавног надметања - лицитација надметања 

означеног као: 

- катастарска парцела број: 5222/1, у 

површини од 865 m2 и 

- катастарска парцела број: 5234, у 

површини од 431 m2; 

обе уписане у Лист непокретности број: 4423 

КО Трстеник, као јавна својина општине 

Трстеник. 

 

II – Грађевинско земљиште, из става I ове 

Одлуке, отуђује се путем јавног надметања -

лицитација, по тржишним условима, а у 

складу са чланом 19. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибаљања и 

уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

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

бр. 16/2018). 

 

III – Почетна цена јавног надметања за 

катастарску парцелу број: 5222/1 КО 

Трстеник, у површини од 865 m2, износи 

11.245,00 евра. 
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Висина депозита износи 10% од 

процењене вредности, што за катастарску 

парцелу број: 5222/1 КО Трстеник, износи 

1.124,50 евра. 

Депозит се уплаћује у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС, на 

дан уплате, на текући рачун општине 

Трстеник, број: 840-811151843-89, по моделу 

97, позив на број: 80-103. 

 

IV – Почетна цена јавног надметања за 

катастарску парцелу број: 5234 КО Трстеник, 

у површини од 431 m2, износи 5.603,00 евра. 

Висина депозита износи 10% од 

процењене вредности, што за катастарску 

парцелу број: 5234 КО Трстеник, износи 

506,30 евра. 

Депозит се уплаћује у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС, на 

дан уплате, на текући рачун општине 

Трстеник, број: 840-811151843-89, по моделу 

97, позив на број: 80-103. 

V - Почетна цена је утврђена на основу 

Закључка Комисије за грађевинско земљиште, 

број: 02-130-2/2022-02 од 14.12.2022. године. 

 

VI – Налаже се Јавном предузећу за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“ да спроведе поступак јавног 

надметања и то за сваку  катастарску парцелу 

појединачно.  

 Записник са предлогом о избору 

најповољнијег понуђача ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“ ће 

доставити Општинском већу општине 

Трстеник које ће утврдити предлог Одлуке о 

отуђењу непокретности у јавној својини за 

Скупштину општине Трстеник. 

 

VII – Предлог Уговора о отуђењу припремиће 

имовинско правна служба Општинске управе 

општине Трстеник, а у име општине Уговор 

ће потписати председница општине. 

 

 

 

 

 

 

VIII – Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-170/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 95/2018 ,113/2017 – др.закон и 

114/2021),на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној дана 19.12.2022. године, доноси 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

1. Кадровским планом запослених у Општинској управи општине Трстеник и Општинском 

правобранилаштву општине Трстеник  (у даљем тексту: Кадровски план) у складу са Законом о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, утврђује се број 

службеника и намештеника, на дан 19.12.2022. године, као и потребан број запослених у 2023. 

години. 

2. На дан 19.12.2022. године број службеника на положају, службеника на извршилачким местима 

и намештеника у Општинској управи општине Трстеник на неодређено време је 84, и то: 

 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

службеници на положају  2 

самостални саветник 6 

саветник 33 

млађи саветник 1 

сарадник 8 

млађи сарадник / 

виши референт 22 

референт 1 

млађи референт / 

намештеник 11 

3. Број запослених на одређено време у Општинској управи (због повећаног обима послова) на дан 

19.12.2022.године: 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

млађи саветник  1 
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4. Број запослених на одређено време  у кабинету председника општине на дан 19.12.2022.године: 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

Постављена лица (помоћници) 2 

висока стручна спрема (240 ЕСП бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

 

5. Постојећи број службеника у Општинском правобранилаштву  на дан 19.12.2022. године: 

- по звањима 

Звања службеника  Број извршилаца 

саветник 1 

виши референт 1 

 

6. Број запослених са радним односом на неодређено време у Општинској управи који су потребни 

у 2023.години за који се доноси Кадровски план 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

службеници на положају  2 

самостални саветник 6 

саветник 44 

млађи саветник 5 

сарадник 21 

млађи сарадник 1 

виши референт 16 

референт 1 

млађи референт / 

намештеник 13 
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7. Број приправника чији се пријем планира у 2023. години 

Приправници Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСП бодова) 5 

виша стручна спрема (180 ЕСП бодова) / 

средња стручна спрема / 

 

8. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету 

председника општине у 2023. години 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

постављена лица (помоћници) 2 

висока стручна спрема (240 ЕСП бодова) 2 

средња стручна спрема 2 

 

9. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима 

посла у Општинској управи општине Трстеник у 2023. години 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСП бодова) 4 

виша стручна спрема (180 ЕСП бодова) 1 

средња школа 2 

основна школа 2 

 

10. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у Општинском 

правобранилаштву општине Трстеник  у 2023.години  

- по звањима 

 

Звања службеника  Број извршилаца 

саветник 1 

виши референт 1 
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11. Кадровки план запослених у Општинској управи општине Трстеник и Општинском 

правобранилаштву општине Трстеник за 2023.годину објавити у „Службеном листу општине 

Трстеник. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 110-16/2022-01 

 

       ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 43. став 1. тачка 12. 

3акона о смањењу ризика од катасрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 87/2018) и чланова 13. 

и 15. Уредбе о саставу, начину и 

организацији рада штабова за ванредне 

ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020), 

члана 40 став 1. тачка 48 Статута Општине 

Трстеник („Службени лист Општине 

Трстеник“, бр. 1/19), а на предлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Трстеник, Скупштина општине 

Трстеник на седници, одржаној дана 

19.12.2022. године доноси  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

1. Разматрање Предлога Извештаја о 

раду Општинског штаба за ванредне 

ситуације за 2022-ту годину. 

Носилац: Општинска управа општине 

Трстеник 

Сарађује: Општински Штаб за 

ванредне ситуације општине Трстеник 

Рок: 31.03.2023. године 

2. Разматрање Информације о стању 

извршених припрема за одбрану од 

града за противградну сезону за 

2023. године 

Носилац: Републичко 

хидрометеоролошки завод-Радарски 

центар Крушевац 

Сарађује: Општина Трстеник 

Рок: 31.03.2023. године 

3. Разматрање о стању извршених 

превентивним и оперативним мерама 

заштите од поплава на водама II реда 

као и стање изграђености годишњег 

програма мера и радова на смањењу 

ризика од поплава. 

Носилац: Општинска управа општине 

Трстеник-Одсека за привреду, 

пољопривреду и одрживи развој.  

Сарађује: ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ 

„Морава“ Ниш – РЈ „Западна Морава“ 

Чачак 

Рок: I полугодиште. 

4. Попуна јединице цивилне заштите 

опште намене и попуна 

специјализоване јединице за 

узбуњивање.  

Носилац: Општинска управа општине 

Трстеник 

Сарађује: Центар Министарства 

одбране Трстеник. 

Рок: I полугодиште. 

5. Разматрање Анализе стања 

организације и спровођење 

превентивних и оперативних мера 

заштите од пожара на отвореном 

Носилац: Општина Трстеник 

Сарађује: Сектор за ванредне 

ситуације-Одељење у Крушевцу. 

Рок: I полугодиште. 

6. Разматрање Анализе о здраственој 

исправности воде за пиће  и 

капацитетима ЈКСП „КОМСТАН“  

Трстеник за снабдевање грађана водом 

за пиће у условима поремећаја 

водоснабдевања. 

Носилац: ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник 

Сарађује: Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

Рок: I полугодиште. 

7. Разматрање Информације о стању 

спремности Јавних предузећа за 

одржавање путне инфраструктуре на 

територији општине Трстеник за 

предстојећи зимски период 2023-2024. 

године 

Носилац: ЈП за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“ 

Сарађује: Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

Рок: II полугодиште. 

8. Опремање јединице цивилне 

заштите опште намене и опремање 

специјализоване јединице за 

узбуњивање.  

Носилац: Општинска управа општине 

Трстеник 

Сарађује: Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

Рок: II полугодиште. 

9.  Разматрање предлога Плана рада 

Штаба за ванредне ситуације за 2024. 

годину. 
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Носилац: Општинска управа општине 

Трстеник 

Сарађује: Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

Рок: II полугодиште. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-30/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022 године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Програм пословања 

ЈКП „Енергетика“ Трстеник за 2023. годину, 

са Планом коришћења субвенција за 2023. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор ове 

установе Одлукама број 28/2022 и 29/2022 од 

09.12.2022. године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-31/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Програм пословања 

Јавног Предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“ за 2023. годину, који је 

усвојио Надзорни одбор овог предузећа 

Одлуком број 1000 од 04.11.2022 године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-32/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022 године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Програм пословања 

ЈКСП „Комстан“ Трстеник за 2023. годину и 

Програм коришћења субвенција ЈКСП 

„Комстан“ Трстеник за 2023. годину, који је 

усвојио Надзорни одбор овог предузећа 

Одлуком број 7800/LVI-2.3 од 13.12.2022. 

године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-34/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на План и Програм 

рада Народног универзитета у Трстенику за 

2023. годину, који је усвојио Управни одбор 

ове установе Одлуком број 454/1 од 

12.12.2022. године. 

 

 

 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-35/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Програм рада 

Народне библиотеке „Јефимија“ за 2023. 

годину, који је усвојио Управни одбор ове 

установе Одлуком број 100 од 13.12.2022. 

године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-36/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на План и Програм 

рада Туристичке организације општине 

Трстеник за 2023. годину, који је усвојио 

Управни одбор ове установе Одлуком број 

154-696/2022 од 09.12.2022. године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-37/2022-01  

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник  на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на План и Програм 

пословања Установе за спорт и физичку 

културу „Спортски центар Трстеник“ за 2023. 

годину, који је усвојио Управни одбор ове 

установе Одлуком број 483 од 09.12.2022. 

године. 

 

 

 

 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-38/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. став 1 тачка 61) 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 19.12.2022 године, донела је 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Програм рада 

Центра за социјални рад „Трстеник“ у 

Трстенику за 2023. годину број 01-551-2110, 

који је усвојио Управни одбор дана 

08.12.2022. године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 023-33/2022-01  

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 13. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Сл.гласник РС“, бр. 

25/2019), члана 64. Закона о матичним 

књигама („Сл. гласник РС“, бр. 20/2009, 

145/2014 и 47/2018), тачке 64. Упутства за 

вођење матичних књига и обрасцима 

матичних књига („Сл. гласник РС“, бр. 

93/2018 и 24/22), Правилника о организацији 

рада доктора медицине за стручно 

утврђивање времена и узрока смрти умрлих 

ван здравствене установе и издавање потврде 

о смрти на тетиторији општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 3/2014 и 

6/2014) и члана 40. Статута општине Трстеник 

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

предлог Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 19.12.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању лекара мртвозорника за 2023. 

годину 

 

I – ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти 

умрлих ван здравствене установе и издавање 

потврде о смрти на територији општине 

Трстеник за 2023. годину, и то:  

1. др Бранка Живковић из Медвеђе,  

2. др Ивана Клецић из Старог Трстеника, 

3. др Маријана Павловић из Богдања, и 

4. др Катарина Вукојевић из Велике 

Дренове.  

 

II – За главног мртвозорника одређује се др 

Бранка Живковић из Медвеђе. 

 

III – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“, а примењиваће се 

од 01.01.2023. до 31.12.2023. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-131/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 

На основу члана 36. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

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

закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 1. 

Закона о родној равноправности („Службени 

гласник РС“, бр. 52/2021), члана  45. Статута 

Општине Трстеник („Сл. лист Општине 

Трстеник 1/2019) и чланa 99. Пословника 

Скупштине Општине Трстеник („Сл. лист 

Општине Трстеник 4/2019 и 3/22), на предлог 

Одборничких група, Скупштина Општине 

Трстеник на седници одржаној 19.12.2022. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за родну 

равноправност 

 

I - Образује се Комисија за родну 

равноправност (даље: Комисија), као посебно 

стално радно тело Скупштине општине 

Трстеник, у саставу: 

 

1. Др Жаклина Ристић из Трстеника, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

2. Срђан Јелић из Старог Трстеника, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

3. Јасмина Јевтић из Бресног Поља, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

4. Снежана Трипковић из Трстеника, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

5. Душица Малићанин из Јасиковице, 

„Покрет обнове Краљевине Србије-Часно 

и искрено за нашу општину- др Радован 

Поповић“ и 

6. Марија Павловић из Трстеника, 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС)-Драган 

Марковић Палма“. 

 

II – Мандат чланова Савета траје до краја 

Скупштинског мандата овог сазива. 

 

III – Председника и заменика председника 

Комисије изабрати на првој седници 

Комисије. 

 

IV – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 
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V - Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи Решење о образовању 

Комисије за родну равноправност бр. 02-53-

5/2020-01 од 21.09.2020. године („Сл. лист 

општине Трстеник“, бр. 16/2020 и 20/2020). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-133/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. Статута општине 

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

1/19), на предлог Општинског већа општине 

Трстеник, Скупштина општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 19.12.2022. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности за закључење 

Анекса број 3 Уговора о пословно-

техничкој сарадњи на гасификацији 

насељених места на територији општине 

Трстеник број 40-416/19-02 од 20.06.2019. 

године 

 

1. Даје се сагласност за закључење Анекса 

број 3 Уговора о пословно-техничкој 

сарадњи на гасификацији насељених 

места на територији општине Трстеник 

број 40-416/19-02 од 20.06.2019. године. 

 

2. Овлашћује се Милена Турк, председница 

општине Трстеник да у име и за рачун 

општине Трстеник закључи Анекс 

Уговора из тачке 1. ове Одлуке. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-171/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

На основу члана 121. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(“Сл.гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др 

закон, 10/2019, 27/2018- др закон, 6/2020 и 

129/2021) и члана 40. Статута општине 

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

1/2019), Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 19.12.2022. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о именовању чланова и 

заменика чланова Локалног савета 

родитеља за школску 2022/2023. годину 

 
I – У решењу о именовању чланова и заменика 

чланова Локалног савета родитеља за 

школску 2022/2023. годину, број 02-85/2022-

01 од 07.10.2022. године („Сл.лист општине 

Трстеник“ бр.15/2022), у ставу I поднаслов 

Испред ОШ „Живадин Апостоловић“ 

Трстеник, тачка 2. која је гласила:  

 

„2. Милан Ђорђевић из Трстеника, члан. 

-Катарина Трошић из Трстеника, заменик 

члана. 

 

Мења се и сада гласи: 

 

„2. Милан Ђорђевић из Трстеника, члан. 

-Ненад Радовић из Трстеника, заменик члана. 

 

II – Остале одредбе решења о именовању 

чланова и заменика чланова Локалног савета 

родитеља за школску 2022/2023. годину се не 

мењају. 

 

III – Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 

Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-132/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

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

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 

1/2019), Скупштина општине Трстеник  на 

седници одржаној дана 19.12.2022. године, 

донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 

Друштва „Регион Краљево“ д.о.о. Краљево о 

усвајању Програма пословања за 2023. 

годину, број 83/22 од 30.11.2022. године чији 

је саставни део Програм пословања за 2023. 

годину број 384 од 29.11.2022. године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-169/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 

1/2019), Скупштина општине Трстеник  на 

седници одржаној дана 19.12.2022. године, 

донела је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 

Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о 

Краљево, бр. 86/22 од 30.11.2022. године 

којом се разрешава и именује директор 

Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом „Регион Краљево“ д.о.о 

Краљево. 

 

 

 

 

 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-169-1/2022-01 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. Статута општине 

Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 

1/2019), Скупштина општине Трстеник  на 

седници одржаној дана 19.12.2022. године, 

донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 

Друштва „Регион Краљево“ д.о.о. Краљево о 

давању сагласности на Уговор о раду на 

одређено време са директором Регионалног 

центра за управљање комуналним отпадом 

„Регион Краљево“ д.о.о. Краљево, бр. 84/22 од 

30.11.2022. године. 

 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-169-2/2022-01 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

 На основу члана 34. Закона о јавној 

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

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 

113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6. Уредбе 

о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, 

односно прибаљања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и 

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

бр. 16/2018) и члана 60. став 1. тачка 23. 

Статута општине Трстеник („Сл. лист 

општине Трстеник“, 1/2019), Општинско већа 

општине Трстеник, на седници одржаној дана 

05.12.2022. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о поновном покретању поступка издавање 

у закуп грађевинског земљишта за 

постављење привремених објеката-гаража 

 

I – Општина Трстеник покреће поновни 

поступак издавање у закуп грађевинског 

земљишта за постављење привремених 

објеката-гаража, које се налази, у 

Карађорђевој улици у Пејовцу, на 

катастарској парцели број: 5187/1, уписана у 

Лист непокретности 187 КО Трстеник, као 

јавна својина Општине Трстеник на период од 

5. година, путем јавног надметања, по 

следећем редоследу: 

- Гаражно место бр. 3, површине од 16,93m2 

(5,97x2,71) почетна цена 5,60 

евра/месечно 

- Гаражно место бр. 13, површине од 

12,97m2 (4,77x2,69) почетна цена 4,30 

евра/месечно 

- евра/месечно 

- Гаражно место бр. 15, површине од 

16,80m2 (5,72x2,94) почетна цена 5,60 

евра/месечно 

- Гаражно место бр. 18, површине од 

15,94m2 (5,14x3,06) почетна цена 5,30 

евра/месечно 

- Гаражно место бр. 19, површине од 

15,96m2 (5,02x3,06) почетна цена 5,30 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 22, површине од 

13,60m2 (4,89x2,92) почетна цена 4,50 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 23, површине од 

23,15m2 (6,02x3,99) почетна цена 7,70 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 24, површине од 

16,65m2 (5,60x2,93) почетна цена 5,50 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 25, површине од 

21,09m2 (5,95x3,47) почетна цена 7,00 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 26, површине од 

22,28m2 (6,05x3,71) почетна цена 7,40 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 27, површине од 

16,50m2 (5,73x2,80) почетна цена 5,50 

евра/месечно 

- Гаражно место  бр. 31, површине од 

15,00m2 (5,00x3,00) почетна цена 5,00 

евра/месечно 

 

II – Почетна цена закупа јавног надметањa 

утврђенa је на основу Извештаја о процени 

тржишне закупнине непокретности, од 

10.10.2022. године, који је израдила Смиљева 

Пауновић, судски вештак за област 

грађевинарства, у износу од 0,33 евра/m2 

месечно. 

 

III – Поступак јавног надметања спровешће 

Комисија за издавање у закуп грађевинског 

земљишта за постављење привремених 

објеката-гаража, именована решењем 

Општинског већа општине Трстеник, бр. 02-

97/2022-03 од 26.10.2022. године.  

 

IV – Уговоре о закупу за привремене објекате-

гараже, описане у ставу I припремиће 

Општинска управа општине Трстеник - Одсек 

за урбанизам, грађевинарство, имовинско 

правне и стамбене послове, а у име општине 

Уговоре ће закључити председница Општине 

Трстеник. 
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V – Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-139/2022-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 

 

О б р а з л  о ж е њ е 

 

 Пошто у поступку издавања у закуп 

нису издате сва гаражна места за 

постављање гаража које се налазе у 

Карађорђевој улици у Пејовцу, потребно је 

поновно покренути исти, јер постоји 

заинтересованост за гаражна места која 

нису издата у поступку лицитације која је 

одржана 18.11.2022. године. 

 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке је члан 6. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибаљања и 

уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

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

бр. 16/2018),  прописани је да непокретне 

ствари у јавној својини дају у закуп у 

поступку јавног надметања или прикупљања 

писмених понуда путем јавног оглашавања, а 

изузетно непосредном погодбом у 

случајевима утврђеним законом и овом 

уредбом. 

 

Општинско веће општине Трстеник је донело 

Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

83/2014 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – 

др.закон) и члана 60. Статута општине 

Трстеник („Сл лист општине Трстеник 

бр.1/2019), Општинско веће општине 

Трстеник, на седници одржаној дана 

05.12.2022. донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I – Формира се Комисија за утврђивање 

економске цене Програма васпитања и 

образовања по детету у ПУ „Бисери“ 

Трстеник за 2023.годину, у следећем саставу: 

 

1. Бојана Ђукић, испред ПУ „Бисери“ за 

председника; 

2. Дијана Јаћовић, испред ПУ „Бисери“, за 

члана; 

3. Ивана Рашковић, испред ПУ „Бисери“, за 

члана; 

4. Зорица Илић, испред Општинске управе, 

за члана и  

5. Лидија Моравчевић, испред Општинске 

управе, за члана. 

 

II –Задатак Комисије је да у складу са 

Правилником о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама („Сл. 

гласник РС“, бр. 87/2021), утврди економску 

цену програма васпитања и образовања по 

детету у Предшколској установи „Бисери“ 

Трстеник за 2023.годину. 

 

III –Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

IV –Решење доставити: Председнику, 

члановима Комисије и архиви. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-123/2022-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 
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На основу члана 58. Закона о 

запосленима у аутономној покрајини и 

јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник 

РС'', бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.Закон, 95/18 

и 114/21), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за 

опис радних места извршиоца у аутономсним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (Сл.гласник РС'', бр. 88/16), 

Кадровског плана запослених у Општинској 

управи општине Трстеник и Општинском 

правобранилаштву општине Трстеник за 

2022.годину (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 

18/21), члана 38. став 2. Одлуке о Општинској 

управи општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 12/16, 18/17 и 16/20) и члана 2. 

Одлуке о правобранилаштву (''Сл.лист 

општине Трстеник'', бр.8/ 14) и члана 60. 

Статута општине Трстеник (''Сл.лист 

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

начелника Општинске управе општине 

Трстеник, Општинско веће је дана 12.12.2022, 

године, усвојило 

 

П Р А В И Л Н И К 

О првим изменама и допунама 

Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у 

Општинској управи и 

Општинском правобранилаштву општине 

Трстеник 

Број. 020-1/22-03 од 28.09.2022. године 

 

Члан 1. 

 

У члану 56. Правилника, тачка 3. –

БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР, брише се. 

 

Члан 2. 

 

У члану 56. Правилника, у тачки 7.3. –

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР, иза речи ''Број 

службеника'' брише се број ''2'' и уписује се 

број ''3''. 

 

Члан 3. 

 

У члану 56. Тачке од 4-10 постају тачке од 3-

9. 

 

 

Члан 4. 

 

Остале одредбе Правилника се не мењају. 

 

Члан 5. 

 

Правилник ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен на огласној табли Општинске 

управе и у ''Службеном листу општине 

Трстеник''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 110-14/2022-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 

 

 

На основу члана 26в. Одлуке о 

правима и услугама у социјалној заштити 

општине Трстеник (''Сл.лист општине 

Трстеник'', бр. 1/13, 7/13, 2/14, 1/18 и 8/21) и 

члана 60. Статута општине Трстеник 

(''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 1/19), 

Општинско веће општине Трстеник на 

седници одржаној дана 12.12.2022. године, 

донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измени Правилника о субвенционисању 

трошкова опремања деце 

за полазак у први разред основне школе 

 

Члан 1. 

 

У члану 3. Правилника о субвенционисању 

трошкова опремања деце за полазак у први 

разред основне школе, број 110-6/2021-03 од 

09.09.2021.године, износ од 5.000,оо динара, 

замењује се износом од 10.000,оо динара. 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Правилник о 

субвенционисању трошкова опремања деце за 

полазак у први разред основне школе, остаје 

непромењен.  
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Члан 3. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у ''Службеном 

листу општине Трстеник''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРЕСТЕНИК 

 

Број: 110-15/2022-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 

 

 

На основу члана 46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, 

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

др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) 

ичлана 60. Статута општине Трстеник 

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

Општинско веће општине Трстеник, на 

седници одржаној дана 12.12.2022. 

године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Укњижава се у књиговодствену 

евиденцију Општинске управе Трстеник у 

групу економске класификације 011 – 

Некретнине и опрема, субаналитички 

конто 011115 – Остале стамбене зграде, 

стан у власништву општине Трстеник у 

улици Кнегиње Милице 72/25, површине 

37 м2, на катастарској парцели број 4273 

КО Трстеник, чија набавна вредност на 

дан 01.12.2021. године износи 

2.526.022,56 динара, отписана вредност 

износи 1.175.652,78 динара и садашња 

вредност износи 1.350.369,78 динара. 

 

2. Налаже се кориснику објекта, 

Народном универзитету Трстеник, да у 

пословним евиденцијама у којима се води 

предметни објекат спроведе одговарајућа 

књижења у вредности исказаној у тачки 1. 

овог решења. 

 

3. Народни универзитет Трстеник је 

дужан да Општини Трстеник – Одсеку за 

буџет и финансије, у року од 8 дана од 

пријема овог решења достави доказ о 

спроведеном књижењу. 

 

4. Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

5. Решење доставити: Одсеку за буџет и 

финансије Општинске управе Трстеник, 

Народном универзитету Трстеник и 

архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу правоснажног решења 

Основног суда у Трстенику, број П25/14 

од 08.06.2016. године о власништву 

службеног стана у Трстенику, у улици 

Кнегиње Милице 72/25, површине 37 м2, 

на катастарској парцели број 4273 КО 

Трстеник, а по Закону о јавној својини, 

предметни стан је уписан у Служби за 

катастар непокретности у Трстенику на 

име власника Општину Трстеник. 

 

Наведени стамбени објекат до сада је 

вођен у пословним књигама Народног 

универзитета Трстеник као имовина и 

основно средство. 

 

Чланом 18. став 1. Закона о јавној својини 

дефинисано је да су носиоци права 

својине Република Србија, аутономна 

покрајина и општина, односно град (у 

даљем тексту: јединица локалне 

самоуправе). 
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На основу изложеног, донето је решење 

као у диспозитиву. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРЕСТЕНИК 

 

Број:401-2/2022-03 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 

 

 

На основу члана 46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, 

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

др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) 

ичлана 60. Статута општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, 

бр.1/2019),Општинско веће општине 

Трстеник, на седници одржаној дана 

12.12.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Укњижавају се у књиговодствену 

евиденцију Општинске управе Трстеник у 

групу економске класификације 011 – 

Некретнине и опрема, субаналитички 

конто 011115 – Остале стамбене зграде, 

станови у власништву општине Трстеник 

и то:  

- стан у улици Чајкина 33/3, површине 60 

м2, чија набавна вредност на дан 

01.12.2022. године износи 1.904.007,94 

динара, отписана вредност износи 

168.980,71 динара и садашња вредност 

износи 1.735.027,23 динара. 

- стан у улици Кнегиње Милице 4/43, 

површине 34 м2, чија набавна вредност на 

дан 01.12.2022. године износи 934.574,95 

динара, отписана вредност износи 

82.943,53 динара и садашња вредност 

износи 851.631,42 динара. 

- стан у улици Чајкина 21/7, површине 64 

м2, чија набавна вредност на дан 

01.12.2022. године износи 2.173.100,72 

динара, отписана вредност износи 

192.862,68 динара и садашња вредност 

износи 1.980.238,04 динара. 

 

2. Налаже се кориснику објеката, ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта 

Трстеник, да у пословним евиденцијама у 

којима се воде предметни објекти 

спроведе одговарајућа књижења у 

вредностима исказаним у тачки 1. овог 

решења. 

 

3. ЈП за уређивање грађевинског 

земљишта Трстеник је дужно да Општини 

Трстеник – Одсеку за буџет и финансије, 

у року од 8 дана од пријема овог решења 

достави доказ о спроведеном књижењу. 

 

4. Решење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у „Службеном листу 

општине Трстеник“. 

 

5. Решење доставити: Одсеку за буџет и 

финансије Општинске управе Трстеник, 

ЈП за уређивање грађевинског земљишта 

Трстеник и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наведени стамбени објекти до сада су 

вођени у пословним књигама ЈП за 

уређивање грађевинског земљишта 

Трстеник, као имовина и основно 

средство. 

 

Чланом 18. став 1. Закона о јавној својини 

дефинисано је да су носиоци права 

својине Република Србија, аутономна 

покрајина и општина, односно град (у 

даљем тексту: јединица локалне 

самоуправе). 
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На основу изложеног, донето је решење 

као у диспозитиву. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРЕСТЕНИК 

 

Број:401-1/2022-03 

 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

Милена Турк, дипл.хемичар 

 




