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АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. Закон, 10/19 и 6/20), члана 9. став 1. Закона о прешколском 

васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, бр. 18/10, 101/17, 113/17-др.Закон, 95/18-др.Закон и 

10/19), члана 2. и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа ("Сл. гласник РС", број 21/18) и члана 40. Статута 

општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/19), на предлог Општинског већа, 

Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 18.05.2021.године, донела је 

ОДЛУКУ 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Члан 1. 

 

Одлуком о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Трстеник (у даљем 

тексту: Мрежа предшколских установа), утврђују се број и просторни распоред јавних 

предшколских установа , седиште и издвојена одељења-објекти предшколске установе или други 

простор, према врсти и структури, уважавајући циљеве и принципе предшколског васпитања и 

образовања и потребу оптималног коришћења расположивих ресурса у установи и локалној 

заједници, за обављање делатности васпитања и образовања деце предшколског узраста од шест 

месеци до поласка у основну школу. 

 

Члан 2. 

 

На територији општине Трстеник, полазећи од критеријума за доношење акта о мрежи 

јавних предшколских установа делатност предшколског васпитања и образовања обављаће 

Предшколска установа ''Бисери'', улица Радоја Крстића бб, Трстеник (у даљем тексту: Предшколска 

установа). 

Члан 3. 

 

Основе програма предшколског васпитања и образовања садрже: 

Основе програма неге и васпитање деце узраста од шест месеци до 3 године старости; 

Основе програма предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до поласка у основну 

школу, укључујући основе припремног предшколског програма; 

Програм припреме детета пред полазак у основну школу, у оквиру предшколског васпитања и 

образовања (припремни предшколски програм), траје четири сата дневно, најмање девет месеци. 
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Члан4. 

Мрежу Предшколске устaнове „Бисери“ чине: 

Редни 

број 

Назив објекта Адреса Облик рада према узрасту 

деце 

1. „Бисери“ 1,седиште 
Трстеник 

ул.ВукаКараџића бб 

Целодневни боравак од 1 

године до поласка у школу 

ПП програм (целодневни) 

2. „Бисери“ 2,седиште 
Трстеник 

ул.Р.Крстића бб 

Целодневни боравак од 1 

године до поласка у школу 

ПП програм(целодневни 

3. „Бисери“ 3,седиште 
Трстеник 

ул.Р.Крстића бб 

Целодневни боравак од 1 

године до поласка у школу 

ПП програм(целодневни 

4. 

Адаптиран 

школ.простор при ОШ 

''Миодраг Чајетинац 

Чајка'', Трстеник 

Грабовац 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

5. 

Школска учионица, ОШ 

''Живадин 

Апостоловић'', Трстеник 

Богдање 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

6. 

Адаптиран школски 

стан, објекат 

предшколске установе 

„Бисери“, Трстеник 

Медвеђа 

Полудневни боравак и ППП 

у трајањуод 5 часова 

Мешовита група 

7. 
Адаптиран стан, објекат 

општине Трстеник 
Велика Дренова 

Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

8. 

Школски простор при 

ОШ ''Раде Додић'', 

Милутовац 

Милутовац 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

9. 

Школска учионица 

ОШ ''Раде Додић'', 

Милутовац 

Пољна 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

10. 

Школска канцеларија 

ОШ ''Свети Сава'', 

Трстеник 2 

Попина 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

11. 

Школска учионица 

ОШ ''Свети Сава'', 

Трстеник 2 

Пејовац 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

12. 

Школски стан при 

ОШ ''К. Милица'',Д. 

Рибник 

Д.Рибник 

Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

Мешовита група 

13. 

Школски стан при 

ОШ ''К.Милица'', Д. 

Рибник 

Лопаш 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

14. 

Школска учионица 

ОШ ''К. Милица'', Д. 

Рибник 

Јасиковица 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 
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15. 
Школски стан при 

ОШ ''Ј.Ј.Змај'', Стопања 
Тоболац 

Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

16. 
Школски стан при 

ОШ ''Ј.Ј.Змај'', Стопања 
Б.Поље Мешовита група 

17. Објекат „Бисери 4“ Стопања 
Целодневни боравак од 1 

године до поласка у школу 

18. 
Школски простор , ОШ 

''Ј.Ј.Змај'', Стопања 
Риђевштица 

Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

19. 

Школска учионица 

ОШ ''Миодраг 

Чајетинац Чајка'', 

Трстеник 

Доњи Дубич Полудневни боравак 

20. 

Школска учионица 

ОШ ''Миодраг 

Чајетинац Чајка'', 

Трстеник 

Угљарево 
Полудневни боравак и ППП 

у трајању од 5 часова 

21. 

Школска учионица 

ОШ ''Свети Сава'', 

Трстеник 2 

Оџаци Полудневни боравак 

22. 
Адаптиран школски 

стан  
Брезовица Полудневни боравак 

23. 
Адаптиран школски 

стан 
Рујишник Полудневни боравак 

24. 
Адаптиран  простор у у 

објекту Месне заједнице 
Риљац Полудневни боравак 

 

Члан 5. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине Трстеник, број 022-14/109-01 од 15.03.2019.године, („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр.4/2019). 

 

Члан 6. 

 

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

Трстеник''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 022-48/2021-01 

 

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 18.05.2021. године, 

донела је  

О Д Л У К У 

о усвајању Стратегије за унапређивање 

предшколског васпитања и образовања 

Општине Трстеник у периоду од 2021. до 

2025. године 

 

I – Усваја се Стратегија за 

унапређивање предшколског васпитања и 

образовања Општине Трстеник у периоду од 

2021. до 2025. године. 

II – Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-49/2021-01 

  ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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СТРАТЕГИЈА 

 
ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

У ПЕРИОДУ ОД 

2021. ДО 2025.ГОДИНЕ 
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САДРЖАЈ 

- Уводна реч председника општине Трстеник 

- Списак скраћеница 

- I Увод 

- II Правни основ 

- III Иницијатива за израду Стратегије 

- IV Полазиште 

- V Приказ основних карактеристика општине Трстеник 

- VI Историјски осврт на развој предшколског васпитања и образовања на подручју општине 

Трстеник 

- VII Методологија 

- VIII Визија 

- IX Општи циљ 

- X Специфични циљеви стратегије 

- XI Имплементација стратегије 
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 
Квалитетно предшколско васпитање и образовање деце на територији наше општине, један је од 

приоритета локалне самоуправе, која настоји да кроз подршку даљег јачања капацитета предшколске 

установе, увек ствара боље услове да унапреди боравак деце и кроз садржајније активности, обухватом 

свих програма, облика и услуга, допринесе квалитетнијем развоју деце. 

 

Предшколско васпитање и образовање је организовано у оквиру предшколске установе „Бисери“, у 

оквиру више наменски грађених објеката вртића  и прилагођених простора, као и васпитних група у 

насељеним местима на сеоском подручју у просторијама при основним школама.  

 

Стратегија за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Трстеник за период 

2020-24, стратешки је документ којим се ствара могућност да се ближе дефинишу правци, циљеви и 

активности даљег рада свих чинилаца који могу допринети унапређењу живота деце предшколског 

узраста.  Локална самоуправа настоји да кроз подршку даљег јачања капацитета предшколске установе, 

увек ствара боље услове за обухват деце свих узрасних категорија, водећи рачуна и о њиховим 

различитим потребама. Упис у предшколску установу траје током целе године. 

 

У прилог томе су значајна издвајања из буџета општине за проширивање капацитета услуга и 

побољшања услова рада, односно проширивања капацитета за потребе целодневног боравка деце на 

сеоском подручју и даљег несметаног функционисања предшколске установе за реализацију планираних 

мера и задатака. Опредељење општине Трстеник је да се у наредном периоду створе услови за повечање 

обухвата деце узраста од 1 до 5,5 година, односно створе услови за богаћење понуде различитих 

квалитетних програма, уважавање потреба породице и локалне заједнице и развијање партнерства са свим 

релевантним учесницима у процесу васпитања и образовања деце предшколског узраста на територији 

наше општине. 

 

Председник општине: 

           Милена Турк 
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Списак скраћеница 
 

 

АП Акциони план 

ВБГ Вртићи без граница 

ДБПВО Друштвена брига о деци и предшколско васпитање и образовање 

ДЗ Дом здравља 

ЗОСОВ Закон о основама система образовања и васпитања 

ЗООВ Закон о основном образовању и васпитању 

ЗПВО Закон о предшколском васпитању и образовању 

ЛСУ Локална самоуправа 

ИРК Интерресорна комисија 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МЗ Месна заједница 

MICS Истраживање вишеструких показатеља (Multiple Indicator Cluster Survey) 

ОЦД Организације цивилног друштва 

ПА Педагошки асистент 

ПУ Предшколска установа 

ОШ Основна школа 

ПВО Предшколско васпитање и образовање 

ППП Припремни предшколски програм 

РС Република Србија 

РСЗ Републички завод за статистику 

СРОС 2020 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020 

УО Управни одбор 

ЦСЗ Центар за социјални рад 

ШУ Школскa управa 
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Разлози због којих се доноси ова Стратегија произилазе, такође, из потребе да се:  

 

- успоставе механизми за спровођење, планирање, праћење и унапређење усвојених мера и активности; 

- развију капацитети и одговорност органа локалне самоуправе да се ефикасно старају о остваривању и заштити права деце предшколског 

узраста; 

- обезбеде средства у буџету локалне самоуправе, путем донација, аплицирањем код различитих домаћих и међународних организација за 

финансирање стратешких мера; 

- активно укључе представници локалне заједнице у поступке осмишљавања и спровођења стратешких мера и остваривања права деце 

предшколског узраста 
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2. ПРАВНИ ОСНОВ 

 
 

Устав Републике Србије  

 

Уставом Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 98/2006) прописано је да деца уживају људска права примерено свом узрасту и душевној 

зрелости (члан 64.), родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу и у томе су равноправни (члан 65.). Устав 

гарантује да свако има право на образовање (члан 71.). 

 

 

 

Правни оквири релевантни за стратегију, међународна и национална документа:  

 

-  Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), 

-  Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закони и 

10/2019), 

-  Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 

16/2018). 

- Закон о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/2018). 

- Општи коментар 7. о реализацији дечијих права у раном узрасту, Kомисија УН о правима детета,  

- Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената 

јавних политика „ Сл.гласник РС“број 8/2019., 

- Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа „ Сл.гласник РС“ број 21 /2018.) 
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3. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 

 

 

 
Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у Србији (Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020., Закон 

о предшколском васпитању и образовању и Основе програма предшколског васпитања и образовања). Стратегија подржава остваривање принципа 

Конвенције Уједињених нација. 

 

Основни циљ израде овог документа је потреба да се предшколско васпитање и образовање деце унапреди како би се обезбедио што 

квалитетнији рани развој и добробит деце и њихових породица. 

 

Стратегија развоја предшколског васпитања и образовања у општини Трстеник за период 2021-2025.год, иницирана је у оквиру пројекта 

СУПЕР- Подршка реформи система предшколског васпитања и образивања у Србији-, који партнерски реализују, ЕУ, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, Министарство финансија, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију и општина Трстеник, са основним циљем да се 

повећа обухват деце узраста од 1 до 5,5 година са посебним освртом на децу из руралних средина и осетљивих друштвених група. У процес израде 

Стратегије укључени су предстваници Општинске управе, Предшколске установе, Центра за социјални рад и Дома здравља.  
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4. ПОЛАЗИШТЕ 
 

 Полазишта за израду Стратегије су актуелна документа образовне политике у Републици Србији (Стратегијa развоја образовања у Србији до 

2020. год., Закон о предшколском васпитању у образовању и Основе програма предшколског васпитања и образовања), на основу којих Влада 

Републике Србије, Министарство финансија и Министартсво просвете, науке и технолошког развоја, са различитим партнерима, интензивно раде на 

унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања.  

 

 Стратегија подржава остваривање принципа Конвенције Уједињених нација и општег коментара 7 Комитета УН о спровођењу права детета у 

раном детињству: 

 

*Деца имају право на живот, опстанак и развој који укључује физички,емотивни, психосоцијални, когнитивни, друштвени и културни сегмент. 

 

*Дете не сме да буде дискриминисано по било ком основу, а нарочито не по основу своје етничке припадности, језика, вере, порекла, боје коже, 

сметњи у развоју и сл. 

 

*При доношењу свих одлука или извршења поступака који утичу на дете или децукао групу, мора бити примењено начело добробити за дете (најбољи 

интерес детета), а то се односи како на законодавна тела, предшколске установе, тако и на породицу. 

 

*Деци се мора дозволити да активно учествују у програмским питањима која се тичу њиховог живота и допустити им да се слободноизражавају. 

 

 Општина Трстеник има Стратегију одрживог развоја општине којом је предвиђено унапређење капацитета запослених у институцијама 

друштвених делатности, а као мера планирана је стручна едукација запослених и развој нових концепата образовања и васпитања у складу са 

локалним и ширим потребама. Како систем ПВО није обухваћен Стратегијом одрживог развоја општине Трстеник, ова Стратегија представља његову 

допуну, са фокусом на васпитање и образовање деце предшколског узраста. 
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5.  ПРИКАЗ ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 
 

5.1.ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

 

 

У плодној долини Западне Мораве на сунчаним падинама Гледићких планина и шумовитим обронцима Гоча на површини од 448 км2 простире 

се општина Трстеник. У 51. насељеном месту живи 43.000 становника претежно српске националности. Град Трстеник, административни, културни и 

привредни центар општине налази се на десној обали Западне Мораве,  на  172м надморске висине и 43 0 северне географске ширине.  Кроз град и 

општину пролази 21. меридијан, линија која нас симболично спаја са светом у простору и времену и поручује да смо географски, историјски и културни 

део Европе. 

Стари Римљани су говорили да сви путеви воде у Рим, а Tрстеничани кажу да сви путеви воде према Трстенику, јер  се општина Трстеник 

налази  49 км источно од Коридора 10 и 30 км од Коридора 11 и на траси будућег ауто пута-Моравског коридора који ће спојити ова два важна путна 

правца. Трстеник је удаљен 10 км од Врњачке Бање, лидера у бањском туризму и 30 км од Копаоника, домаћег  скијашког центра. 

Рељеф општине Трстеник чини долина Западне Мораве, област коса и побрђа око реке и планински део који обухвата јужне огранке Гледићких 

планина и североисточне обронке Гоча. Плодно пољопривредно земљиште чини 282 км2, а површина под листопадним и четинарским шумама је 106 

км2. Хидрографију општине чине подземне воде, извори и речни токови. Западна Морава протиче кроз општину у дужини од 22 км, а у њу се уливају 

Љубостињска река, Попинска река, Црнишавска река  и Сребрница са бројним потоцима и речицама бујичног карактера. У месту Велуће је извор 

чувене минералне воде „Мивела“ богате магнезијумом. Према истраживањима општина Трстеник лежи на подземним језерима са пијаћим, минералним 

и геотермалним водама. 

Клима је умерено континентална, са највишом средњом темпертуром у лето од 19,6 0 С  и најнижом температуром зими од  1,10 С . Изражене су 

климатске промене са порастом средње годишње температуре која изазива сушу и смањење издашности подземних вода  и атмосферским непогодама 

са градом, великим кишама и снежним наносима што утиче неповољно на здравље људи и њихове економске активности. 
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5. 2. Становништво 

 

Према попису из 2011. године у општини Трстеник у 14.662 домаћинстава живи 42.966 становника, од тога  15.329 у граду, а 27.637 у селима. 

Просечна густина насељености је 96 становника/км2. Изражено је демографско пражњење нарочито у планинским селима општине. У односу на попис 

2002. године број становника у општини се смањио за 6.054 становника са и даље присутним трендом негативног природног прираштаја. Општина 

Трстеник све више постаје општина старих суграђана са неповољним индексом старења од 153. Опадање наталитета, тј. природног прираштаја је 

последица миграције село-град и нарочито одлива младе популације у веће градске средине и иностранство због све веће незапослености и опадања 

животног стандарда. 

Уочено је  смањење учешћа становништва до 14 година, што се поклапа са смањењем стопе наталитета. Учешће радно способног становништва 

такође бележи пад на територији општине, што се поклапа са повећаном стопом миграције. Бележи се такође и раст друге категорије издржаваног 

становништва (старији од 65 год.) 

 

 

 

Табела 1: Основни контигенти и индикатори становништвa 

Година Укупно становништво 
Становништво 

(0-6) 
Становништво (7-

14) 
Становништво 

(15-64) 
Становништво 

 (18 и више) 
Жене 

 (15-49) 

 

Очекивано трајање живота 

живорођене деце  

Пресечна 
старост 

Индекс 
старења 

број % број % број % број % број % мушко женско 

2011 44,43 152,47 2295 5,29 3259 7,51 29110 67,08 36501 84,11 8973 20,68 72,26 78,04 

2012 45.28 171.96 2208 5,20 2953 6.95 28371 66.79 36054 84.88 8530 20.08 73.11 78.20 

2013 45,52 179,7 2164 5,16 2927 6,98 27809 66,31 35637 84,97 8318 19,83 73,02 78,64 

2014 45,74 174,4 2134 5,16 2906 7,02 27205 65,74 35206 85,08 8121 19,62 73,64 78,02 

2015 45,97 193,3 2093 5,13 2875 7,05 26582 65,19 34738 85,19 7922 19,43 74,20 78,19 
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У општини Трстеник претежно живе грађани српске националности. Најбројнија мањинска заједница је ромска са 342 становника. 

Питање образовања је дакле велики проблем ромске националне мањине. Као разлог раног напуштања школовања или завршавања са 

ниским образовним постигнућима је, поред традиционалног схватања да девојчице не треба да имају виши степен образовања и 

дискриминација ученица/ка ромске националности у образовном систему. Роми су у неповољном положају на тржишту рада, а лоши 

услови живота често доводе до здравствених проблема. 

 

Према статистичким подацима од укупног броја радно активног становништва (15-64 године-25.178), 8.969 је запослено са стопом 

запослености од 27,99% и 4.308 незапослених од којих многи први пут траже посао. Индивидуалних пољопривредних произвођача је 

6.394. Социо-економску ситуацију у општини карактерише и велики број пензионера. Трендови имају негативан смер. 

Када је полна структура у питању, према попису из 2011. године, у незнатном броју има више жена (51,4%) него мушкараца (48,6%).Број 

мушкараца је 21.016, а жена 21.950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2. Полна структура становништва општине, према попису из 2011. године 

Пол 
Становништво 

(0-4) 

Становништво 

(5-9) 

Становништво 

(10-14) 

Становништво 

(15-29) 

Становништво 

(30-64) 

Становништво 

(65-84) 

Становништво 

(85 и више 
година) 

Опш РС Опш РС Опш РС Опш. РС Опш РС Опш РС Опш РС 

мушки 793 169168 940 179721 938 178419 3806 677110 10703 1767691 3611 499400 225 2849124 

женски 762 159087 909 170433 912 168450 3466 644911 10760 1821556 4704 669366 437 3074610 
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5.3 ФИНАНСИЈСКА ИЗДВАЈАЊА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ДЕЦУ 

 

Meре популационе политике на локалном нивоу 
 

     За финансирање трошкова Предшколске установе у буџету општине Трстеник, у 2018. години издвојено је 140.874.499,00 РСД а у 2019. 

години видљив је пораст средстава и укупно износи 153.055.139,00 РСД.  

Максималан износ који родитељи плаћају је 20% од економске цене коштања и примењује се само у ситуацијама када су оба родитеља 

запослена и када њихова примања прелазе прописан максимум по регресној скали предвиђене Правилником. 

 

Из буџета општине Трстеник обезбеђују се средства за накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи за следеће категорије: 

• Треће и свако наредно дете; 

• Дете корисника права на сталну новчану социјалну помоћ; 

• Дете са сметњама у развоју које нијуе уписано у посебну васпитну групу; 

• Дете без родитељског старања; 

• Дете ратног инвалида или цивилног инвалида рата  

• Дете носиоца ордена и медаље 

• Дете чији један родитељ има телесно оштећење од 100% 

• Дете једног родитеља или дете чији је један родитељ лишен родитељског права, на основу судске одлуке 

 

Право на умањење надокнаде имају родитељи другог детета , чије прво дете похађа предшколску установу, као и деца млађа од 5 година 

и 6 месеци у полудневном боравку. 
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6. ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

 

 
Предшколска установа “Бисери“ Трстеник налази се у Трстенику, у улици Радоја Крстића бб.  

 

 Основана је фебруара месеца 1966. године, од када и организује и рад кроз функцију обављања основне делатности којом се 

обезбеђује исхрана, нега, превентивно здравствена и социјална заштита  деце предшколског узраста, односсно деце узраста једне године 

до поласка у школу.   

 

 Васпитно образовни рад се одвија у 58 васпитних група од којих су 34 целодневног програма (9 јаслених и 25 обданишне) и 24 групе 

полудневног петочасовног програма.  У  јасленим  групама  уписано је 147 дете, обданишним 555 деце и 294 деце у полудневним групама. 

 

      У свом саставу Предшколска установа „Бисери“ Трстеник има 3 објекта у граду који су  наменски грађени  за потребе целодневног 

и полудневног боравка деце узраста од 1 до 6,5 година.  

      Поред редовног ППП на сеоском подручју који се спроводи у 16 група са обухватом од 154-оро деце укључена су и деца млађег 

узраста од 3 – 5,5 година у укупном  броју од 140 деце ( у укупном проценту од 2,82% који се односи на узрасну категорију 3 до 5,5 година). 

Програм се одвија у 20 села у 24 полудневне групе у петочасовном трајању. Полудневни боравак се организује уу насељеним местима 

(Попина, Пејовац, Оџаци, Доњи Рибник, Стопања, Бресно Поље, Тоболац, Лопаш, Јасиковица, Риђевштица, Угљарево, Доњи Дубич, 

Грабовац, Богдање, Медвеђа, Велика Дренова, Милутовац, Пољна, Руишник и Риљац). Вацпитно – образовне групе у Великој Дренови, 

Медвеђи, Доњем Рибнику и Стопањи раде у две смене. 
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 Од укупног броја деце која похађају ПУ “Бисери“0,001% су деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, свега 0,007%  су деца 

ромске популације 

     У односу на укупан број деце која живе у општини Трстеник, предшколским васпитањем и образовањем обухваћено 60,29% деце од 

1 до 6,5 година, а када је реч о деци узраста 5,5 до 6,5  година ППП обухват је 98 % деце . 

 

Број деце на територији општине Трстеник, према подацима добијеним од надлежних служби, узраста од 1-6.5 година је 1652, а 

структура у зависности од узраста је:  

 

 

  

 

од 1-3 године 515 

од 3 до 5,5 година 843 

од 5,5 -6,5 година 294 

УКУПНО 1652 

 

Обухват деце у нашој Установи у односу на број рођене деце од 1 до 6,5 година је 60,29%. 
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7. МЕТОДОЛОГИЈА 

 
На основу Протокола о сарадњи који је потписан између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и локалне самоуправе, и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и предшколске установе 2017.године, означен је почетак реализације пројекта 

„СУПЕР” у Трстенику. 

 

У циљу дефинисања Стратегије, урађена је СВОТ анализа (анализа снага, слабости, могућности и препрека) како би се утврдиле могућности 

ПУ (анализа постојећих капацитета и усклађености понуде и потражње) и општине Трстеник (анализа потребних ресурса за процес 

планирања система на нивоу локалних самоуправа). Урађено је и мапирање потреба деце узраста од 1 до 5,5 година која живе на селу и 

њихових породица, као и анализа потреба родитеља већ уписане деце у односу на дужину боравка увртићу. 

Анализом праксе ПВО препознати су следећи изазови: успостављање базе података о деци на нивоу општине, мапирање деце ван система, 

посебно деце која живе на селу, недовољно сензибилисана јавност о значају раног учења, развоја; неинформисаност родитеља ромске 

популације о важности ПВО;  проширивање капацитета у граду и полудневним групама за обухват деце. 

Установа ће у сарадњи са локалном заједницом радити на обезбеђивању што бољих услова за боравак деце у постојећим објектима и 

отварању нових облика обухвата деце.  

Актуелне препреке за развој ПВО су: перманентно смањење броја рођене деце; смањење броја деце у васпитно-образовним групама услед 

великих миграција из сеоских у градске средине... 

Резултати добијени СВОТ анализом указују да Трстеник има дугу традицију делатности, систематски рад и искуства на пољу ПВО, подршку 

локалне самоуправе и добру међусекторску сарадњу на нивоу града (пре свега са здравственим институцијама и Центром за социјални рад). 

Евидентне слабости огледају се у непостојању јединствене евиденције и базе података о деци на територији града Трстеника и насељених 

места, неефикасан проток информација и размене података између институција у граду (образовне, здравствене установе социјалне заштите, 

установе културе...); недовољан број програма и услуга за децу и породице, једнообразност понуде у предшколској установи (углавном 

целодневни боравак) тј. недовољна заступљеност различитих програма и услуга у оквируПУ. 

 

Као могућности које треба искористити издвојиле су се: 

 
*  заинтересованост родитеља у сеоским подручјима за целодневне програме ПВО; 
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*  успостављање мобилних тимова на нивоу града и подршка координатора за Ромска питања и здравствене медијаторке за Роме у циљу 

повећања обухвата деце из осетљивих група; 

 

*  функционална ИРК и развојно саветовалиште; 

*  спремност да се са ОЦД развијају пројекти усмерени на повећање обухвата ПВО и унапређење квалитета програма иуслуга. 

 

* развијање других врста програма - различитог трајања, у различитим просторима и са различитим садржајима, којима би се појачала 

педагошка функција ПВО чији је циљ подршка раном развоју и учењу деце, уз повећањеобухвата. 

 

Истраживање спроведено у сеоским срединама показује да постоји велика потреба за целодневним програмом ПВО. Анкета је спроведена 

у 8 села општине Трстеник, узорак је чинило 80 родитеља деце која нису укључена у предшколско васпитање и образовање. 70% родитеља 

је било женског пола, а 30% чинили су мушкарци. Старост родитеља је била од 25- 47 година, просек 36 година. 

Родитељи препознају важност и корисност програма за децу, спремни су да се укључе у рад вртића. Велики број родитеља изражава потребу 

за организовањем целодневних програма за децу, као и за подршком у циљу развијања родитељских вештина. 

Осим тога, израженија је потреба за игралиштима и културним садржајима прилагођеним деци. Родитељи наводе као пожељне облике 

организовање манифестација за децу на селу, бесплатне спортске активности, креативне радионице и школице за децу (ликовне, музичке, 

драмске, страног језика). 

Највећи број родитеља као проблеме становника који живе на селу наводи недостатак лекара за децу у селу и игралиште за децу. 

 

*  Готово сви родитељи наводе да би уписали децу у вртић када би у њиховом селу постојао целодневни програм. 

  

*   Као кључне предности укључивања деце у вртиће родитељи виде стицања нових знања и дружење са другом децом и одраслима који 

нису чланови породице, спремност за полазак за школу, развој самосталности и стицање радних навик, развијање личности, развој 

социјалних и моралних вредности, развијање ненасилне комуникације, а у мањем проценту разијање позитивне слике о себи и свету који 

их окружује. 

* Такође, већина родитеља наводи да жели да развија своје родитељске вештине, а као најприхватљивији вид издвајају се радионице за 

родитеље, за које више од половине родитеља наводи да би их похађали.  
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8. ВИЗИЈА 

 
Желимо да постанемо вртић који ће омогућити остваривање спонтаних потреба деце за развојем и учењем у безбедној и адекватно 

опремљеној средини, уз неговање индивидуалности, самопоуздања, толеранције и уважавање интереса детета. 

 
9. ОПШТИ ЦИЉ 

 
Повећати обухват деце од 1 до 5,5 година на територији општине Трстеник, уз обезбеђ безбедног и подстицајног окружења уз понуду 

различитих програма предшколског васпитања и образовања. 

 

 

10. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ 
 

Специфични циљеви стратегије и мера 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Повећати обухват деце узраста од 1-3 године уз отварање нових група јасленог узраста, на 

територији општине Трстеник.  

 

МЕРА 1.1. Идентификовати тачан број деце узраста од 1-3 године кроз базу података, према званичним подацима општине 

Трстеник. 

 

МЕРА 1.2. Повећати свест родитеља о значају учешћа деце у предшколском програму кроз промоцију програма у локалној 

заједници.  

 

МЕРА 1.3. Мапирати простор и могућности за проширивање капацитета за упис деце јасленог узраста отварањем нових 

група 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2:  Повећати обухват деце узраста од 3- 5.5 година у постојећим групама, на територији општине 

Трстеник.  

 

МЕРА 2.1. Идентификовати тачан број уписане деце узраста 3-5.5 год и укупан број деце овог узраста на територији општине 

Трстеник 

 

МЕРА 2.2. Идентификовати објекте и подручна одељења у којима постоји потреба за повећањем броја уписане деце на 

основу постојећих капацитета. 

 

МЕРА 2.3. Промовисати значај улоге предшколских установа у раном развоју деце узраста од 3-5.5.год кроз едукацију 

родитеља.  

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста 

 

МЕРА 2.1: Унапређивање компетенција запослених у ПУ „Бисери“ Трстеник за реализацију квалитетних програма ПВО  

 

МЕРА 2.2: Проширивање програмске понуде ПВО према потребама деце и породице у Општини Трстеник. 

 
Мера 1.1. Активности Индикатори 

 

Одговорне 

институције 

 

Партнери Време Ресурси 

Идентификовати 

тачан број деце 

узраста од 1-3 

године кроз базу 

података, према 

1.1.1. 

Успоставити 

механизам за 

прикупљање и 

обраду 

Према 

подацима 

општине 

Трстеник, 

утврђен је тачан 

Општина 

Трстеник – 

Служба за 

друштвене 

Дом здравља 

Трстеник 

 

Oктобар 2021.   
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званичним 

подацима 

општине 

Трстеник. 

 

 

података број деце 

узраста од 1- 3 

год. 

делатност  

ПУ “Бисери” 

Трстеник 

 Центар за 

социјални рад 

Трстеник 

1.1.2. 

Успоставити 

базу података - 

функционални 

програм за унос 

података онлајн  

Креирана је 

база података, 

кроз софтвер 

 500000,00 

(Израда 

софтвера) 

 

 
Мера 1.2. Активности Индикатори 

 

Одговорне 

институције 

 

Партнери Време Ресурси 

Повећати свест 

родитеља о 

значају учешћа 

деце у 

предшколском 

програму кроз 

промоцију 

програма у 

локалној 

1.2.1. 

Организовати 

дан отворених 

врата, једном 

годишње, пре 

отварања 

конкурса за 

упис деце 

Реализован је 

најмање један 

сусрет 

отворених 

врата у току 

године, 2021- 

2025. 

Општина 

Трстеник - 

Служба за 

друштвене 

делатности. 

ПУ “Бисери” 

Трстеник 

Општина 

Трстеник  

Месне 

заједнице 

Mарт и април 

2021.- 2025. 
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заједници. 1.2.2. 

Реализовати 

едукације за 

родитеље 

(предавања, 

радионице-

уживо и 

онлајн). 

Повећан је број 

родитеља који 

су прошли неки 

вид едукације 

на годишњем 

нивоу 

Mај и јуни 

2021.- 2025. 

 

2500000,00 

 

 

 

250000,00 
1.2.3. 

Обезбедити 

доступност 

података о раду 

предшколске 

установе ( сајт). 

Сајт је 

доступан 

 
 

 

Мера 1.3. Активности Индикатори 

 

Одговорне 

институције 

 

Партнери Време Ресурси 

Мапирати 

простор и 

могућности за 

1.3.1. Евидентирати 

расположиве 

капацитете по 

Расположиви 

капацитети су 

мапирани по 

ПУ “Бисери” 

Трстеник  

Општина 

 2021.- 2025.  
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проширивање 

капацитета за 

упис деце 

јасленог 

узраста, за 

отварање нових 

група. 

објектима објектима Трстеник 

1.3.2. Израдити 

пројектно техничку 

документацију за 

реконструкцију и 

адаптацију 

простора 

Израђена пројектно 

техничку 

документација 

 

Општина 

Трстеник 

Влада РС  

Фондације 

2021.- 2025. 3000000,00 

 

 

3000000,00 

1.3.3. Аплицирање 

на републичке 

конкурсе у циљу 

добијања 

средстава. 

Добијена су 

средства за 

отворање три нове 

васпитне групе за 

децу узраста од 1-3 

год. 

2021.- 2025. (Средства за 

ангажовање  

медицинских 

сестара-

васпитача 

или 

васпитача) 
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Повећати обухват деце узраста од 3-5.5 година, у постојећим групама, на територији општине Трстеник. 

 
 

Мера 2.1. Активности Индикатори 

 

Одговорне 

институције 

 

Партнери Време Ресурси 

Идентификовати 

тачан број 

уписане деце 

узраста 3-5.5 год 

и укупан број 

деце овог узраста 

на територији 

општине 

Трстеник 

2.1.1. 

Успоставити 

механизам за 

прикупљање и 

обраду података 

Успостављен је 

механизам за 

прикупљање и 

обраду 

података, на 

новоу општине. 

Општина 

ТРстеник – 

Служба за 

друштвене 

делатност  

ПУ “Бисери” 

Трстеник  

 

Дом здравља 

Трстеник 

Центар за 

социјални рад 

Трстеник 

Oктобар 2021.  

2.1.2. 

Успоставити 

базу података - 

програм за унос 

података 

онлајн. 

Креирана је 

база података 

кроз софтвер. 

 Према 

подацима 

општине 

Трстеник 

утврђен је тачан 

број деце 

узраста од 3-5.5 

год. 

  500000,00 
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Meра 2.2. Aктивности Индикатори 

 

Одговорне 

институције 

 

Партнери Време Ресурси 

Идентификовати 

објекте и 

полудневне 

васпитне групе у 

којима постоји 

потреба за 

повећањем броја 

уписане деце на 

основу 

постојећих 

капацитета. 

2.2.1. 

Реализовати 

састанак са 

васпитачима. 

Идентификовани 

су објекти и 

полудневне 

васпитне групе у 

којима постоји 

потреба за 

повећањем броја 

уписане деце, на 

основу 

постојећих 

капацитета. 

ПУ “Бисери” 

Трстеник  

 

Родитељи,  

месна 

заједница 

 

Maj 2021-2025. 

 

2.2.2. Извршити 

анализу на 

основу 

годишњег 

извештаја и 

плана рада и 

објединити 

податке. 

Подаци су 

обједињени у 

посебном 

документу. 
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 2.2.3. Утврдити 

разлику између 

броја уписане 

деце и 

расположивих 

капацитета 

(табеларни 

приказ). 

Утврђена је 

разлика између 

броја уписане 

деце и 

расположивих 

капацитета 

   

 

 

Meра 2.3. Aктивности Индикатори 

 

Одговорне 

институције 

 

Партнери Време Ресурси 

Промовисати 

значај улоге 

предшколских 

установа у 

раном развоју 

деце узраста од 

3-5.5.год кроз 

едукацију 

родитеља . 

 

 

2.3.1. 

Реализовати 

предавања за 

родитеље ( 

уживо или 

путем брошуре 

у сваком 

подручном 

одељењу). 

Родитељи су 

учествовали у 

неком виду 

едукације. 

ПУ “Бисери” 

Трстеник  

 

 Maj / јуни 2021 2500000,00 

 

2.3.2. 

Припремити 

брошуру о 

Брошура је 

одштампана у ( 

1000 ) 

   50000,00 
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значају раног 

развоја, са 

битним 

информацијама 

о упису деце у 

предшколску 

установу. 

примерака 

 2.3.3. 

Припремити 

брошуру – 

плакат за 

промоцију 

Брошура -

плакат је 

одштампан у ( 

100 ) примерака 

   20000,00  

2.3.4. 

Промовисати 

информацију на 

друштвеним 

мрежама 

Информација 

постављена на 

сајт установе  

 

 

    

 

               СПЕЦИФИЧАН ЦИЉ 3: Унапредити квалитет услуга за децу предшколског узраста. 

 

МЕРА 3.1: Унапређивање компетенција запослених у ПУ „Бисери“ Трстеник за реализацију квалитетних програма ПВО, 

МЕРА 3.2: Проширивање програмске понуде ПВО према потребама деце и породице у Општини Трстеник. 
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МЕРА 3.1 Резултат Активности Индиктори Одговорне 

институције 

Партнери Време Ресурси 

Унапређивање 

компетенција 

запослених у 

ПУ „Бисери“ 

Трстеник за 

реализацију 

квалитетних 

програма 

ПВО 

Компетенције 

запослених у 

ПУ 

унапређене у 

скаду са 

савременим 

теоријским 

концептима и 

препознатим 

приоритетима 

као одговор 

на захтеве 

праксе. 

3.1.1 

Дефинисање 

приоритета у 

области 

стручног 

усавршавања 

Анализа 

потреба 

васпитача, 

сарадника, 

стручних 

сарадника 

за стручним 

усавршавањ 

ем 

Општинска 

управа и ПУ 

„Бисери“ 

Трстеник 

Школска 

управа 

Крушевац 

2021-2025. 

На 

годишњем 

нивоу 

  

3.1.2 

Организовање 

различитих 

облика 

стручног 

усавршавања 

за 

реализацију 

за 

унапређивање 

компетенција 

васпитача 

Реализовани 

различити 

облици и 

програми 

стручног 

усавршавањ 

Општинска 

управа и ПУ 

„Бисери“ 

Трстеник 

Школска 

управа 

Крушевац, 

Стручна 

удружења, 

активи... 

2021- 2025. 

На 

годишњем 

нивоу 

2500000,00 

 

МЕРА 3.2. Резултат Активности Индикатори Одговорне 

институције 

Партнери Време Ресурси 
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Проширивање 

програмске 

понуде ПВО 

према 

потребама 

деце и 

породице у 

Општини 

Трстеник 

Предшколска 

установа у 

својој 

понуди 

развија 

различите 

облике и 

програме по 

облику, 

трајању и 

опредељењу 

3.2.1 Анализа 

постојеће 

праксе и 

дефинисање 

предлога за 

унапређивање 

програмске 

понуде 

Различити 

програми и 

облици рада 

који су 

понуђени/ос 

тварени 

Општинска 

управа и ПУ 

„Бисери“ 

Трстеник 

Школска 

управа 

Крушевац, , 

Библиотека  

2021-2025. 

На 

годишњем 

нивоу 

 

3.2.2 

Формирање 

цене за 

кратке и 

полудневне 

програме 

Дефинисани 

критеријуми 

и цене за 

полудневне 

и кратке 

програме 

Општинска 

управа и ПУ 

„Бисери“ 

Трстеник 

Школска 

управа 

Крушевац, 

2021-2025. 

На годишњ 

ем нивоу 

 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 
 
 

Општина Трстеник је, кроз рад чланова Радне групе за израду стратешког документа раног и предшколског васпитања и образовања, 

коју је формирао Председник Општине Трстеник носилац активности стварања Стратегије за унапређење предшколског образовања 

и васпитања општине у периоду од 2021. до 2025. године. Радна група је заједно са представницима ЦИП - Центра за интерактивну 

педагогију, стручним радницима и васпитачима из Предшколске установе „Бисери“ Трстеник, представницима организација 

цивилног друштва, одборницима Општине Трстеник (женском одборничком мрежом) и представницима других установа, креирала 

ову Стратегију. 

Како би се омогућила имплементација Стратегије потребно је да Општинско веће, а затим и Скупштина општине Трстеник усвоји 

овај документ. Стратегија представља оквир за спровођење активности којима ће се унапредити предшколско образовање и 

васпитање на територији општине Трстеник. Општина ће преузети одговорност за њено извршење тако што ће формирати тело које 
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ће пратити, оцењивати и извештавати једном годишње Скупшину града о примени Стратегије. Састав Радне групе, задаци и рок 

извршења задатака Радне групе уређују се решењем о образовању Радне групе. 

Средства за спровођење Стратегије за унапређење предшколског образовања и васпитања општине Трстеник у периоду од 2021. до 

2025. године, обезбеђиваће се из различитих извора: из буџета Општине Трстеник, од других нивоа власти, средстава донатора, 

односно помоћу програма и пројеката који ће се донети на основу ове Стратегије и њеног акционог плана. 

Стратегија за унапређење предшколског образовања и васпитања општине Трстеник је документ који садржи препознате проблеме, 

предложена решења, мере и време реализације, а евалуација и мониторинг подразумевају праћење, извештавање и оцењивања 

спровођења Стратегије како би се проценили ефекти и релевантност спроведених активности. Такође, то подразумева и анализирање 

проблема и ниво остварености циљева како би се могле предузети нужне измене и допуне.
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На основу члана 20. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07...... 47/18), члана 

69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 

рационалној употреби енергије („Службени 

гласник РС“, број  40/21) и члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, број 1/19), Скупштина општине 

Трстеник, на предлог Општинског већа 

општине Трстеник, на седници одржаној 

дана 18.05.2021.године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ДОМАЋИНСТВИМА У ПРОЦЕСУ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ  

 

Члан 1. 

 

Одлуком о финансијској подршци 

домаћинствима у процесу енергетске 

транзиције уређује се финансијска подршка 

домаћинствима у 2021. години, у циљу 

унапређења процеса енергетске транзиције 

на територији општине Трстеник (у даљем 

тексту Општина). 

 

Члан 2. 

 

Енергетска транзиција је процес 

преласка са система у коме се доминантно 

користе конвенционални (необновљиви) 

извори енергије на систем заснован на 

коришћењу обновљивих извора енергије. 

Она подразумева и увођење мера за уштеду 

енергије и њено ефикасно коришћење. 

Кључни елементи енергетске 

транзиције у Републици Србији су: примена 

мера енергетске ефикасности, коришћење 

обновљивих извора енергије и заштита 

животне средине и смањење утицаја на 

климатске промене. 

Члан 3. 

Општина Трстеник ће у 2021. години 

кроз мере енергетске транзиције 

суфинансирати део трошкова на 

унапређењу енергетске ефикасности у 

домаћинствима са територије општине 

Трстеник. 

Члан 4. 

За реализацију финансијске 

подршке домаћинствима обезбеђена су 

средства у буџету општине Трстеник за 

2021. годину. 

Укупан износ средстава у 2021. 

години за унапређење енергетске 

ефикасности домаћинстава са територије 

општине Трстеник износи 3.000.000,00 

динара са ПДВ-ом. 

Средства су обезбеђена у оквиру 

Програма 17 Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори  енергије, Програмска 

активност 0501-0001 Енергетски 

менаџмент, функција 620, позиција 100/1 – 

економска класификација 454 - Субвенције 

приватним предузећима. 

Расподела средстава биће извршена 

у складу са Правилником о суфинансирању 

мера енергетске транзиције, који доноси 

Општинско веће општине Трстеник. 

Члан 5. 

У 2021. години Општина Трстеник ће 

суфинансирати следеће мере енергетске 

транзиције: 

1. Постављање  термичке изолације 

зидова, крова, таваница и осталих 

делова термичког омотача према 

негрејаном простору на породичним 

стамбеним објектима, у износу од 

1.000.000,00 динара са ПДВ-ом; 

2. Замену спољних прозора и врата и 

других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим 

термичким својствима на 

породичним стамбеним објектима, у 

износу од 1.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом; 

3. Набавку и инсталацију котлова или 

етажних пећи на дрвни пелет, 

брикет, сечку, пиролизу дрвета за 

породичне стамбене објекте у 

износу од 1.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 
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 Приликом извођења активности 

неопходно је задовољити минималне 

законом прописане критеријуме у погледу 

енергетских својстава објеката. 

Члан 6. 

Максимална висина износа за 

суфинансирање износи до 50% од вредности 

укупне инвестиције са ПДВ-ом. 

 Максимална висина износа по 

активностима износи: 

1. за суфинансирање радова на термичкој 

изолацији зидова, крова, таваница и 

осталих делова термичког омотача 

према негрејаном простору на 

породичним стамбеним објектима до 

200.000,00 динара са ПДВ-ом по 

објекту; 

2. за суфинансирање радова на замени 

спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким 

својствима до 150.000,00 динара са 

ПДВ-ом по објекту; 

3. за суфинансирање набавке и 

инсталације котлова или етажних пећи 

на на дрвни пелет, брикет, сечку, 

пиролизу дрвета за породичне стамбене 

објекте до 100.000,00 динара са ПДВ-

ом по објекту. 

Члан 7. 

 Активности ће се спроводити на 

стамбеним објектима у власништву 

физичких лица. 

 Активности ће спроводити 

привредни субјекти који испуњавају за то 

законом прописане услове. 

 

 Физичка лица и привредни субјекти 

из ставова 1. и 2. овог члана, биће одабрани 

на јавном конкурсу.  

 

Члан 8. 

О реализацији ове одлуке стараће се 

Начелник општинске управе и Одсек за 

урбанизам, грађевинарство, имовинско-

правне и стамбене послове, Одсек за буџет и 

финансије општинске управе општине 

Трстеник. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у  „Службеном 

листу општине Трстеник“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 022-47/2021-01 

 

            ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог 

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 18.05.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I -УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе за 

спорт и физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“ за 2020. годину у свему према 

Одлукама органа управљања бр. 85. и 86. од 

12.03.2021. године. 

II – Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-14/2021-01 

 
            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 18.05.2021. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I – УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем за 2020. годину 

ЈКП „Енергетика“ Трстеник који је усвојио 

Надзорни одбор овог предузећа Одлуком 

број  8/21 од 12.04.2021. године. 

II – Овај Закључак објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 021-15/2021-01 

 

           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 18.05.2021. године, донела је 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I – Даје се сагласност на I Ребаланс 

Програма пословања ЈКП „Енергетика“ 

Трстеник  за 2021. годину који је усвојио 

Надзорни одбор овог предузећа Одлуком 

број 9/21 од 12.04.2021. године. 

 

II – Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 021-16/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

На основу члана 46. Закона о јавним 

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

и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

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

општине Трстеник на седници одржаној 

18.05.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа 

„Комстан“ Трстеник 

 

I – Ранку Стевановићу, дипломираном 

машинском инжињеру из Трстеника, 

престаје дужност директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник, са 19.05.2021. године, услед 

истека мандата на који је именован. 

 

II – Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-50/2021-01 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 24. став 3. Закона о 

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

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

9.Закона о локалној самоуправи („Сл. 

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

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

40. став 1. тачка 13. Статута општине 

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

1/2019), Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној 18.05.2021. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа 

„Комстан“ Трстеник 

 

I - ИМЕНУЈЕ СЕ Ранко Стевановић, 

дипломирани машински инжењер из 

Трстеника за директора Јавног комунално 

стамбеног предузећа „Комстан“ Трстеник, 
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на период од 4 године, почев од 20.05.2021. 

године. 

 

II - Именовани је дужан да ступи на рад у 

року од 8 дана од дана објављивања решења 

о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

III - Ово решење је коначно. 

 

IV - Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и у 

„Службеном листу општине Трстеник“ и на 

званичној интернет страници Општине 

Трстеник. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

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

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

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

13. Статута општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

дефинисано је да директоре Јавних 

предузећа чији је оснивач локална 

самоуправа именује орган одређен Статутом 

јединице локалне самоуправе, односно 

Скупштина општине, на период од четири 

године, а све на основу спроведеног јавног 

конкурса. 

Скупштина општине Трстеник је на 

седници одржаној дана 30.10.2020. године 

образовала Комисију за спровођење Јавног 

конкурса за избор директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник и дана 12.02.2021.године донела 

Одлуку о спровођењу Јавног конкурса.  

 Текст огласа о Јавном конкурсу је 

био објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ бр. 17/2021 од 

26.02.2021. године, у дневном листу 

„Вечерње новости“, као и на интернет 

страници општине Трстеник. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора, на седници 

одржаној дана 08.04.2021.године, 

констатовала је да је на Јавни конкурс за 

именовање директора Јавног комунално 

стамбеног предузећа „Комстан“ Трстеник, 

благовремено поднета једна пријава. 

На основу увида у доказе о 

испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз 

пријаву кандидата, Комисија је у складу са 

одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила списак са једним 

кандидатом Ранком Стевановићем 

дипломираним машинским инжењером из 

Трстеника. 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за именовање директора јавних 

предузећа, дана 19.04.2021.године спровела 

је изборни поступак, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора Јавног предузећа, у коме је 

увидом у податке из пријаве и поднету 

документацију и усменом провером 

извршила оцену стручне оспособљености и 

знања кандидата. 

На основу спроведеног изборног 

поступка, Комисија је утврдила резултате за 

кандидата и на основу члана 41. став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила 

Ранг листу кандидата за именовање 

директора Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Комстан“ Трстеник, на коју је 

уврстила кандидата Ранка Стевановића из 

Трстеника, који је испунио прописане 

услове за избор за директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник. 

На основу достављене Ранг листе 

кандидата за избор директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник и Записника о спроведеном 

изборном поступку за избор директора, 

Општинска управа општине Трстеник  је 

припремила предлог Решења да се за 

директора Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Комстан“ Трстеник именује 

Ранко Стевановић дипломирани машински 

инжењер из Трстеника, на период од четири 

године. 

Скупштина општине Трстеник је на 

седници одржаној дана 18.05.2021. године 

донела Решење да се за директора Јавног 

комунално стамбеног предузећа „Комстан“ 

Трстеник именује Ранко Стевановић 

дипломирани машински инжењер из 

Трстеника, на период од четири године. 

Решење о именовању директора  

Јавног комунално стамбеног предузећа 

„Комстан“ Трстеник је коначно, у складу са 
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чланом 41.став 4. Закона о јавним 

предузећима. 

На основу напред наведеног, донето 

је Решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

Број: 02-51/2021-01 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 52. Закона о јавним 

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

и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 13. 

Статута општине Трстеник („Сл.лист 

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

Општинског већа општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној дана 18.05.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“  

 

I – Милану Стојићу, дипломираном 

економисти из Трстеника, престаје дужност 

вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“, са даном који 

претходи дану именовања и ступања на 

дужност директора овог предузећа по 

конкурсу.  

II – Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-52/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 24. став 3. Закона о 

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

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

9.Закона о локалној самоуправи („Сл. 

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

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

став 1. тачка 13. Статута општине Трстеник 

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

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 18.05.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног предузећа 

за уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“ 

 

I – ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Стојић, 

дипломирани економиста из Трстеника за 

директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“, на 

период од 4 године, на основу спроведеног 

јавног конкурса. 

II – Именовани је дужан да ступи на рад у 

року од 8 дана од дана објављивања решења 

о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

III – Ово решење је коначно. 

IV - Решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном 

листу општине Трстеник“ и на званичној 

интернет страници Општине Трстеник. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

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

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

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

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

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

13. Статута општине Трстеник прописано је 

да директоре Јавних предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа именује орган 

одређен Статутом јединице локалне 

самоуправе, односно Скупштина општине, 

на период од четири године, а све на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

Скупштина општине Трстеник на 

седници одржаној дана 30.10.2020. године, 

образовала је Комисију за спровођење 

Јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“ и дана 

12.02.2021.године донела Одлуку о 

спровођењу Јавног конкурса.  

Текст огласа о Јавном конкурсу је 

био објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ бр. 17/2021 од 

26.02.2021. године и у дневном листу 

„Вечерње новости“, као и на интернет 

страници Општине Трстеник. 



Страна 39 Број 5      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 19.05.2021 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора, на седници 

одржаној дана 08.04.2021. године, 

констатовала је да су на Јавни конкурс за 

именовање директора Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“, благовремено поднете две 

пријаве, од којих је једна била непотпуна, па 

је Комисија исту одбацила, тако да је у 

наставку поступка разматрана једна пријава 

која је испуњавала све законом прописане 

услове. 

На основу увида у доказе о 

испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз 

пријаву кандидата, Комисија је у складу са 

одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила списак са једним 

кандидатом, Миланом Стојићем, 

дипломираним економистом из Трстеника 

за кога се спроводи изборни поступак за 

именовање. 

Комисија за спровођење јавног 

конкурса за именовање директора јавних 

предузећа, дана 19.04.2021. године спровела 

је изборни поступак, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора Јавног предузећа, у коме је 

увидом у податке из пријаве и поднету 

документацију и усменом провером 

извршила оцену стручне оспособљености и 

знања кандидата. 

На основу спроведеног изборног 

поступка, Комисија је утврдила резултате за 

кандидата и на основу члана 41. став 1. 

Закона о јавним предузећима, саставила 

Ранг листу кандидата за именовање 

директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“, на коју 

је уврстила Милана Стојића  из Трстеника, 

који је испунио прописане услове за избор 

директора Јавног предузећа за уређивање 

грађевинског земљишта „Трстеник“. 

На основу достављене Ранг листе 

кандидата за избор директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“ и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор 

директора, Општинска управа општине 

Трстеник је припремила предлог Решења да 

се за директора Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта 

„Трстеник“ именује Милан Стојић, 

дипломирани економиста из Трстеника, на 

период од четири године. 

Скупштина општине Трстеник је на 

седници одржаној дана 18.05.2021. године 

донела Решење да се за директора Јавног 

предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“ именује Милан 

Стојић дипломирани економиста из 

Трстеника, на период од 4 године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

Решење о именовању директора 

Јавног предузећа за уређивање грађевинског 

земљишта „Трстеник“ је коначно, у складу 

са чланом 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима. 

На основу напред наведеног, донето 

је Решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-53/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др закон, 

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

став 1. тачка 14. Статута општине Трстеник 

(„Сл.општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 18.05.2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора 

Туристичке организације општине 

Трстеник 
 

I – Владимиру Јевтићу, мастер туризмологу 

из Трстеника, престаје дужност директора 

Туристичке организације општине 

Трстеник, са 19.05.2021. године, услед 

истека мандата на који је изабран. 

 

II – Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-54/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др закон, 

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

став 1. тачка 14. Статута општине Трстеник 

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

предлог Управног одбора Туристичке 

организације општине Трстеник, 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 18.05.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Туристичке 

организације општине Трстеник 

 

I – Именује се Владимир Јевтић, мастер 

туризмолог из Трстеника, за директора 

Туристичке организације општине Трстеник 

почев од 20.05.2021.године, на период од 4 

године. 

 

II – Ово решење је коначно. 

 

III – Ово решење објавити у „Службеном 

листу Општине Трстеник“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Решењем Скупштине општине 

Трстеник број 02-46/2017-01 од 19.05.2017. 

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

4/2017), за директора Туристичке 

организације Општине Трстеник именован 

је Владимир Јевтић, мастер туризмолог из 

Трстеника на период од четири године. 

 Управни одбор Туристичке 

организације општине Трстеник донео је 

Одлуку о расписивању конкурса за избор 

директора  бр. 154-2534/2021 дана 

01.04.2021. године. 

 У остављеном року пријаве на 

конкурс за именовање директора 

Туристичке организације општине Трстеник 

поднела су два кандидата и то: 

- Владимир Јевтић мастер туризмолог 

из Трстеника, и 

- Миодраг Стевановић, дипломирани 

економиста из Чачка. 

 Управни одбор Туристичке 

организације општине Трстеник, по 

спроведеном изборном конкурсу, на 

седници одржаној 23.04.2021. године 

размотрио је пријаве кандидата за које је 

утврђено да су обе поднете благовремено и 

са потпуном документацијом. 

Управни одбор је на истој седници 

предложио Владимира Јевитића мастер 

туризмолога из Трстеника, као кандидата за 

именовање на место директора Туристичке 

организације општине Трстеник. 

 Скупштина општине Трстеник у 

свему је прихватила предлог Управног 

одбора Туристичке организације општине 

Трстеник и одлучила као у диспозитиву овог 

решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-55/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др закон, 

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

став 1. тачка 14. Статута општине Трстеник 

(„Сл.општине Трстеник“, бр. 1/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 18.05.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку дужности директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“ 

 

I – Саши Крстићу, професору техничког 

образовања из Трстеника, престаје дужност 

директора Установе за спорт и физичку 

културу „Спортски центар Трстеник“, са 

19.05.2021. године, услед истека мандата на 

који је изабран. 

 

II – Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-46/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др закон, 

101/2016-др закон и 47/2018) и члана 40. 
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став 1. тачка 14. Статута општине Трстеник 

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

предлог Управног одбора Установе за спорт 

и физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“, Скупштина општине Трстеник 

на седници одржаној 18.05.2021. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Установе за 

спорт и физичку културу „Спортски 

центар Трстеник“ 

 

I – Именује се Ненад Смиљковић, проф. 

физичке културе из Трстеника, за директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“, на период од 4 

године, почев од 20.05.2021. године. 

II – Ово Решење је коначно. 

III – Ово Решење објавити у „Службеном 

листу Општине Трстеник“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 

 Скупштина општине Трстеник 

решењем број 02-44/2017-01 од 17.05.2017. 

године именовала je директора Установе за 

спорт и физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“ на период од четири године. 

 Управни одбор Установе за спорт и 

физичку културу „Спортски центар 

Трстеник“, на седници одржаној 22.03.2021. 

године, образовао је Комисију за избор 

директора, коју чине три члана, са задатком 

да распише конкурс за избор директора, 

спроведе све активности у вези са истим и 

поднесе извештај Управном одбору ове 

установе. 

 Комисија за избор директора на 

седници одржаној 25.03.2021. године 

расписала је конкурс за избор директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“, који је 

објављен у дневном листу „Вечерње 

новости“ дана 27.03.2021. године. 

 На расписани конкурс благовремено 

су поднели пријаве два кандидата и то 

Ненад Смиљковић из Трстеника и Стоиљко 

Ацковић из Трстеника. 

 Комисија за избор директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“ на седници 

одржаној 09.04.2021. године поднела је 

Управном одбору ове установе Извештај 

којим је  констатовала да оба кандидата 

испуњавају услове из конкурса. 

 На седници одржаној 

12.04.2021.године, Управни одбор Установе 

за спорт и физичку културу „Спортски 

центар Трстеник“ размотрио је извештај 

Комисије за избор директора, и донео 

Одлуку о избору кандидата за избор 

директора ова установе – Ненада 

Смиљковића, на основу спроведеног 

конкурса, као предлог Скупштини општине 

Трстеник за именовање директора ове 

установе. 

 Скупштина општине Трстеник у 

свему је прихватила предлог Управног 

одбора Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“, и одлучила 

као у диспозитиву овог решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-47/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“ број 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник  на седници одржаној 

дана 18.05.2021. 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. 61/21 од 

14.04.2021. године којом се разрешава 

Милош Томић, дипл.правник из Параћина 

функције председника Скупштине 

Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом „Регион Краљево“ 

д.о.о Краљево. 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-56/2021-01 

 

           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 18.05.2021. године, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку 

Скупштине Регионалног центра за 

управљање комуналним отпадом „Регион 

Краљево“ д.о.о Краљево, бр. 62/21 од 

14.04.2021. године којом је Гордана 

Радичевић из Врњачке Бање именована за 

Председника скупштине Регионалног 

центра за управљање комуналним отпадом 

„Регион Краљево“ д.о.о. Краљево. 

II – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-56-1/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“ број 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник  на седници одржаној 

дана 18.05.2021. године, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност Одлуку Скупштине 

Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом „Регион Краљево“ 

д.о.о Краљево бр. 63/21 од 14.04.2021. 

године, о давању сагласности  на предлог 

Уговора о раду на одређено време са 

директором Регионалог 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: 02-56-2/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“ број 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник  на седници одржаној 

дана 18.05.2021. године, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку 

Скупштине Регионалног центра за 

управљање комуналним отпадом „Регион 

Краљево“ д.о.о Краљево, бр. 64/21 од 

14.04.2021. године, којом се дају овлашћења 

председнику Скупштине друштва да 

потпише Уговор о раду на одређено време са 

директором 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: 02-56-3/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“ број 1/2019), Скупштина 

општине Трстеник  на седници одржаној 

дана 18.05.2021. године, донела је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I – Даје се сагласност на Одлуку 

Скупштине Регионалног центра за 

управљање комуналним отпадом „Регион 

Краљево“ д.о.о Краљево, бр. 65/21 од 

14.04.2021. године, о обавези чланова 

друштва на додатне уплате Регионалном 

центру 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: 02-56-4/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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На основу члана 45. Статута 

Општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, бр. 1/2019) и члана 95. 

Пословника Скупштине општине Трстеник 

(„Сл.лист општине Трстеник“, бр. 4/2019), 

Скупштина општине Трстеник на седници 

одржаној 18.05.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени решења о именовању Комисије 

за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница  

 

I – У решењу о именовању Комисије за 

спровођење избора за чланове савета месних 

заједница 02-53-2/2020-01 од 21.09.2020. 

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

16/2020) у ставу I тачка 2. која је гласила: 

„2. Рашо Лешевић из Трстеника, члан, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

     -Мирослав Бекрић из Велике Дренове, 

заменик члана, „Александар Вучић-За 

нашу децу“; 

 

Мења се и сада гласи: 

 

„2. Рашо Лешевић из Трстеника, члан, 

„Александар Вучић-За нашу децу“; 

     -Радмило Киковић из Велике Дренове, 

заменик члана „Александар Вучић-За 

нашу децу“; 

 

II – Остале одредбе Решења о именовању 

Комисије за спровођење избора за чланове 

савета месних заједница се не мењају. 

III – Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу Општине Трстеник“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-57/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 40. Статута 

општине Трстеник („Сл.лист општине 

Трстеник“, број 1/2019), на предлог 

Општинског већа, Скупштина општине 

Трстеник на седници одржаној дана 

18.05.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о измени и допуни одлуке о месним 

заједницама на територији општине 

Трстеник 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о месним заједницама на 

територији општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“,број 3/2021 и 4/2021), у 

члану 10. став 1. тачка 8. Месна заједница 

Велуће, мења се и гласи: 

„Подручје Месне заједнице Велуће обухвата 

три насељена места Велуће,Левићи и Пајсак. 

Савет Месне заједнице броји укупно 5 

чланова. 

Месна заједница има три изборне јединице 

и то: 

Изборна јединица 1 обухвата насељено 

место Велуће.Ова изборна јединица броји 3 

члана. 

Изборна јединица 2 обухвата насељено 

место Левићи.Ова изборна јединица броји 1 

члана. 

Изборна јединица 3 обухвата насељено 

место Пајсак.Ова изборна јединица броји 1 

члана“. 
 

Члан 2. 
 

 У осталом делу Одлуке о месним 

заједницама на територији општине 

Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, 

број 3/2021 и 4/2021) остаје неизмењена. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-48/2021-01 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

Герасим Атанасковић, дипл.инж.пољ. 
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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

На основу члана 46. Закона о 

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

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

закон и 47/2018), члана 60. Статута општине 

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

1/2019) и члана 7. Одлуке о изградњи, 

постављању, изради и одржавању 

споменика, спомен обележја и мурала на 

територији општине Трстеник („Сл.лист 

општине Трстеник“, бр. 4/2021), Општинско 

веће општине Трстеник на седници 

одржаној 23.04.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за изградњу и 

постављање споменика, спомен обележја 

и израду мурала 

 

I – Образује се Комисија за изградњу и 

постављање споменика, спомен обележја и 

израду мурала (даље: Комисија) у следећем 

саставу: 

1. Часлав Поповић, заменик начелника 

општинске управе – испред локалне 

самоуправе; 

2. Ивана Лешевић, секретар 

Скупштине општине Трстеник - 

испред локалне самоуправе; 

3. Лидија Моравчевић, дипл. 

економиста - испред локалне 

самоуправе; 

4. Иван Нешић, члан Општинског већа 

за културу; 

5. Данило Вуковић, вршилац дужности 

директора Народног Универзитета 

Трстеник; 

6. Милош Милетић, дипл. грађ. инж., и 

7. Ирена Круљ, дипл. архитекта. 

 

II – Задатак Комисије је да спроводи 

поступак избора идејног решења, изградње 

и постављања споменика, спомен обележја и 

израде мурала, у складу са Одлуком о 

изградњи, постављању споменика, спомен 

обележја и изради мурала на територији 

општине Трстеник. 

 

III – Стручне и административне послове за 

Комисију обавља Одсек за урбанизам, 

грађевинарство, имовинско-правне и 

стамбене послове и Одсек за скупштинске 

послове, општу управу и друштвене 

делатности Општинске управе општине 

Трстеник. 

 

IV – Решење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Трстеник“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ТРСТЕНИК 

 

Број: 02-42/2021-03 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

     ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 

  Милена Турк, дипл. хемичар 
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АКТ ПРЕДСЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ 

 

 

На основу члана 58. став 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-

др.закон) 70. став 5. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС''  21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 – 

др.закон) и члана 56. став 1. тачка 16. 

Статута општине Трстеник (''Сл. лист 

општине Трстеник'', бр. 1/19), председница 

општине Трстеник, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ 

 

1. Смиљковић Ненаду, професору 

физичке културе из Трстеника, ПРЕСТАЈЕ 

ДУЖНОСТ помоћника председника 

општине Трстеник за локалну самоуправу, 

са 19.05.2021. године, услед именовања и 

ступања на нову дужност директора. 

 

2. Решење објавити у ''Службеном 

листу општине Трстеник''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Смиљковић Ненад, професор 

физичке културе из Трстеника, Решењем 

председнице општине Трстеник, број 02-

43/2020-02 од 31.08.2020. године, постављен 

је за помоћника председника општине за 

локалну самоуправу. 

На седници Скупштине општине Трстеник 

одржане дана 18.05.2021. године, 

Смиљковић Ненад је именован за директора 

Установе за спорт и физичку културу 

„Спортски центар Трстеник“ и ступа на 

дужност дана 20.05.2021. године.  

Услед именовања и ступања на нову 

дужност директора, именованом престаје 

дужност помоћника председника општине 

Трстеник са даном 19.05.2021. године. 

Имајући у виду напред наведено, одлучено 

је као у диспозитиву решења. 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

 

Ово решење је коначно и против њега се 

може покренути управни спор. 

 

Број: 02-49/2021-02 

Дана: 19.05.2021. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

   Милена Турк, дипл.хемичар
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