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ПРЕАМБУЛА  

 

 Општина Пожега предузима значајне кораке у планирању сопственог развоја у 

складу са постојећим законским оквирима и европским и светским токовима.  

 Савремени свет се последњих деценија све више бави проблемима одрживог 

развоја, а своје развојне циљеве дефинисао је у Миленијумским циљевима развоја 

Уједињених нација из 2000. године. Стратегија одрживог развоја Европске уније 

дефинисана је у документу под називом Европа 2020, у којем се пред земље чланице и оне 

које то намеравају да постану, за циљ поставља економски развој ЕУ заснован на знању, 

уз очување животне средине, висок ниво запослености, продуктивности и социјалне 

кохезије. 

 Многе земље су своје националне стратегије одрживог развоја већ ускладиле са 

поменутим стратегијама и циљевима. Национална стратегија одрживог развоја Републике 

Србије усвојена je 2008. године и дефинише основе економске политике  са аспекта 

заштите и очувања животне средине, развоја  технологије и социјалне равнотеже. Основно 

полазиште Стратегије је да конкурентна тржишна привреда и уравнотежен економски 

раст морају да се постигну уз уважавање принципа рационалног коришћења природних  

ресурса, очувања и даљег  развоја друштвене кохезије и развоја институција. У  домену 

регионалног развоја, Стратегија посебно истиче обавезу да се у  наредном средњерочном 

периоду прошири и унапреди саобраћајна и комунална инфраструктура (водоснабдевање, 

пречишћавање отпадних вода и управљање токовима комуналног отпада), смање 

регионалне неравномерности и сиромаштво и подигне регионална конкурентност, 

подстакну локалне развојне иницијативе тако што ће се отворити различите могућности 

сарадње приватног и јавног сектора уз сагледавање родне димензије  и перспективе 

развоја, адекватно користи земљиште, као важан ресурс за регионални развој и обезбеди 

одрживи развој енергетске инфраструктуре у складу са очекиваним динамичним 

привредним растом. Национални приоритети дефинисани Стратегијом су:  

 Приоритет 1. Чланство у ЕУ  

 Приоритет 2. Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст  

 Приоритет 3. Развој људских ресурса и повећање запошљавања  

 Приоритет 4. Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој  

 Приоритет 5. Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење 

 природних ресурса  

 

 У Акционом плану за имплементацију Стратегије одрживог развоја (која је 

усвојена у марту 2009.), локалне самоуправе су позициониране као одговорне 

институције или имплементациони партнери за реализацију спектра мера  и 

активности.   

 

 У складу са потребом да се дугорочно планира на свим нивоима, општина Пожега 

је 2007. године, захваљујући швајцарском донаторском програму Подршка развоју 

општина (МСП), усвојила Програм развоја општине Пожега 2007-2025. Међутим, 

узимајући у обзир промене које су се догодиле у претходних 10 година на економском и 

социолошком плану, руководство Општине је иницирало израду новог стратешког 
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документа. У процес израде Стратегије развоја општине Пожега 2016-2021., укључена је 

шира друштвена заједница, односно сви локални актери, уз подршку релевантних 

регионалних институција, који су дали значајан допринос формулисању  овог документа.  

 

 У складу са Одлуком председника Општине, формиран је Стручни тим за израду 

Стратегије развоја, којим је руководио Миљко Краговић, а процес су координирали 

Милош Бркић и Ана Браловић, уз ангажовање Мирослава Тамбурића као сарадника на 

пројекту. 
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ПОРУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

Свака ппштина се, градећи свпју будућнпст и прпсперитет, 
труди да свпјим грађанима пмпгући услпве праведнпг, 
сплидарнпг и успешнпг друштва у кпме владају једнаке и 
праведне мпгућнпсти за све. 

Затп је наше стратешкп ппредељеое да учинимп да Ппжега  
буде ппштина са ппвпљним ппслпвним пкружеоем, 
дугпрпчнп ппсвећена развпју привреде. Сталним и 
темељним рефпрмама лпкалне сампуправе ствприћемп 
услпве кпји ппгпдују развпју бизниса и нпвим инвестицијама. 
Да бисмп дпшли дп тпг циља, рукпвпдствп ппштине Ппжега 
кренулп је у израду ревизије лпкалне стратегије развпја.  

Лпкална стратегија развпја и на пснпву ое креирани прпјекти 
кпји би требалп да се реализују у наредних 5 гпдина Ппжегу 
ће сврастати у ред ппштина са интензивним екпнпмски, 
културним и друштвеним развпјем.. 

Стратегија садржи припритете, циљеве и пснпва је за припрему прпјеката кпји  када се реализују 
учиниће Ппжегу срединпм привлачнпм за живпт,  у кпјпј би, пре свега, млади и пбразпвани људи 
видели свпју будућнпст.  

Тим кпји је учествпвап у изради дпкумента бип је птвпрен за све предлпге, критике, сугестије 
кпмпетентних актера и шире друштвене заједнице, кпје су уграђене у предлпг текста Стратегије 
лпкалнпг пдрживпг развпја ппштине Ппжега 2017- 2021. гпдине. Овај дпкумент представља 
петпгпдишоу прпјекцију развпја наше ппштине, са јасним припритетима,  стратешким циљевима 
и превиђеним  прпграмима, у пквиру кпјих ће се реализпвати идентификпвани прпјекти. Циљ 
стратегије је да уравнптежи три кључна фактпра  развпја:  

1. пдрживи развпј екпнпмије, привреде, ппљппривреде  
2. пдрживи развпј друштва на бази спцијалне равнптеже и 
3. заштите живптне средине, уз раципналнп распплагаое прирпдним ресурсима.  

Општина Ппжега је свпјпм Одлукпм изразила јасну жељу и пптребу свих заинтереспваних 
субјеката, да се прпблемима и питаоима пд значаја за дугпрпчни развпј приступи путем прпцеса 
израде Стратегије развпја наше ппштине. Прпцес планираоа развпја ппштине је заппчеп анализпм 
стаоа кључних пбласти за унапређеое квалитета живпта станпвништва.  

 Оснпвни задатак у прпцесу планираоа је пдредити краткпрпчне, средоерпчне и дугпрпчне 
циљеве пдрживпг развпја и предлпжити мере и активнпсти кпје ће дппринети усклађиваоу 
интереса и жеља свих заинтереспваних за развпј ппштине Ппжега.  

Планираое сппственпг развпја представља пдгпвпрнпст за будућнпст. Израдпм Стратегије 

пдрживпг развпја ппштине Ппжега ми ппказујемп спремнпст да се пдредимп према свпјпј 
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будућнпсти и да ствпримп све неппхпдне предуслпве за имплементацију капиталних прпјеката 

сппственим људским и финансијским ресурсима. 
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МЕТОДОЛОГИЈА И УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ СТРAТЕШКОГ ПЛАНА  

 

 Постојећи плански документ урађен је 2007. године захваљујући донаторској 

подршци Швајцарске владе и Програму развоја општина (МСП). Овај документ 

дефинисао је 15 развојних приоритета за период до 2025. године, међутим, у условима 

светске економске кризе и бројних промена које су се десиле не само на глобалном, већ и 

на нивоу наше земље, јавила се потреба да се преиспита актуелно стање и на основу 

анализе редефинишу осе развоја општине. Како је у међувремену усвојeн низ законских и 

подзаконских аката којима се уређују надлежност и начин функционисања локаних 

самоуправа, тако је за овај процес велики значај имао низ докумената које је 

Министарство финансија  припремило, управо да би се локалне самоуправе увеле у 

процес програмског буџетирања. Нови Закон о буџетском систему усвојен је 2009. 

године и према његовим одредбама стратешко планирање и израда  програмског буџета 

морају да буду повезани у један процес. У процесу израде програмског буџета врши се 

вишегодишња расподела ресурса, како би се обезбедило оптимално функционисање 

локалне самоуправе. Овим видом планирања, који повезује планске циљеве и активности 

са средствима потребним за њихову реализацију, утврђују се основни развојни правци 

општине и помаже у оптималној алокацији увек недостајућих средстава. Обавеза увођења 

програмског буџетирања, подразумева доношење буџета за период од три фискалне 

године. На локалне самоуправе се, према одредбама које се налазе у прелазном и 

завршном делу Закона, ова одредба примењује од 2015. године. У новом Закону преузета 

су решења којима се дају смернице за формирање општег дела буџета, али је додата 

обавеза локалном органу власти да припреми и унесе процену неопходних финансијских 

средстава за кофинансирање развојних инфраструктурних и осталих пројеката и 

програма, које највећим делом финансира Европска комисија.  

 С тим у вези, смернице за припрему овог документа преузете  су из приручника 

Интеграција стратешког планирања у процес буџетирања јединица локалне самоуправе 

(Саша Кристић, 2012). Како би се на адекватан начин прикупили подаци за анализу стања 

општине Пожега, ревизију и формулисање кључних стратешких приоритета  и пројеката, 

формирано je 19 тематских радних група, које покривају следеће секторе: економски 

развој, друштвени развој и заштиту животне средине и природне ресурсе. За шефове 

Радних група именовани су: у области привреде Љиљана Вајовић, начелник Одељења за 

утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе; у области руралног развоја и 

пољопривреде Милоје Ковачевић, начелник Одељења за привреду и локални економски 

развој Општинске управе; у области инфраструктуре Микан Јанковић, директор 

Дирекције за изградњу Пожега; у области комуналних услуга Зоран Ђоковић, директор 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега; у области запошљавања Марица Дрндаревић испред Националне 

службе за запошљавање; у области туризма Јован Вукотић и Јелена Боловић, директор 

Туристичке организације Пожега; у области демографске политике Ивана Петронијевић; у 

области здравства др Вера Матовић и др Александар Антонијевић испред Дома здравља 

Пожега; у области социјалне заштите Димитрије Јовићевић, директор Центра за социјални 
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рад; у области образовања Александар Весовић, директор ОШ „Емилија Остојић“, Мишо 

Марковић, директор ОШ „Петар Лековић“, Владан Недељковић, директор Гимназије 

„Свети Сава“, Славко Ђокић, директор Техничке школе, Којо Бошковић, директор 

пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“, Снежана Младеновић, директор 

дечијег вртића „Олга Јовичић -Рита“; у области културе Даниела Скоковић, директор 

Народне библиотеке и др Раде Вучићевић; у области спорта Славко Ђокић и Мирослав 

Ристовић, начелник Одељења за друштвене делатности Општинске управе; у области 

младих Срђан Стевановић, в.д. директора Културног центра Пожега; у области 

безбедности Јовица Лазаревић, начелник Полицијске станице Пожега; у области 

унапређења локалне самоуправе и развоја грађанског друштва Милорајка Марковић, 

начелник Одељења за општу управу и заједничке послове Општинске управе и Зденка 

Ковачевић, Удружење „Сретење“ Пожега; у области информисања и медија  Дука Илић, 

директор ТВ Пожега; у области родне равноправности Марија Вујичић; у области 

природних и других ресурса Љиљана Дучић и у области заштите животне средине 

Разуменка Марковић. Као носилац посла одређена је Општинска управа. Руководиоци 

радних група имали су интерне радне састанке са стручним и компетентним 

представницима за поједине теме, на којима су радили на дефинисању материјала за 

област којом су се бавили. У овом процесу  обезбеђена је партиципација  представника 

јавног, приватног и цивилног сектора. 

 

  Сви припремљени материјали достављени су Стручном тиму, који је уз подршку 

Удружења ФОРЦА из Пожеге и Регионалне развојне агенције Златибор, обрађен и 

инкорпориран у стратешки део документа. У складу са смерницама за програмско 

буџетирање, стратешки део документа садржи следећа поглавља:  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА (економски развој, друштвени развој, животна 

средина и инфраструктура) 

3. ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА  

4. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  

 

 У складу са горе наведеним, сврха овог стратешког документа је да дефинише и 

осигура  правце развоја општине од средњорочног ка дугорочном оквиру. Стратегија 

треба да буде кровни документ који ће омогућити припрему годишњих планских 

докумената, капиталних планова, односно програмских буџета у складу са законском  

регулативом. Након усвајања стратешког дела документа, приступиће се  изради 

Акционог плана за наредне 3 године који ће бити усклађен са Програмским буџетом 

општине Пожега. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ  

1.1. АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ  

 Општина Пожега се налази у Западној Србији, у пространој котлини која 

представља најплоднији и истовремено најнижи део Златиборске области (надморска 

висина је 312 метара), обухвата површину од 426,5 км
2
, има 42 насеља и 55 катастарских 

општина са око 30.000 становника. Према административној подели припада 

Златиборском управном округу. Граничи се са општинама Ужице и Косјерић на западу, са 

општином Ариље на југу, на северу је општина Мионица, а на истоку општине Горњи 

Милановац, Чачак и Лучани.  Пожега је значајна саобраћајна  раскрсница друмског и 

железничког саобраћаја. Пожега се налази на магистралном путу М-5 Београд- Црна Гора 

и удаљена је од Београда 180 км. Тренутно се гради ауто пут Београд-Јужни Јадран 

коридор 11 (ауто пут Е-75), који према пројекту пролази поред Пожеге, а релативно близу 

су и два мања аеродрома:  Поникве код Ужица (удаљеност 41 км) и Лађевци (60 км) код 

Краљева. Кроз Пожегу такође пролази магистрална пруга Београд-Бар, крак пруге према 

Краљеву и регионални пут Ваљево-Ивањица. У Пожеги се налази највећа ранжирна 

станица  на прузи Београд - Бар. 

 
Карта Р. Србије, Просторна мапа организационо груписаних сеоских заједница (МЗ)  

Општина Пожега 
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1.2. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ОПШТИНЕ 

 

 Пожега по својим историјским, урбанистичким и географским посебностима  

припада старим насељима у Србији. Одликује се знатном и дуговременом урбанистичком 

уређеношћу и комуналном опремљеношћу, јер је међу првима у Србији добила 

регулациони план, електрично осветљење и пошту, а касније телеграфски саобраћај и 

пругу уског колосека. Књаз Милош Обреновић ју је прогласио варошицом 1832. године и 

од тада добија данашњи архитектонски облик са тргом у средини  града. У Пожеги се 

најпре развија занатство, а средином XIX века ту је и седиште Ужичке нахије, потом 

Црногорског, а затим Пожешког среза. 

 Пожега је градско насеље које се формирало и развило на алувијалној равни 

Западне Мораве, у делу где се се састају Ђетиња и Моравица, на левој обали реке Скрапеж 

у Пожешкој котлини. По топографским карактеристикама варошица припада 

равничарском типу, што је условило и њен правилан изглед. У самој Пожеги не постоје 

трагови старијих насеља, али бројни  археолошки локалитети у околини, из доба неолита и 

римске епохе, указују да је ова област од давнина била погодна за становање и налазила се 

на раскрсници важних путева, што је остало актуелно и до данашњих дана. 

 Најстарији помени саме Пожеге су нађени у Дубровачкој архиви од 28.7.1282. 

године, а касније у турским дефтерима из XV и XVI века, када је она била кадилук у 

саставу Пожешке нахије, где су одржавани пазари и панађури (вашари). Занимљиво је да 

је пре Ужица, уочи устанка 1804. године, Пожега имала лаичку школу, а после 

реорганизације школства и просвете, између 1808. и 1813., добила је основну школу. 

Пожега је била седиште Ужичке нахије од 1832-1835. године, а 1833. формиран je суд, 

чија је дрвена зграда касније демонтирана и пресељена у Ужице. У време друге владавине 

кнежева Милоша и Михаила, 1860. године формиран је Пожешки срез који је припојен 

Рудничком округу. Варош је том приликом  добила зграду Среског начелства, чија је 

градња трајала од 1860. до 1865. године. У Пожеги је још 1835. године постојала нахијска 

мензулана тј. поштанска станица.  Касније, 31. августа 1864. указом Министарства 

унутрашњих дела у Пожеги је основана савремена поштанска станица. Почетком 1869. 

године у Пожеги су почеле припреме за укључивање варошице у телеграфску мрежу 

Србије. Пожега је 1912. године добила пругу уског колосека и зграду железничке станице. 
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1.3. ОПШТИ ПОДАЦИ О СТАНОВНИШТВУ  

1.3.1. БРОЈ СТАНОВНИКА И ГУСТИНА НАСЕЉЕНОСТИ  

 

 Општина Пожега обухвата површину од 426,5 км² (учешће у укупној површини 

Србије је 0,5%), на којој живи 29.638 становника (0,4% укупног броја становника Србије) 

у 42 насеља, односно 69 становника на км², што је ниже од републичког просека који 

износи 93 становника на км². Према објављеним резултатима пописа из 2011. године,  у 

укупној популацији има 14.509 мушкараца и 15.129 жена. Пунолетних је 24.748. Сада је 

број становника у односу на попис из 2002. године мањи за 8%. Наставља се тренд 

негативне стопе природног прираштаја. У градском подручју живи 13.153, а у сеоском 

16.485 становника.  

 

1.3.2. СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА 

 

 Полна и старосна структура подразумевају удео становништва у појединим 

старосним групама и пропорцији мушког и женског становништва изражене у 

процентима. Старосна структура је у вези са репродуктивном и радном способношћу 

становништва. Полна структура зависи од наталитета, морталитета, миграције и ратова.  

 

Општина/насеље пол 
Број 

становника 

Старосне групе Индекс 

старења 0-19 20-39 40-59 преко 60 

број % број % број % број % 

Општина Пожега 

с 29638 5586 18,85 7042 23,76 8975 30,28 8035 27,11 1,44 

м 14509 2881 19,86 3644 25,12 4388 30,24 3596 24,78 1,25 

ж 15129 2705 17,88 3398 22,46 4587 30,32 4439 29,34 1,64 

Градско насеље 

с 13153 2713 20,63 3573 27,16 4054 30,82 2813 21,39 1,04 

м 6319 1391 22,01 1818 28,77 1868 29,56 1242 19,66 0,89 

ж 6834 1322 19,34 1755 25,68 2186 31,99 1571 22,99 1,19 

Сеоска насеља 

с 16485 2876 17,45 3469 21,04 4921 29,85 5222 31,68 1,82 

м 8190 1490 18,19 1826 22,30 2520 30,77 2354 28,74 1,58 

ж 8295 1386 16,71 1643 19,81 2401 28,95 2868 34,58 2,07 

Табела 1:  број и удео старосних група са индексом старења 2011.  године  

Извор: Попис становништва 2011., књига 2 

 

 Према резултатима пописа из 2011. године, у општини Пожега најмлађи 

контингент становништва у укупном становништву учествује са 18,85%,  а учешће младих 

је веће у градском насељу. Удео млађег средовечног становништва је већи у градском 

насељу. Промене које су настале у односу на претходни попис огледају се у виду 

изједначеног удела старијег средовечног и повећаног удела старих. 27,11% укупног 

становништва Пожеге је старије од 60 година. У најстаријој старосној групи се уочавају 
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велике разлике у уделу мушког и женског становништва, што је у вези са дужим 

очекиваним трајањем живота женског становништва. Сходно повећаном уделу старог и 

смањеном уделу младог становништва повећана је и вредност индекса старења са 1,19 у 

2002. на 1,44 у 2011. години.  

 Просечна старост становништва општине Пожега, према подацима пописа 

становништва из 2011. године, износи 44,1 година и то 41,4 у градском и чак 46,5 година у 

сеоским насељима. Просечна старост је виша у односу на просек за Републику Србију 

(42,2) и Златиборски округ (42,3). На основу просечне старости становништва види се да 

се наша општина налази у стадијуму најдубље демографске старости (гранична вредност 

је 43 године). Градско становништво је нешто млађе, па се налази у стадијуму дубоке 

демографске старости. Коефицијент маскулинитета (број мушкараца на 1000 жена) износи 

959 -  у градском насељу 925, а у сеоским срединама 987. 

 

1.3.3. ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА  

 

 Образовна структура становништва је индикатор писмености и степена завршеног 

образовања становништва. 

 Анализа образовне структуре становништва обухвата становништво старо 15 и 

више година. У сеоским насељима изражена је велика разлика у учешћу мушкараца и 

жена у најнижим категоријама школске спреме, што се може приписати високом уделу 

контингента старијих жена, али и због запостављања образовања женске деце. Велика је 

диференцијација у нивоу образовања између градских и сеоских насеља, где градска 

насеља имају повољнију образовну структуру управо због већег удела младог 

становништва. Код лица са вишом и високом стручном спремом се не уочавају битне 

разлике у уделу мушког и женског становништва. 

 Према подацима последњег пописа становништва у општини Пожега доминантна 

категорија су лица за завршеном средњом школом (49%). Образовну структуру у односу 

на претходне пописне године карактерише смањен удео лица без школске спреме и лица 

са основном школом, док се удео високообразованих повећава (5,8% са завршеном 

високом школом). Што се удела високообразованих становника наше општине тиче, 

нешто је нижи од просека за Златиборски округ (6,5%) и знатно нижи од Републичког 

просека (10,6%). Удео лица без школске спреме износи 3,04%. 

 

1.3.4. ОСТАЛО 

 

 Према резултатима пописа становништва из 2011. године 28.956 или 97,69% 

Пожежана су се изјаснили као Срби, 0,74% као Роми док остали народи чине 1,57% 

укупног становништва. На подручју општине Пожега од 2002-2011. године удео активног 

становништва се смањио са 49,5% на 45,9%, с тим што је дошло до интензивног смањења 
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опште стопе активности женског становништва са 45,9% на 38,3%, док се општа стопа 

активности мушкараца незнатно смањила (са 54,6% на 53,8%). Удео лица са личним 

приходом порастао је са 19,2% на 22,2%,  а удео издржаваног смањен са 31,2% на 27,7%.  

 Међу издржаваним становништвом доминира младо становништво предшколског и 

школског узраста, вредности њиховог удела указују на све ниже стопе наталитета. Разлике 

у полној структури издржаваног становништва израженије су у сеоским насељима, што је 

последица мање активности женског становништва у селима, односно већег удела 

домаћица у издржаваном становништву. 

 

1.4. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  

 Општина Пожега (у даљем тексту: Општина) је основна територијална јединица у 

којој грађани остварују локалну самоуправу у складу са Уставом. Општина има својство 

правног лица и представља је Председник општине. Органи општине  су: Скупштина 

општине, Председник општине и Општинско веће. Ради остваривања послова из 

надлежности општине, поред  органа општине, образује се и Општинска управа. Општинску 

управу чине: Начелник општинске управе, Кабинет председника општине као и следећа 

одељења: Одељење за буџет и финансије, Одељење за утврђивање и наплату јавних 

прихода, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту 

животне средине, Одељење за привреду и локални економски развој, Одељење за 

друштвене делатности, Одељење за општу управу и заједничке послове, Одељење за 

инспекцијске послове, Одељење за правне и скупштинске послове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=14
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=15
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=15
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=15
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=16
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=16
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=17
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=18
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=18
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=18
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=21
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=25
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=25
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=25
http://www.pozega.org.rs/index.php?id_l_oblasti=26
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2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

2.1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

2.1.1. ОПИС ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ  

 

 Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2014. годину, општина Пожега  спада у другу групу, коју чине 34 

јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% до 100% 

републичког просека. Структуру привреде Пожеге највећим делом чини приватни сектор 

и то кроз прерађивачку индустрију са једне и пољопривреду са друге стране. 

 

2.1.1.1. Пољопривреда  

 

Од укупне површине општине Пожега која износи 426,5 км
2
, пољопривредно 

земљиште обухвата око 65% површине. У структури пољопривредног земљишта оранице 

и воћњаци чине 34%,ливаде и пашњаци 30%,  шуме додатних 30%, док се остале 

површине простиру на осталих 6%. У том смислу, Пожега има повољне услове за развој 

пољопривредне производње. Најразвијеније гране пољопривреде су сточарство и 

воћарство. Општина предњачи у узгоју оваца и говеда. Иако су природни услови такви да 

погодују развоју воћарства, услед застарелих садница, недовољне примене савремених 

агротехничких мера и уситњених површина за узгој воћарских култура тржишни вишкови 

код овог вида пољопривредне производње су минимални. Природне погодности 

омогућавају узгој шљива, јабука, малина и другог јагодичастог воћа. 

 Општина Пожега према подацима из Пописа пољопривреде из 2012. године, 

располаже са 28.416,36 хектара земљишта, од чега 5.645 регистрованих пољопривредних 

газдинстава - домаћинстава (од овог броја 27 газдинстава је без земљишта, а 1.575 је са 

поседом испод 1 ха обрадивог земљишта) обрађује укупно 17.947,4 хектара. У структури 

пољопривредних газдинстава доминирају она са ситним поседом, где 29% газдинства 

располаже поседом до 1 хектара, 24% располаже обрадивим земљиштем величине 1-2 

хектара, 33% располаже поседом величине 2-5 хектара, 11% поседом величине 5-10 

хектара и само 4,36% поседује изнад 10 хектара обрадивог земљишта.  

 Најзаступљенија биљна култура на ораницама и баштама (5.617 ха)  у општини 

Пожега су жита са 57% (3.133,15 ха), затим крмно биље са 30% (1.694,98 ха), следи  

кромпир са 11% (632,96 ха) и поврће, бостан и јагоде 2% (114,7 ха). Од површина под 

житима на територији општине (3133,15 ха) најзаступљенији је кукуруз са 68% (2.091,98 

ха), затим пшеница са 23% (732,44 ха), па остала жита за зрно 3% (101,75 ха).  

 Махунарке се налазе на површини од 23 хектара, а најзаступљенији је грашак на 

51% површине, затим пасуљ са 48% површина. Површине под индустријским биљем у 
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општини Пожега нису значајне и износе само 1 хектар, а обрађују их два пољопривредна 

газдинства. Од површина под крмним биљем (1.695 ха), у општини Пожега 

најзаступљенијија је луцерка са 739 хектара, затим мешавина трава 433 хектара, па 

кукуруз за силажу 268 ха и детелина на 249 ха.  

 Површине под воћњацима у Пожеги су на 2.614,05 ха, од чега 997,58 ха су 

плантажне површине, а на 1.616,47 ха су површине под екстензивним начином обраде. 

Најзаступљенија воћна врста у Пожеги је шљива са учешћем од 52% свих површина под 

воћем, односно 1358 ха, затим јабука са учешћем од 19% односно 498 ха,  малина са 19% 

односно 484 ха, крушка са 3% односно 82 ха, ораси са 2% односно 62 ха, купине са 1% 

односно 33 ха, итд. 

 Од сорти шљиве највише су заступљене: Чачанска родна, Чачанска лепотица, 

Стенлеј, док су код производње јабука највише заступљене сорте: Ајдаред, Јонаголд, 

Златни делишес, Грени смит и др. Овај крај је препознатљив и по старим сортама јабука 

као што су Будимка и Колачара. 

 Подручје општине Пожега представља идеалну базу за развој сточарске 

производње. После производње шљиве, јабуке и малине, сточарство је најважнији део 

пољопривреде овог краја. Највише је заступљена производња у говедарству и свињарству, 

док су овчарство и живинарство мање заступљене гране сточарства. Што се тиче 

природних услова може се рећи да су они на овом подручју идеални за бављење 

сточарском производњом, јер у равничарском делу пожешке котлине добро успевају 

житарице  што је свакако значајно као добра основа за производњу сточне хране. На 

већим надморским висинама је мноштво ливада и пашњака као и другог крмног биља. 

 У Пожеги је регистровано 7.084 говеда, а од тога 4.568 крава, 13.948 свиња, 27.251 

оваца и 1.381 коза. Занемарљив број стоке се налази на испаши. Укупан број 

пољопривредних газдинстава која се баве говедарством на подручју општине Пожега је 

2.093, узгојем свиња  бави се 3.084 газдинстава,  а највећи  број 3.714, бави се узгојем 

живине.   

 Сточарство представља велики потенцијал овога краја, а у последње време 

живинарство бележи тренд раста. У говедарству преовладава домаће шарено у типу 

сименталца са просечном млечношћу од 3500-4000 литара млека. Велики број пашњака и 

ливада у брдском делу општине и повољни услови у равничарском делу за производњу 

житарица, представљају изванредну базу за још већи развој говедарства иако трендови 

указују на опадање броја говеда. Последњих година велики допринос повећању броја 

говеда дају мере побољшања квалитета вештачког осемењавања применом семена 

квалитетних бикова као  и  примена мера селекције. 

 Слична ситуација је и у овчарству, где у брдским деловима општине постоје услови 

и за озбиљнији фармски начин држања оваца, али треба радити на побољшању расног 

састава и уређењу ливада и пашњака. Последњих година бележи се раст броја оваца 
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нарочито у брдском делу општине, што би требало да представља једну од основа за даљу 

стимулацију ове гране сточарства. 

 У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, општина 

Пожега последњих година је у обавези да доноси Програм мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја, на основу кога може да помаже 

пољопривредне произвођаче кроз примену мера из Програма подршке. Подстицајна 

политика у пољопривреди  последњих неколико година била је ограничена само на оне 

врсте мера које су биле део истоименог Програма подршке, а које су биле саставни део 

буџета општине за помоћ пољопривредницима. Средства која су предвиђена буџетом била 

су недовољна за неке озбиљније мере, тако да су се годинама издвајала средства за 

одређене врсте мера, као што су регресирање вештачког осемењавања крава, набавка 

садница (шљива) по регресираној цени и издвајана су средства за одлазак на сајам 

пољопривреде и одређена стручна предавања. На основу тога тешко се може говорити о 

некаквим значајнијим ефектима подстицајних мера у пољопривреди у последњих 

неколико година.   

 Аграрни буџет општине Пожега за 2016. годину је знатно увећан у односу на 

претходне буџете и износи 10 милиона динара. Такође и број мера које су у Програму за 

ову годину је разноврснији и по финансијском учешћу знатно већи него претходни. Ове 

године издвојена средства су распоређена на подршку у виду регресирања вештачког 

осемењавања крава, регресирања премије осигурања пољопривредних производа, 

субвенционисања каматне стопе за пољопривредне кредите, субвенционисања набавке 

нове опреме за наводњавање, набавку противградних мрежа и мрежа за сенчење, набавку 

квалитетног садног материјала (шљиве, јабуке и крушке) и организовања одласка на сајам 

пољопривреде у Нови Сад, као и сарадњу са научним и другим институцијама из области 

пољопривреде (ПССС Ужице, Институт за воћарство у Чачку, Институт за крмно биље из 

Крушевца, Пољопривредни факултет из Земуна, Институт за ратарство и повртарство 

Нови Сад и Институт за кукуруз Земун Поље), са којима се планира сарадња на 

различитим пројектима у циљу унапређења и развоја пољопривреде.  

 

2.1.1.2. Шумарство 

 

 Шумске површине заузимају више пределе Општине и припадају Тарско-

златиборском шумском подручју. Укупна обрасла површина шума на подручју општине 

износи 13.221,4 ха, те просечна шумовитост износи око 31% од укупне површине 

земљишта. У власништву ЈП Србијашуме су четири шумске газдинске јединице са 

укупном површином шума од 3.902,2 ха. Најзаступљеније врсте дрвећа су лишћари 72,2% 

и то буква 51,5%, цер 14,4%, багрем 3,5%, остало су четинари 27,8%, претежно црни бор. 

Приватне шуме захватају површину од 10.264 ха од чега су 97,5% лишћари, а свега 261 ха 

(2,5%) четинари у Тометином Пољу. Шуме у приватном власништву су 73%,  а државним 
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шумама припада 27% површине. Основна структура шума је: високе шуме са 22,5%, 

културе и вештачки подигнуте шуме са 24,5%, изданачке шуме 43% и шикаре 11%. 

Лишћарске врсте дрвећа: врба, јова, бела и црна топола, пољски јасен, храст лужњак, 

храст цер, храст сладун, храст китњак, граб, буква, липа.Четинарске врсте дрвећа: црни 

бор, бели бор, смрча, јела и дуглазија. У парковима су присутне бројне декоративне врсте 

дрвећа и жбуња и њихови варијетети. 

 Расадник у Пожеги, радна јединица Центар за репродуктивни материјал шумског 

дрвећа, послује у оквиру шумског газдинства Ужице, ЈП Србијашуме.  Основан је 1971. за 

производњу шумског садног материјала. Касније, створила се потреба гајења 

хортикултурног материјала и временом расадник постаје један од највећих произвођача 

украсних садница дрвећа, жбуња и перена у Западној Србији. Деведесетих година 

прошлог века родила се идеја оснивања модерног Семенског центра. Саднице и семе из 

расадника у Пожеги реализују се највише у систему Србијашума, где се изводи 

пошумљавање површина у државном власништву, затим код физичких лица - површине у 

приватном власништву, а знатан део семена и један мањи део садница се извози у 

Мађарску, Холандију, Аустрију и Црну Гору. Годишње се произведе од 300.000 до 

600.000 комада садница лишћарских и четинарских врста. У оквиру расадника у Пожеги 

се налази и семенска плантажа Панчићеве оморике, у селу Годовик, које је једина и 

јединствена плантажа на свету. Површина плантаже је 2,5 хектара. Користи се за 

производњу семена те реликтне врсте четинара. 

 

2.1.1.3. Привреда  

 

 У општини послује 318 предузећа, а број запослених је 5.091. Структура предузећа 

дата је у следећој табели, из које се види да доминирају мала и микро предузећа са уделом 

од 85,22%:  

 

Врста предузећа Број Удео у 

% 

Средња предузећа 5  1,57 

Мала предузећа 47  14,78 

Микро предузећа 224  70,44 

Неразврстана предузећа 42  13,21 

УКУПНО 318 100 

Табела 2. Учешће предузећа по величини (извор: АПР) 

  

 На територији општине Пожега укупно је запослено 7.225 лица, од тога код 

правних лица и предузетника запослено је 6.694 лица, а регистрованих пољопривредника 

је 531. 
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Место рада Број 

запослених 

% у односу на 

укупан број 

запослених 

Правна лица и предузетници  6.694 92,65 

Број регистрованих пољопривредника  531 7,35 

УКУПНО: 7.225 100 

Табела 3. Запослени на територији општине Пожега у 2015. (извор РПК Ужице) 

 

 У структури власништва одиграле су се највеће промене у односу на претходни 

период. Наиме, приватно власништво је доминантно, па сходно томе на теритотији 

општине Пожега послује 289 друштава са ограниченом одговорношћу, 6 акционарских 

друштава, 3 командитна друштва, 8 ортачких друштава, 8 задруга као и 4 јавна предузећа. 

 

Облик својине (2015) Број Удео у % 

Друштво са ограниченом 

одговорношћу Д.О.О 

289 90,88 

Акцоионарско друштво А.Д. 6 1,89 

Командитно друштво К.Д. 3 0,94 

Ортачко друштво О.Д. 8 2,52 

Задруга 8 2,51 

Јавна предузећа 4 1,26 

УКУПНО 318 100 

Табела 4. Структура правне форме предузећа (извор АПР) 

 

 Када су у питању предузетничке радње, у Пожеги послује 1.045 предузетника који 

запошљавају 1.603 радника. Највећи удео имају радње у области трговине на велико и 

мало и поправке моторних возила. 

 

Сектор  Број 

предузетника  

Удео у % 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 10 0,96 

 Прерађивачка индустрија 233 22,30 

 Снабдевање водом и управљање 

отпадним водама 

4 0,38 

 Грађевинарство 97 9,28 

 Трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила 

267 25,55 
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 Саобраћај и складиштење 84 8,04 

 Услуге смештаја и исхране 102 9,76 

 Информисање и комуникације 19 1,82 

 Финансијске делатности и делатност 

осигурања 

8 0,76 

 Пословање некретнинама 1 0,09 

 Стручне, научне,  иновационе и 

техничке делатности 

83 7,94 

 Административне и помоћне услужне 

делатности 

9 0,86 

 Образовање 5 0,48 

 Здравствена и социјална заштита 19 1,82 

 Уметност, забава и рекреација 8 0,77 

 Остале услужне делатности 96 9,19 

УКУПНО: 1045 100 

Табела 5. Структура предутника по секторима делатности  (извор АПР) 

 

 Најзначајнија и најзаступљенија привредна грана је прерађивачка индустрија и то 

металопрерађивачка и прехрамбена индустрија (прерада воћа и поврћа) која ангажује и 

највећи број радника  - 2.488. Најзначајнији привредни субјекти су: Јелен До, Јединство 

ливница Пожега, Терморад, Потенс перфорација, Перфом, Инмолд пласт, Вектра, Пан 

комерц, Развитак, Путеви А.Д., Ратко Митровић, АТМ, Пут слободе, Рамакс, Princ leather, 

Еуро фриго, ЈУБЕ, Хосана, Фриго паун, Гинко итд.  

 У области привреде највећи значај за развој општине имају индустрија и 

пољопривреда. Последњих година велики број предузећа из наведених делатности је 

приватизован и имају потенцијал, да уз осигурање адекватних социо-економских услова, 

буду носиоци развоја општине. Потенцијал општине Пожега за развој индустрије налази 

се у: 

- постојећим индустријским капацитетима 

 - повољном саобраћајно-географском положају 

 - нивоу образованости и квалификованости радне снаге. 

 

 

Сектор  Број 

запослених   

Удео у % 

 Пољопривреда,шумарство и рибарство 53 0,79 

 Рударство 4 0,06 

 Прерађивачка индустрија 2488 37,17 

 Снабдевање електричном енергијом, 

гасом и паром 

74 1,10 
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 Снабдевање водом и управљање 

отпадним водама 

146 2,18 

 Грађевинарство 404 6,04 

 Трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила 

1050 15,68 

 Саобраћај и складиштење 494 7,38% 

 Услуге смештаја и исхране 255 3,81 

 Информисање и комуникације 52 0,78 

 Финансијске делатности и делатност 

осигурања 

54 0,81 

 Пословање некретнинама 2 0,03 

 Стручне, научне,  иновационе и 

техничке делатности 

131 1,96 

 Административне и помоћне услужне 

делатности 

25 0,37 

  Државна управа и обавезно социјално 

осигурање 

403 6,02 

 Образовање 460 6,87 

 Здравствена и социјална заштита 429 6,41 

 Уметност, забава и рекреација 50 0,75 

 Остале услужне делатности 120 1,79 

УКУПНО: 6694 100 

Табела 6.  Број запослених по секторима делатности (извор: РЗС) 

 Према подацима Регионалне привредне коморе Ужице, број запослених у 

непривредној делатности износи 1.292 радника. Према структури запослених, највећи део 

запослених, око 37,17% је запослено у прерађивачкој индустрији. Запослени остварују 

просечну бруто зараду око 45.920,00 динара, док просечна нето зарада износи 33.455,00 

динара што је  за око 24,71% ниже од републичког просека. У погледу структуре 

запошљавања, мушкарци и жене су равноправни са око 50%. Према подацима Фонда ПИО 

укупан број корисника пензија на територији општине Пожега је 7.548. 

 С обзиром на то да су као основни носилац развоја привреде општине, поред 

пољопривреде и индустрија и мала привреда (занатске радње, мала и микро предузећа), 

потребно је предузети одређене мере и активности  како би се обезбедила стабилна и јака 

локална привреда, тржишно и извозно орјентисана, у сарадњи са локалном самоуправом. 

 Пожега је извозно орјентисана општина и у спољнотрговинском пословању бележи 

суфицит. Према подацима Регионалне привредне коморе спољнотрговинска размена у 

периоду од 2012. до 2014. године бележи константан раст, да би у 2015. години био 

забележен пад у односу на претходниу годину и то за 0,2%. Највећу вредност извоза 

остварује кроз извоз воћа у свежем или замрзнутом стању, па су највећи извозници у 2015. 

години били: ЈУБЕ, IQF, Хосана, ГП Промет профит, Фриго Паун, Пут слободе,  Gewiss, 

Сило Јеличић, Развитак, Инмолд пласт, Пан комерц, Перфом, Гинко, Еуро фриго, Пуна 
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кућа, Напредак А.Д., Јединиство ливница Пожега, Потенс перфорација, Липа, Princ leather, 

Лава комерц, Ливница промет, Yukk-zipplast, Тојо итд.  

 

Годин

а 

Извоз 

USD 

% 

учеш

ћа 

Увоз 

USD 
% учешћа 

Извоз-Увоз 

USD 
ОбимUSD 

2012 38.768.470 6,03 24.665.917 3,53 14.102.553 63.434.387 

2013 48.345.682 7,25 22.794.495 3,43 25.551.187 71.140.177 

2014 50.984.026 7,60 23.647.671 3,81 27.336.355 74.631.697 

2015 44.865.059 7,40 23.590.426 4,54 21.274.633 68.455.485 

Табела 7. Спољнотрговинска размена општине Пожега 2012-2015 (Извор: РПК Ужице) 

 

2.1.1.4. Развој МСП и  предузетништва  

 

 Развој малих и средњих предузећа је један од основних развојних опредељења 

општине, како због стварања услова за брже запошљавање и пораст прихода локалног 

становништва, тако и због потреба и могућности активирања локалне квалификоване 

радне снаге.  

 Општина Пожега представља лидера у металском сектору, када је реч о броју 

предузећа која послују у овој индустрији. Традиција и искуство у овој грани довели су до  

формирања Кластера металске индустрије западне Србије – WEST METAL GROUP, који 

је основан ради унапређења конкурентности, повећања извоза и отварања нових радних 

места. Чланице су препознале да је будућност малих и средњих предузећа из металског 

комплекса у повезивању и заједничком наступу на тржишту.  

 Од институција за подршку развоју сектора МСП које су активне на територији 

општине могу се издвојити: 

 1. РРА Златибор, Ужице  

 2. Регионална привредна комора, Ужице  

 3. Одељење за привреду и локални економски развој општине Пожега.  

 

 Ове институције реализујући своје редовне активности нарочито путем својих 

пројеката, утичу на побољшање ситуације у сектору МСП. 

 

2.1.1.5. Грађевинарство  

  

 Грађевински реон градског насеља Пожега одређен је Планом генералне регулације 

Пожега  који обухвата око  1200ха, Одлуком Скупштине општине (Сл.лист општине 

Пожега број 5/15). За поједина грађевинска подручја сеоских насеља на територији 

општине Пожега урађени су урбанистички планови (Прилипац, Тометино Поље итд.). 

 Скупштина Општине Пожега донела је Одлуку о грађевинском земљишту 23. јуна 

2010. године у складу са Законом о планирању и изградњи. Одлука је донета у циљу да се 

грађевинско земљиште користи према намени одређеној планским документом, на начин 

којим се обезбеђује његово рационално коришћење. Поменутом Одлуком предвиђено је да 

градско земљиште може бити као градско грађевинско земљиште и грађевинско земљиште 
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ван граница градског грађевинског земљишта. Поменутом Одлуком такође је предвиђено 

да се градско грађевинско земљиште дели на четири зоне са тачно описаним границама. 

Такође регулише и накнаду за уређење грађевинског земљишта која представља приход 

буџета као и отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта, конверзију права 

коришћења у право својине са или без накнаде, престанак права коришћења грађевинског 

земљишта, накнаду за коришћење грађевинског земљишта као и легализацију објеката 

односно озакоњење бесправно подигнутих објеката у смислу одредби Закона о озакоњењу 

објеката (Сл.гл.РС, бр.96/15).  

 

2.1.1.6. Туризам  

 

 Пожега  се налази на железничком  међународном  правцу Београд Бар и 

инфраструктурном коридору Београд-Јужни Јадран (који је почео да се гради). Општина је  

сврстана у туристичку зону и регију II степена и карактеришу је различити природни и 

антропогени потенцијали за развој туризма. Ресурсно атракцијску основу за развој 

туризма општине можемо сврстати у 3 програмске области које потенцијално 

представљају окосницу будућег развоја туризма: 

1. заједница села (рурални простор) општине Пожега     

2. подручје РОШКА  БАЊА 

3. културно- историјска баштина 

 

1. Програмска област  заједница села (рурални простор) Општине Пожега     

 

 Уређена домаћинстава и близина значајних културно-историјских, природних и 

других споменика чине највеће богатство околних, пожешких села. Сеоски туризам има 

доста дугу традицију у блиском окружењу и региону али се значајнији успон бележи са 

последњих година прошлог века о којима и нема уредних статистичких података. 

Пожешки крај ипак заостаје за развијенијим општинама у окружењу и бележи  реалан пад 

интересовања у задњим годинама, на шта указују статистике као и подаци о 

незаинтересованости сеоских домаћина да наставе даљи рад  у складу са прописима који 

регулишу евидентирање и категоризацију у складу са Правилником о категорисању 

сеоских домаћинстава. Нешто значајније интересовање,  обим рада и укључивање сеоских 

домаћинстава бележи се у сеоским насељима Јежевица, Роге, Рупељево, Средња Добриња, 

Тометино поље, Каленић, Расна, Лорет и др.  Од почетно регистрованих 32 сеоска 

туристичка домаћинстава, категоризацију је обновило свега 4 домаћинства(Роге, 

Јежевица, Радовци, Рупељево). 

 Тометино Поље  има благу и пријатну климу,  просечна температура ваздуха у 

току лета не прелази 22°С, док зиме обилују снегом пуна четири месеца. Због доброг 

географског положаја до Тометиног Поља допиру ваздушне масе из Медитерана које се  

сукобљавају са ваздушним масама Карпата и Панонске низије. Тометино Поље  се може 

похвалити прелепом природом и чистим ваздухом са високом концентрацијом кисеоника 
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и негативних јона. Према истраживањима, захваљујући свом положају и климатским 

условима, Тометино Поље представља  јединствену ваздушну бању у ширем окружењу, 

која изузетно повољно утиче на лечење неуровегетативних обољења, обољења крви, плућа 

као и поремећаја изазваних стресом. У Тометином Пољу постоје два строга резервата 

природе: Чалачки поток  и Вражји вир. Четири петине ове површине покривено је 

боровима, јелама и буквама, при чему дрвеће овде расте, остари и угине, без мешања људи 

у природне законе. 

 Иако  се према  индикаторима туристичког промета  ова делатност сматра 

неразвијеном, Пожега има солидну ресурсно-атракцијску основу, која представља 

потенцијал чијим се адекватним коришћењем може развити атрактивнија туристичка 

понуда. Села Јежевица, Тометино Поље и Роге представљају потенцијалну окосницу 

развоја сеоског туризма општине у кратком року. Сеоски  (рурални) туризам  у  општини 

Пожега није доживео пун развој, али свакако има оправдане услове за развој, 

унапређењем пре свега локалног предузетништва свих врста и модела. Обнова 

традиционалних вредности и ревитализација старих заната, култура, изворне хране и 

здравог живота може бити и основа концепта стварања локалног туристичког производа и 

рурално-занатског индивидуалног предузетништва као основе локалног руралног 

туристичког производа и туризма у целини. 

 

2. Програмска област подручја Рошка  Бања 

 

 Бања Роге налази се на територији општине Пожега од које је удаљена  12 км. Село 

Роге са Рошком бањом је сточарско-ратарско рурално насеље разбијеног типа, смештено 

на обе стране уске долине Великог Рзава, на 400-700 м надморске висине, на јужној 

падини планина Благаје (844 м) Рошке плоче и северној падини планине Венац (931 м) са 

десне обале Рзава. Река Рзав убраја се у најчистије у Европи и једно је од већих станишта 

поточне пастрмке. Термоминерални извор бање Роге био је познат још у турско доба, а и 

за време II Светског рата вода се користила у терапијске сврхе. Издашност термалног 

извора износи  18 л/с, са средњом температуром 26,5⁰C што је сврстава у категорију 

хипотермалних вода. Због својих специфичних физичко-хемијских карактеристика вода 

Рошке бање може се користити у балнеотерапијске сврхе, као помоћно лековито својство 

купањем у кадама и базенима код следећих обољења: запаљенски реуматизам, 

дегенеративни реуматизам, последице траума и стања после прелома костију и хируршких 

интервенција на коштано-зглобном систему. Такође се користи код хроничних инфекција 

бубрега и мокраћних путева и пожељно је пити је у већим количинама. Савршена тишина, 

умерено топло и ведро време у току лета и ране јесени, богата флора и фауна и изванредне 

пејзажне разноликости, кључни су фактори за развој туризма у Бањи Роге. Сеоска 

туристичка домаћинства груписана су око самог термоминералног извора и сваке године 

посети их око 2.500 туриста претежно у летњем периоду. 
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 Туристички и животни простор на локацији Рошке Бање обједињује више кључних 

фактора битних за будући трајан и препознатљив домаћи, али врло значајан локални  

туристички производ и у целини значајан привредни потенцијал. И овај производ 

карактерише: природна снага локације, врло тражен сегмент туристичког производа, 

традиција поднебља, културно-историјска баштина и значајан здравствено-одморишни 

ресурс, беспрекорно чиста, атрактивно мирна природа, лековити водни ресурси, спортски 

капацитети, изворни сеоски туризам и здрава храна као и наше познато гостопримство 

локалног становништва могу учинити и ову локацију препознатљивом, траженом 

туристичком дестинацијом, ширег регионалног и националног значаја. 

 

3. Програмска област  културно- историјске баштине 

 

 Централни градски трг у Пожеги један је од најлепших 

градских тргова у Србији, а поред градског трга у Краљеву, један 

од ретких који за своју основу има круг. Приликом урбанистичког 

уобличавања места, а према регулационој линији коју је поставио 

Лазар Зубан, секретар Кнежеве канцеларије још 1832. године, трг je 

настао повлачењем средишњих трансверзала у центру на месту где 

се укрштају главне улице. Касније попуњавање фронтова трга новиjим објектима 

елегантних облика хумане размере, у преплету са старијим грађанским објектима 

варошице Пожега, као и овомиленијумским уређењем партерног решења трга чине овај 

трг једним од најпријатнијих урбаних амбијената  у градовима Србије. 

 

 У Музеју железнице уског колосека  налазе се експонати који потичу искључиво 

из времена када је постојао систем пруга уског колосека на простору Србије и БиХ. У 

музеју, у близини железничке станице Пожега, на површини од 1,5 ха налази се осам 

парних локомотива за пруге уског колосека и десетак вагона различите намене, од 

путничких, преко службених до теретних. У  музеју се чува и  један од светских раритета  

парна локомотива Рама произведена далеке 1873. у немачкој фабрици Краус у Минхену. 

Спада у групу најстаријих босанскохерцеговачких локомотива и претпоставља се да је она 

довукла први свечани воз у Сарајево. Ту се чува и локомотива Краљ Србије која се још 

назива и Милан по српском суверену Милану Обреновићу, а то је прва парна локомотива 

која је израђена на Балкану.  

 

 Спомен комплекс Милоша  Обреновића налази се у селу Горња Добриња и 

састоји се од  цркве Светих Апостола Петра и Павла, чардака, звоника и споменика кнезу 

Милошу. Цркву Светих Апостола Петра и Павла је 1822. године на месту старе цркве 

брвнаре подигао Милош Обреновић, као своју задужбину. Налази се у центру села. У 

комплексу се налази и очувани чардак кнеза Милоша. Чардак је од дрвене конструкције, 

једнопросторна зградица са стрмим пирамидалним кровом покривеним шиндром. Кнез 

Милош је чардак подигао 1860. године као задужбину свом оцу Теодору. Ово необично 

здање вредан је споменик народног неимарства. Његова основна функција је била смештај 

и боравак кнеза и његових гостију за време црквених сабора и других свечаности.  
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 Црква брвнара у Горобиљу код Пожеге саграђена је 1705. 

године и једна је од најстаријих, али и најмањих у Србији. Црква је 

посвећена Рођењу Светог Јована Крститеља и сигурно је највећа 

знаменитост у Горобиљу. Након сеобе Срба под патријархом 

Арсенијем Чарнојевићем 1690. године, новодосељено становништво 

на овом простору затекло је пуст крај, без цркве. Да би црква била што неупадљивија није 

била издигнута од земље, а врата су била врло ниска. Према народном предању ова црква 

првобитно је била саграђена у засеоку Слатина, одакле су је Горобиљци, када су сазнали 

да се Турци спремају да је запале, једне ноћи тајно расклопили и пренели у заселак 

Почеча. 

 Манастир Светог Ђорђа у селу Годовик потиче из 13. века и задужбина је 

Немањића. На удаљености 500 м од манастира налази се црква Светог Пророка Илије, која 

заједно са манастиром чини јединствен комплекс. Овај манастир заузима значајно место у 

мисији очувања вере и традиције и првих корака описмењавања у овом крају. Године 

1808. манастир је посетио вожд Карађорђе, па је касније, у знак сећања, испред улаза у 

олтар, дозидан надвратник са натписом о његовој посети. Куполна црква са основом у 

облику уписаног крста, грађена је од две врсте камена сиге-бигра и камена вулканског 

порекла који су везивани кречним малтером. При манастиру је кратко радила и школа у 

18. веку, која је била од значаја за описмењавање народа тог краја у тешким временима, 

али школа је запаљена и данас од ње нема ни трага. Постојећа црква и манастир налазе се 

под заштитом Завода за заштиту споменика Краљево. Црква св. Илије налази се у изузетно 

лошем стању, због чега је обављање свакодневних црквених дужности премештено у 

манастир. 

 

Туристичка инфраструктура 

 

 За активности везане за валоризацију, очување и заштиту туристичких вредности 

као и унапређење и развој туризма на територији општине Пожега задужена је Туристичка 

организација Пожеге, основана 1997. године. Посебно је ангажована на промоцији  и 

презентацији оних видова туризма за које географски положај и природне карактеристике 

Општине пружају услове (сеоски туризам, спортско-рекреативни, ловно-риболовни, 

излетнички туризам).  

 Иако се налази у туристичкој регији Западна Србија, која спада међу 4 

најпопуларније туристичке дестинације у земљи, општина Пожега не бележи значајнији 

туристички промет. Према подацима Туристичке организације, у првих девет месеци 

2015. године, у општини Пожега, званично је боравило 8.377 туриста, што је за 10% мање 

него у истом периоду 2014. године. Туристи се у овој општини задржавају  у просеку 1,86 

дана. Општина Пожега највише регистрованих туриста има током маја (1.762 туриста), а 

најмање у фебруару (445 туриста). Домаћи туристи у овој општини чине 68,47% свих 

туриста (у првих девет месеци 2015). Општина Пожега учествује са 3,83% од укупног 

броја регистрованих туриста у регији Западна Србија у првих девет месеци 2015. године, и 

са 1,98% у укупном броју остварених ноћења у регији. 
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Пожега Доласци туриста Ноћења туриста 

Месец Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

I 659 539 120 1329 1153 176 

II 445 369 76 686 589 97 

III 560 446 114 801 655 146 

IV 664 482 182 889 624 265 

V 1762 1437 325 2493 2089 404 

VI 1128 710 418 2418 1925 493 

VII 986 492 494 2588 1849 739 

VIII 1201 766 435 2873 2039 834 

IX 972 495 477 1519 919 600 

Укупно 8377 5736 2641 15596 11842 3754 

Табела 8. Статистички подаци о туристичком промету у Општини Пожега (Извор: Министарство туризма Р. Србије) 

 

 Што се тиче инфраструктурне основе, у наредним табелама дат је преглед 

хотелско-угоститељских и смештајних капацитета којима располаже општина Пожега.  
 

Р.бр.  НАЗИВ  -  ВРСТА ДЕЛАТНОСТ Број 

1 ХОТЕЛ Услуге смештаја, произв. и услуж. хране и пића 2 

2 ПРЕНОЋИШТЕ  Услуге смештаја, произв. и услуж. хране и пића 2 

3 СЕОСКО 

ДОМАЋИНСТВО    

Услуге смештаја, произв. и услуж. хране и пића непознато 

4 АПАРТМАН Услуге смештаја, произв. и услуж. хране и пића непознато 

5 СОБА Услуге смештаја непознато 

6 РЕСТОРАН - КАФАНА Производња и услуживање хране и пића 9 

7 ПИЦЕРИЈА Производња и услуживање хране и пића 4 

8 ПОСЛАСТИЧАРНИЦА Производња и услуживање посластица и пића 1 

9 КАФИЋ Производња и услуживањепића 4 

10    

Табела 9.Структура и број категоризованих објеката у директној хотелско-угоститељској делатности 

 

НАЗИВ  ОБЈЕКТА Број смештајних 

јединица (собе+апт.) 

Број лежајева Разврстана категорија 

Хотел Пожега 60 +3 122 *** 

Хотел  Јеле – Јежевица 25 + 2 54 *** 

Преноћиште Мерак 14 36 некатегорисан 

Преноћиште  Бајо 2 2 некатегорисан 

УКУПНО 101 + 5 214  

Табела 10. Смештајни капацитети Општине Пожега, Извор:  Туристичка Организација  Пожега 
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 Иако има значајан геопотенцијал за развој туризма, тренутно стање туристичке 

привреде указује да  туризам није развијен сразмерно могућностима, потенцијалима, па 

чак и потребама. 

 

Инфраструктурна основа за туризам специјалних интереса  

 

Пешачење и планинарење  

 Основу за пешачење и планинарење на територији општине Пожега пружа њена 

позиционираност између највишег врха Маљена (Краљев сто, 1103 м) на северу, Овчара 

(985 м) и Каблара (889 м) на истоку, Крстаца (623 м) на југоистоку, Клика (927 м) на југу и 

Трешњевице (635 м) на истоку, као и Благаја, (Равни крш 844 м) на југозападу - једина  

планина са територије Општине унета у каталог планинара Србије. Могућност за шетњу 

кроз нетакнуту природу нуде Строгих резервати природе Вражији Вир и Челачки поток у 

Тометином Пољу.  Обележене су пешачке стазе Центар-Лорет и Рошка Плоча-школа 

Сврачково.  

 

Кањонинг  

 Атрактивност кањона реке Рзав, Ђетиње, Скрапежа, Каменице нуде љубитељима 

кањонинга могућности ове активности.  

 

Посматрање птица  

 Љубитељи Birdwatching-а (посматрања птица) на територији општине могу видети 

25 врста птица (јастребови, соколови, голубови, кукавице, сове, пупавци, детлићи, ласте, 

сврачци, вуге, чворци, вране, дроздови грмуше, мухарице, дугорепе сенице, бргљези, 

врапци, зебе, стрнадице, гњурци, чапље, пловуше, барске коке.) Посебно интересантна 

дестинација за ову активност је Тометино Поље.  

 

Бициклизам  

 Пожега  има различите изазове за бициклисте и брдске бициклисте. Успостављене  

бициклистичке стазе су у дужини од 35, 3км: ЛУНОВО СЕЛО–ПОЖЕГА–АРИЉЕ (ЗС–

Г1)  - дужина  24 км, висинска разлика 89 м,  укупан успон 677м,  укупан спуст 708 м. 

ПУТ ДАВНИНА (ЗС-ПОЗГ-ПП1) - путања: Пожега–Пилатовачко поље–Прилипац, 

дужина руте: 11,3км, висинска разлика 42м,  укупан успон  402 м, укупан спуст 399 м .  

 

Активности у агротуризму  

 Могућност за активности у постојећим сеоским домаћинствима обухвата обављање 

свакодневних пољопривредних послова у самом сеоском домаћинству (печење ракије, 

кошење траве, млевење жита, плашћење сена, калемљење воћа, сејање и заливање поврћа, 

рад са домаћим животињама, плетење, вежење, припремање зимнице). 

 

Риболов и лов  

 На територији Општине регистровано је 13 врста рибе: плиска, речна мрена, 

поточна мрена, скобаљ, кркуша, клен, пијор, липљен, поточна пастрмка, пеш, бркица. 
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Неки аутори наводе да у Великом Рзаву борави и велики вретенар. Рзав, Скрапеж и 

Моравица нуде могућности за риболов/спортски риболов.  

 На подручју општине је ловиште Милошево укупне површине 41.143ха од чега 

шуме чине 28,8%, пашњаци и ливаде 30,4%, њиве-оранице 24%, воћњаци и виногради 

10,1%, трстици и баре 0,4%, остало 6,3%. Ловне површине заузимају 88,8% а неловне 

11,2% укупне површине. Ловиштем Милошево газдује Ловачки савез Србије преко 

ловачког удружења Књаз Милош. Ово брдско планинско ловиште се налази на обронцима 

Маљена, у Тометином Пољу и ширем простору Пожеге. Надморска висина ловишта је у 

распону од 290 до 1103 м. Ловиште на читавој површини пресецају реке и потоци у којима 

има воде током целе године, Скрапеж, Добрињска река, Каменица, Моравица и друге. 

Гајене врсте дивљачи су: дивља свиња срна, зец, фазан, пољска јаребица. 

 

 

 

2.1.2.  SWOT АНАЛИЗА  - ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 развијен приватни сектор  и предузетнички 

дух  

 суфицит у спољнотрговинском пословању  

 развијен металопрерађивачки сектор 

 развијена индустрија производње 

намештаја 

 постојећи  производни и прерађивачки  

капацитети 

 повољан гео-стратешки положај и развијена 

саобраћајна инфраструктура  

 сарадња приватног, јавног и цивилног 

сектора 

 плодно земљиште заступљено у 

равничарским  деловима погодно за 

пољопривредну производњу 

 развијено воћарство 

 ресурно-атракцијска основа (антропогене, 

природне и културно-историјске вредности) 

за развој туризма 

 локално знање и  примена модела дуалног 

образовања у металском сектору   

 недовољно коришћење постојећих 

програма подршке на националном и 

локалном нивоу  

 неусклађеност између потреба привреде и 

понуде радне снаге 

 недостатак квалификованих кадрова  

 недовољно коришћење информационих 

технологија 

 недостатак секторског умрежавања и 

сарадње 

 уситњени пољопривредни поседи  

 неспецијализована пољопривредна 

производња и застарела механизација 

 непостојање системске подршке 

предузетничким иницијативама  

 недостатак дефинисаног  туристичког 

производа   

 мали број категорисаних смештајних 

капацитета у сеоском туризму  

 недовољно развијена туристичка 

инфраструктура  

                ШАНСЕ                     ПРЕТЊЕ 
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 наставак процеса интеграције Србије у 

ЕУ и доступност програма и фондова 

намењених економском развоју  

 завршетак коридора 11 

 реконструкција пруге Београд-Бар 

 успостављање пословних зона и бизнис 

инкубатор центра 

 увођење концепта дуалног образовања 

у образовни систем 

 стављање капацитета Будимке у 

функцију развоја општине Пожега 

 раст тражње за органским производима 

и производима контролисаног квалитета  

 развој сложеног и  диверсификованог 

туристичког производа   

 удруживање на локалном и 

регионалном нивоу са боље развијеним 

туристичким дестинацијама у окружењу 

 

× негативни демографски трендови  

× елементарне непогоде, климатске промене  

× неприпремљеност пољопривредних 

произвођача  за примену прописа о 

безбедности хране  

× смањење трансфера  са републичког нивоа 

за функционисање локалних самоуправа 

× смањење изворних прихода општина 

пореска политика  

× поремећаји на међународном тржишту  
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2.2. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ  - СТАНОВНИШТВО, ОБРАЗОВАЊЕ И КВАЛИТЕТ 

ЖИВОТА  

2.2.1 ОПИС ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ  

2.2.1.1. Становништво 

 

 Општина Пожега се налази у Златиборском управном округу, територијално је 

организована у 42 насеља и обухвата површину од 426,5 км². У Пожеги према последњем 

попису становништва из 2011. године живи  29. 638 становника. Густина насељености 

износи 69,5 становника на км² што је мање од републичког просека. Према последњем 

попису из 2011. године број становника у општини Пожега варира од 106 колико живи у 

Мађеру до 13.153 у Пожеги. У Пожешкој општини живи 10,3% становништва 

Златиборског округа и 0,4% становништва Републике Србије. 

 Од првог послератног пописа до данас кретање становништва општине Пожега 

карактерише пораст до 1981. након чега почиње опадање броја становника. Исти период 

карактерише интензиван пораст броја градског становништва до 1981. након чега се 

пораст наставља слабијим интензитетом и континуирано опадање броја сеоског 

становништва. Последњи међупописни период карактерише стагнација градског 

становништва. 

 

Кретање броја становника од 1948-2011. године 

Извор: Попис становништва 2011. године, књига 20 

 

 Од 29.638 становника у градском насељу живи 13.153 тј. 44,38 %, а у сеоским 

насељима 16.485 тј. 55,62% становништва. Ни једно сеоско насеље у последњем 

међупописном периоду не бележи раст броја становника а од 1948-2002. само Висибаба и 

Расна бележе пораст. Од 1948-2011. број становника се смањио са 31.014 на 29638 или за 

4,43%.  

 У последњем међупописном периоду од 2002-2011.,  број становника општине 

Пожега се смањио са 32.293 на 29.638 или за  2655 становника, смањујући се просечно 

годишње за 295 становника уз индекс раста 91,7. У истом периоду се број становника у 

градском насељу смањио са 13.206 на 13.153 тј. за 53 што је просечно годишње смањење 

од 5,8 становника уз индекс раста 99,6. Кретање броја становника у сеоским насељима 
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показује интензиван пад тј. број становника се од 2002-2011.  смањио са 19087 на 16485 тј.  

за 2.602, просечно годишње за 289 уз индекс раста  86,3. На основу најновијих  

расположивих података из виталне статистике број становника се у 2014. години смањио 

за 270. На то је првенствено утицао негативан природни приштај, а знатно мање негативан 

миграциони салдо. Стопа просечног годишњег раста као релативна мера која показује 

колико нових становника у току једне године долази на 1000 становника укупне 

популације средином међупописног периода је негативна и за 2014. годину износи -

9,52‰. 

 Пројектован број становника за 2041. годину је 23.647 (средња варијанта, нулти 

миграциони салдо) односно 22.520 (средња варијанта са миграцијама). Према попису 

становништва из 2011. године  просечна величина домаћинства у општини Пожега је 3,02 

члана и то у градском насељу 2,98 а у сеоским 3,05. Виша је од  републичког просека 

(2,88) и нешто нижа од просека за Златиборски округ (3,03). Насеље са најмањом 

просечном величином домаћинства је Сврачково (2,11) а са највећом Табановићи (3,72). 

На нивоу општине најзаступљенија су двочлана, а најмање заступљена петочлана 

домаћинства. Висок је удео од 20,64% самачких домаћинстава што указује на све 

интензивније старење популације. Алармантна је ситуација у појединим сеоским 

насељима где удео самачких домаћинстава прелази 30%. Највиши удео самачких 

домаћинстава је у Јелен Долу (42,5%) а велики је број сеоских насеља у којима је тај удео 

већи од 30%. 

  

Старосно-полна структура 

 

 Главне карактеристике старосно полне структуре произилазе из удела појединих 

генерација у укупном становништву. Према резултатима пописа из 2011. године у 

општини Пожега најмлађи контингент становништва у укупном становништву учествује 

са 18,85%, а учешће младих је веће у градском насељу. Удео млађег средовечног 

становништва је већи у градском насељу. Промене које су настале у односу на претходни 

попис огледају се у виду изједначеног удела старијег средовечног и повећаног удела 

старих. 27,11% укупног становништва Пожеге је старије од 60 година. У најстаријој 

старосној групи се уочавају велике разлике у уделу мушког и женског становништва што 

је у вези са дужим очекиваним трајањем живота женског становништва. Сходно 

повећаном уделу старог и смањеном уделу младог становништва повећане су и вредност 

индекса старења са 1,19 у 2002. на 1,44 у 2011. години.  

 Просечна старост становништва општине Пожега према подацима пописа 

становништва из 2011. године износи 44,1 година и то 41,4 у градском и чак 46,5 година у 

сеоским насељима. Просечна старост је виша у односу на просек за Републику Србију 

(42,2) и Златиборски округ (42,3). На основу просечне старости становништва види се да 

се наша општина налази у стадијуму најдубље демографске старости (гранична вредност 



СТРАТЕГИЈА  РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА  2016-2021. 

34 

 

је 43 године). Градско становништво је нешто млађе па се налази у стадијуму дубоке 

демографске старости. 

 

Економска структура становништва  

 

 Економска структура становништва је најважнија структура са становишта 

економског развоја која представља индикатор друштвеног и привредног развитка. 

Укупно становништво се према критеријуму активности дели на три групе: 

  - активно становништво или радна снага 

 - лица са личним приходом и  

 - издржавана лица. 

 

 На подручју општине Пожега од 2002-2011. године удео активног становништва се 

смањио са 49,5% на 45,9%, с тим што је дошло до интензивног смањења опште стопе 

активности женског становништва са 45,9% на 38,3% док се општа стопа активности 

мушкараца незнатно смањила (са 54,6% на 53,8%). Удео лица са личним приходом 

порастао је са 19,2% на 22,2%, а удео издржаваног смањен са 31,2% на 27,7%. С обзиром 

на то да међу издржаваним становништвом доминира младо становништво предшколског 

и школског узраста, вредности њиховог удела указују на све ниже стопе наталитета. 

Разлике у полној структури издржаваног становништва израженије су у сеоским насељима 

што је последица мање активности женског становништва у селима, односно већег удела 

домаћица у издржаваном становништву. 

 

2.2.1.2. Образовање 

 

 Образовање на подручју општине Пожега реализује се преко образовних 

институција: једне предшколске установе, две матичне основне школе и средњих школа 

(гимназија, техничка школа и пољопривредна школа). Број деце предшколског узраста у 

општини Пожега износи 2028 (6.3% од укупне популације), док број деце школског 

узраста износи 3626 (12.4% од укупне популације). Број ученика у основним школама 

износи 1.958 ученика.  

 Основна школа Емилија Остојић као матична школа и са сеоским подручјима има 

513 ученика док школа Петар Лековић броји 1.445 ученика. Што се тиче средњих школа, у 

њима се образује  укупно 1.520 ученика (Гимназија броји 458 ученика, Техничка школа 

458, а Пољопривредна 604 ученика). 

 

 Гимназија у Пожеги има дугу традицију, јер постоји још од 1921. године. 

Данашњи назив  Гимназија Свети Сава носи од 1991. године. Гимназију похађа више од 

450 ученика  распоређених у 16 одељења и то осам друштвено-језичког, шест природно-

математичког и два  информатичког смера. Школа располаже модерном и добро очуваном 

зградом са 15 учионица, два кабинета за информатику, једном специјализованом 

учионицом, библиотеком, фискултурном салом, канцеларијама и другим помоћним 
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просторијама. Гимназија поседује  спортске терене за кошарку, рукомет, мали фудбал и 

тенис. У школи је у наставном процесу запослено 40 радника. 

 

 Пољопривредна школа Љубо Мићић је основана 1956. године. Основна 

делатност Школе је  средње стручно образовање у области пољопривреде, производње и 

прераде хране у  трогодишњем и четворогодишњем трајању. Образовни профили су: 

пољопривредни техничар,  ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, зоотехничар, 

техничар хортикултуре, а у трогодишњем школовању: пекар, месар, механичар 

пољопривредне технике, произвођач  прехрамбених производа. Школу похађа око 600 

ученика, а наставни кадар броји 54 запослена. У склопу школе је и Дом за ученике. Дом 

располаже са три објекта намењена за смештај ученика и капацитетом од 21 собе. На 

смештај и исхрану Дом прима 120 ученика. 

 

 Техничка школа у Пожеги основана је 1990. године. Школа образује кадар за 5 

верификованих подручја рада: машинство и обрада метала (5 профила), економија, право 

и администарција, геологија, рударство и металургија, трговина, угоститељство и туризам, 

у трогодишњем и четворогодишњем школовању. Школу похађа 458 ученика , а запослено 

је 60 наставника. У оквиру школе ради Регионални центар за образовање одраслих, једина 

таква установа у Западној Србији коју је акредитовало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. Регионални центар ради од 2011. године и у сарадњи са релевантним 

институцијама на локалном и регионалном нивоу врши преквалификацију и 

доквалификацију одраслих у складу са потребама привреде на регионалном нивоу.  

 

Табела 11: Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености /попис 

2011, Републички завод за статистику   

 

 Неписмена лица - према попису из 2011. године, 550 лица је регистровано као 

неписмено, односно 2,03% становништва. Од тога неписмених младих узраста од 10-14 

година регистровано је 3, младих узраста од 15-19 година регистровано је 3, док је 

неписмених младих узраста од 20-34 године регистровано 13. Удео неписменог 

становништва бележи константан пад и достигао је ниво повољнији од Округа и 

централне Србије. Преко 85% неписмених на територији општине чине жене старије од 65 

 Попис  2002. Попис 2011 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 

Укупно становништво  15 и 

више година 

27.472 13.405 14.067 25.762 12.482 13.280 

Без школске  спреме 1.728 232 1.496 784 75 709 

Непотпуно основно образовање 5.950 2.600 3.350 3.897 1.480 2.417 

Основно образовање 6.720 3.256 3.464 5.841 2.756 3.085 

Средње образовање 11.090 6.231 4.859 12.634 6.935 5.669 

Више образовање 854 455 399 1.054 502 552 

Високо образовање 961 541 420 1.488 706 782 

Непознато 169 90 79 64 28 36 
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година. Међутим, образовна структура у Општини је и даље испод нивоа који бележи 

Златиборски округ и знатно испод нивоа централне Србије. 

 Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Златиборске 

области, 57,21% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично 

познавање рада на рачунару има 14,65% становништва, а 28,14% чине лица која су се 

изјаснила да су компјутерски писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица 

52,71% чине жене, а 47,29% мушкарци. 

 

2.2.1.3. Здравство 

 

 Здравствена заштита становништва општине Пожега остварује се у следећим 

установама: 

 Дом здравља Пожега, на примарном нивоу, односно Општа болница Ужице као део 

Здравственог центра Ужице на секундарном  нивоу  

 истурено одељење Опште болнице Ужице у Пожеги обезбеђује здравствену 

заштиту за становништво Пожеге, Косјерића и Ариља 

 приватним амбулантама и апотекама. 

 

 Дом здравља Пожега носилац је примарне здравствене заштите у општини и пружа 

осигураницима превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге у циљу 

спречавања, сузбијања, раног откривања и лечења болести и повреда. С обзиром на то да 

се подручје које покрива налази на једном од највећих саобраћајних чворишта и појаса 

интензивног саобраћаја, ка њему гравитира око 30.000 корисника здравствених услуга из 

општине Пожега као и део становништва суседних општина и особа у транзиту. 

Организациону структуру ДЗ чини 12 служби, 1 одсек и 4 теренске амбуланте, формирани 

према критеријуму којим је подржано рационално, ефикасно, благовремено и квалитетно 

пружање здравствене заштите кроз: лабораторијску дијагностику, стоматолошку 

здравствену заштиту, пнеумофизиолошку здравствену заштиту, кућно лечење и негу, 

здравствену заштиту деце и школске деце, радиолошку и ултразвучну дијагностику, 

физикалну медицину и рехабилитацију и здравствену заштиту одраслих становника. У 

оквиру ДЗ налазе се  здравствене амбуланте Јежевица, Роге, Горња Добриња и Јелен До, 

као и одсек за хитну медицинску помоћ, здравствену заштиту радника, здравствену 

заштиту жена, специјалистичко-консултативне службе (неуропсихијатријска, 

интернистичка, офтамолошка и ОРЛ амбуланта). 

У оквиру Службе за здравствену заштиту одраслог становништва се пружа хитна 

медицинска помоћ континурано 24 сата. У Дому здравља није формирана посебна служба 

хитне медицинске помоћи (служба се формира у складу са законским и подзаконским 

актима за територију од 25.000 становника). Одсек хитне медицинске помоћи Службе за 

здравствену заштиту одраслих становника, збрињава ургентне случајеве и излази на терен. 

Због најквалитетније и наjбезбедније помоћи акутно оболелима и повређенима и 
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избегавања нежељених догађаја, формирање Службе хитне медицинске помоћи је 

приоритетан стратешки програм Дома здравља. Болница функционише са два одељења: 

Одељење интерне медицине и Одељење пнеумофизиологије и два одсека: Одсек за 

лабораторијску дијагностику и Одсек кухиње и хигијене. 

 

2.2.1.4. Социјална заштита 

  

 Организације ангажоване на пружању и развоју социјалних услуга на нивоу 

општине су: 

 Центар за социјални рад са Домом за старе и пензионере 

 Црвени крст 

 Удружења грађана  

 

Центар за социјални рад са домом за старе и пензионере  

  

 Социјална заштита становништва на подручју општине Пожега реализује се преко 

Центра  за социјални рад Пожега. Центар у свом саставу има и домско оделење за смештај 

старих и пензионера. У складу са законом о социјалној заштити Центар има овлашћења и 

обавезу спровођења социјалне и породично-правне заштите грађана на територији 

општине за коју је основан. 

 Права која грађани остварују у систему социјалне заштите преко Центра су: 

заштита деце, омладине, одраслих и старих лица, материјално обезбеђење, додатак за 

помоћ и негу другог лица, право на помоћ за оспособљавање за рад, право на смештај у 

другу социјалну установу или породицу. Према Одлуци скупштине општине у проширена 

права спадају: једнократне новчане помоћи, помоћ за набавку опреме за смештај у 

установу социјалне заштите, погребни трошкови  и друге помоћи у натури.  

 У општини се спроводе сва права грађана у социјалној заштити која се финансирају 

из буџета Републике, док је недовољно развијена социјална заштита грађана која се 

финансира из буџета лоакалне самоуправе. Према планираној реформи система социјалне 

заштите, предвиђена је децентрализација, што подразумева преузимање надлежности у 

развоју социјалне заштите од стране локалне самоуправе и њену активну улогу у развоју 

нових услуга социјалне заштите у складу са потребама грађана. Решењем надлежног 

Министарства у Центру за социјални рад је 2003. године основана посебна организациона 

јединица за смештај одраслих и старијих лица. Капацитет је 50 корисника, али  због 

потреба наших суграђана и великог броја захтева за смештај лица ван наше Општине увек 

постоји листа чекања. 
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Корисници 

по узрасту 

Број корисника на активној   

евиденцији 

01.01.2015-31.12.2015. 

Број корисника на активној 

евиденцији 

31.12.2015. 

м ж Укупно м ж Укупно 

Деца           (0-17) 131 86 217 77 51 128 

Млади       (18-25) 20 16 36 15 13 28 

Одрасли    (26-64) 132 151 283 83 97 180 

Старији (65 и више) 96 181 277 73 153 226 

Укупно 379 434 813 248 314 562 

Табела бр.12:Број корисника Центра за социјални рад Пожега уписаних у регистар и на активној 

евиденцији у 2015.год. 

 

 Из података се види да је број корисника који живи у сеоском подручју  392, док је 

у градском подручју укупно 421. Подаци за 2015.годину се приближавају Републичким 

резултатима о корисницима права и услуга социјалне заштите који указују на већи број 

корисника са градског подручја. Разлог ове појаве је сигурно мања доступност услугама и 

слабија информисаност о правима код сеоског становништва, посебно одраслих, радно 

способних, као и  негативан став старијих према социјалним примањима, посебно када 

имају децу. Већи број старијег сеоског становништва  у односу на градско становништо из 

исте категорије  може се образложити тиме да су корисници права на додатак за туђу негу 

и помоћ другог лица углавном старо сеоско становништво. 

 

Црвени крст Пожега 

 

 Основни правци деловања организације Црвеног крста у Пожеги су пружање 

помоћи угроженим лицима, стална брига о старима и болеснима,  здравствено – васпитно 

образовање омладине и одраслих, тражење несталих лица, припрема становништва за 

деловање у ванредним и другим ситуацијама, обука из прве помоћи и самопомоћи, кућна 

нега, организација смештаја и снабдевања становништва. У оквиру рада ЦК Пожега 

постоји и Омладинска теренска јединица "Tutti Fratelli". ОТЈ "Tutti Fratelli" спроводи 

акције које су у складу са принципима Црвеног Крста. С обзиром на то да овакве акције 

окупљају велики број младих, оне су и сјајна прилика за дружење теренаца. Те акције су 

углавном показне вежбе поливалентних екипа, припрема за слање помоћи угроженима, 

пружање прве помоћи на спортским такмичењима, рад са младима, едукација младих 

чланова, што им омогућава да стекну знање које немају прилике да стекну у школи. 

Народну кухињу Црвени крст Пожега финансира из буџета општине и других средстава. 

Додатне изворе прихода добија од издавања својих просторија у комерцијалне сврхе. 

Данас ова организација запошљава 5 сталних радника. Располаже довољним бројем 

стамбеног простора, кухињом, рестораном, возилима и стручним и опремљеним кадром 

који омогућавају њено правилно функционисање.  
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2.2.1.5. Култура  

 

 Стање културе у општини Пожега може се генерално оценити као делимично 

задовољавајуће. Културне институције у општини Пожега су: Народна библиотека и 

Културни центар. Повремено се, као носиоци културних дешавања у Општини, укључују 

и поједине јавне установе, организације и удружења (школе, вртић, Црвени крст, Српска 

православна црква, невладине организације, фолклорне групе, хорови, певачке групе ...). 

 На територији општине Пожега постоји велики број културних добара и 

заштићених споменика културе. Као просторна целина која се издваја по значају јесте 

целина кружног градског трга. На градском подручју општине евидентирано је 38 објеката 

као градитељско наслеђе од великог значаја.  

 

Културни центар Пожега 

 

 Културни  центар Пожега је основан 1958. године као Дом културе у Пожеги. 

Најпре је обављао културно-забавну делатност, а образовна делатност је била једна од 

додатних активности. Установа је 1965. преименована у Раднички универзитет Драган 

Кувељић и образовна делатност је постала главна област рада. 90-тих година XX века, 

установа се трансформише у Културни центар Пожега, а у  марту 1999, године при 

Културном центру основана је и Градска галерија Пожега. Данас Културни центар Пожега 

тежи да постане важна и видљива институција на културној мапи Србије и региона. 

Својом делатношћу утиче на динамичан развој Пожеге као општине са историјским, 

културним и туристичиким потенцијалима, пресудним за улазак на међународну културну 

сцену. Циљеви Културног центра Пожега су: 

 реактивирање свих креативних капацитета локалне заједнице кроз дифузију 

различитих програма и сопствену продукцију 

 позиционирање Културног центра Пожега као установе која испуњава све европске 

стандарде за бављење пословима у области културе 

 обликовање препознатљивог идентитета Културног центра како би постао тачка 

идентификације општине Пожега на културној мапи Србије и шире 

 развијање локалних брендова који ће се базирати на позитивним културно-

историјским узорима / појединцима који су потекли из локалне заједнице 

 развијање и усавршавање програма који стимулишу културни туризам у сарадњи са 

локалним потенцијалним партнерима. 

 

Програми на којима Културни центар Пожега ради су: 

 едукативни програми 

 филмски програм 

 музички програм 

 сценско-извођачки (позоришни) програм 

 ликовни (визуелни) програм 
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Народна библиотека Пожега 

 

 Општина Пожега је 1966. Године основала Градску библиотеку као самосталну 

установу. Библиотека у оквиру своје делатности обавља: организовање књижевних 

вечери, промоција и представљања књига, организовање трибина из различитих области 

(историје, природних наука и др), организовање изложби књига и докумената везаних за 

културно-историјску баштину,  издавачку делатност. Библиотеку данас чини фонд са око 

70.000 библиотечких јединица, распоређених у самој Пожеги и у огранцима: Средњој 

Добрињи, Јежевици, Душковцима, Рогама и Прилипцу који више имају улогу депоа него 

огранка.  

 Комплетан рад ове установе одвија се кроз рад следећих служби и одељења: 

позајмно одељење, дечје одељење, завичајно одељење, одељење стручне књиге, одељење 

за набавку и обраду, одељење заједничких служби и огранци. У библиотеци постоје још 

два значајна фонда који се могу користити само у просторијама библиотеке, а то су: легат 

пуковника Славка Јоксимовића и Фонд старе и ретке књиге. 

 

Међународни студентски филмски камп Интеракција  

 

 Једна од најзначајнијих културних манифестација коју организује независни 

филмски центар Филмарт од 2006. године јесте међународни филмски камп Интеракција. 

У оквиру Интеракције студенти из филмских школа из целог света током тронедељног 

боравка  снимају документарне филмове на задату тему. Истовремено са продукцијом 

филмова одржавају се пројекције филмова, презентације земаља које имају учеснике у 

кампу, изложбе, књижевне вечери, радионице, али и излети, журке и спортске активности. 

Паралелно са монтажом филмова, у Градској галерији Пожега се реализују програми 

Интерфејс и Интерскрин. У оквиру програма Интерфејс, учесници представљају културу 

својих земаља, док програм Интерскрин подразумева пројекције студентских филмова, 

као и остварења награђених на фестивалу CILECT PRIZE (фестивал у организацији 

Међународне асоцијације филмских и телевизијских школа). У току кампа организују се и 

разна предавања на тему документарног филма.   

 

2.2.1.6. Спорт и рекреација 

 

 Активности грађана у области спорта реализују се кроз учешће ученика основних и 

средњих школа у школском, општинском, међуопштинском и републичком нивоу 

школских спортских такмичења, затим кроз активно и  организовано  бављење  спортом  у    

клубовима и учешће у такмичењима на свим нивоима, учешће одабраних спортиста на 

МОСИ играма, које имају карактер међународног такмичења. За рекреативно бављење 

спортом користе се спортске хале, школске фискултурне сале, базен и остале отворене 

површине намењене спорту. Издвајање средстава у буџету Општине, како за финансирање 

такмичарског и рекреативног спорта тако и за инвестиције у области физичке културе 

повећава се из године у годину.  

 Поред изграђених отворених површина за бављење спортом, знатна општинска 

средства су уложена у завршетак изградње и опремања Спортске хале, тако да су 
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спортисти малих спортова добили нормалне услове за своје функционисање, што се већ 

одразило на постизање добрих резултата и прелазака у више рангове такмичења. Кроз 

афирмацију спортских активности уопште, афирмишу се и наше спортске организације и 

појединци, а тиме и Општина у целини. 

 

Спортски клубови, савези  

 

 У циљу обављања задатака који су од заједничког интереса и користи за спорт 

основан је Спортски савез Пожега који води бригу о спорту на територији целе Општине. 

Општински органи, у непосредној сарадњи са Спортским савезом, афирмишу и 

подржавају спортске активности које су од интереса и користи за спорт. Афирмација 

спортских манифестација и активности се огледа, пре свега, у предузимању активности 

ради унапређивања и омасовљавања спорта, учествовања у обезбеђењу услова за развој 

врхунског спорта у спортским гранама које негују чланови Савеза, пружању стручне 

помоћи у унапређењу рада у спортским организацијама и подстицању рада у спорту 

додељивањем награда и признања. Почетак организованог бављења спортом у општини 

Пожега се везује за оснивање Фудбалског клуба Глорија  далеке 1920. године. 

 Данас, у Пожеги спорт представља веома масован покрет са 47 спортских 

организација. Један  територијални Спортски савез (општински), два гранска савеза, два 

спортска друштва, једна општинска организација и 44 клуб окупљају око 2400 спортиста 

што чини око 8% укупног становништва. За потребе израде Програма развоја спорта у 

Пожеги, спроведено је истраживање и према тим подацима у 44 спортска клуба има 

укупно 2415 регистрованих спортиста. Из анализе података уочавамо да је највећи број 

регистрованих спортиста у категорији преко 18 година, а најмањи у категорији испод 14 

година. 

 Уколико посматрамо учешће броја спортиста из појединих спортова у укупном 

броју спортиста, фудбал је најзаступљенији са непуних 40%. Ипак, податке о укупном 

броју спортиста и броју млађих спортиста треба посматрати са благом резервом, пошто се 

неколицина спортиста-почетника истовремено бави спортом у два и више спортова.  

 У погледу заступљености женске популације, према добијеним подацима, од 44  

клуба, у 14 клубова има 430 спортисткиња што представља око 17,80% од укупног броја 

спортиста. Да би се број спортисткиња повећао  можда би требало укључити већи број 

жена у управљачка тела која доносе одлуке. Данас Пожегу у највишим ранговима 

такмичења представљају: Рукометни клуб Слога (мушка екипа) и Шаховски клуб Пожега. 

   

2.2.1.7. Медији и информисање 

 

 На територији општине Пожега, осим електронских медија са националном 

фреквенцијом, постоје и локални и регионални медији - ТВ и Радио Пожега. Поред 
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наведених електронских медија информисањем грађана општине Пожега бави се и 

регионална телевизија Tелемарк која је за потребе рада отворила и дописнички студио у 

Пожеги. Осим електронских медија за информисање грађана општине Пожега од значаја 

су информативни интернет портали: Моја Пожега,  Пасаж и Глас западне Србије који 

редовно прате догађаје везане за нашу општину.  

 

2.2.1.8. Млади 

 

 На територији Општине Пожега, према подацима Републичког завода за 

статистику од 2011. године,  живи 6.061 младих старости од 15 до 30 година што износи 

18,77% од укупног броја становника.   

 

 15-19 година 20-24 године 25-30 година 

Укупно 2014 2045 2002 

Мушки пол 1049 1088 1005 

Женски пол 965 957 997 

  

 Скупштина општине Пожега је 2014. године усвојила Локани акциони план за 

младе са циљем унапређења квалитета живота младих у Пожеги. Као носиоци развоја  

омладинске политике у Општини су: локална самоуправа, Канцеларија за младе и 

удружења грађана. На територији Општине Пожега, према подацима Републичког завода 

за статистику од 2011. године,  живи 6.061 младих старости од 15 до 30 година што износи 

18,77% од укупног броја становника.   

 У општини Пожега, према евиденцији НСЗ, на крају децембра 2013. године  је 

незапослено 2.078 лица (15,2%) од тога 539 младих од 15 до 29 година. У испитивању 

јавног мњења препознат је проблем недовољног садржаја за младе. Млади људи у Пожеги 

се суочавају са бројним проблемима који најчешће настају услед неквалитетно испуњеног 

слободног времена. Младим људима у Пожеги су за испуњење слободног времена на 

распологању спортска хала, неколико игралишта у школским двориштима и спортски 

терени за мали фудбал, приватна балон спортска сала,  отворени базен који могу 

користити само лети,  Градска галерија и библиотека. Због мале перспективе 

запошљавања, али и сиромашног друштвеног и културног живота велики број младих који 

оду на студије у велике градске центре никад се не врати у Пожегу. 

 Проблеми младих на селу су још већи. У селима пожешке општине готово да не 

постоје садржаји за и онако малобројне младе који у њима живе. Ни сеоска популација не 

одолева проблемима као што су болести зависности или криминал. 
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2.2.1.9. Невладин сектор 

 

 Најактивније организације цивилног друштва у општини Пожега су: Удружење 

грађана Сретење Пожега, Друштво за церебралну и дечију парализу  општине Пожега, 

Савез удружења Грађанска алијанса за социјалну инклузију – ГАСИ, Ромски центар 

Пожега, Удружење грађана Наша Прича, Удружење ратних војних инвалида општине 

Пожега, Удружење медијска мрежа западног Балкана, Удружење Форум цивилне акције 

ФОРЦА Пожега. 

 Набројана удружења су основана крајем деведесетих (УГ Сретење и ФОРЦА), а 

остале организације у првој деценији овог века и касније. Ове организациије имају 11 

стално запослених и  45 лица  ангажују по потреби. Такође, у оквиру ових организација 

ЦД функционише и 134 волонтера (oрганизација ФОРЦА је акредитована за услуге 

Европског волонтерског сервиса - European Volunteer Service). Области у којима су ОЦД 

активне су: очување здравља, развој локалне заједнице, јачање цивилног друштва, 

грађанска партиципација у процесима доношења одлука, развој омладинског активизма, 

развој културе, заштита животне средине, информисање грађана, социјална инклузија 

угрожених и маргинализованих група грађана (особе са инвалидитетом, жене, Роми), 

промоција стрих заната, транспарентност јавних финансија, заштита и помоћ ратним 

војним инвалидима и члановима породица погинулих бораца, унапређење образовања и 

еманципација Ромске популације, промоција равноправности полова. 

 

2.2.1.10. Безбедност 

 

 Становништво општине Пожега је у великој мери хомогено по питању 

националног и верског опредељења. Већину становништва чине Срби православне 

вероисповести, што у великој мери утиче на укупно стање безбедности. Од мањинских 

заједница преовладавају Роми, док у мањој мери има Бошњака, Црногораца, Албанаца и 

др. Међунационални односи су на високом нивоу и број случајева нарушавања јавног реда 

и мира или вршења кривичних дела, које је мотивисано националном или верском 

припадношћу су на нивоу статистичке грешке. Без обзира на овакво тренутно стање, 

сигурно је да постоји простор за подизање међунационалних односа на виши ниво, пре 

свега већим укључивањем мањинских заједница у друштвено-политички, културни и 

спортски живот. 

 Анализирајући статистичке податке за 2013., 2014. и 2015. годину, долазимо до 

закључка да се укупно стање безбедности на подручју општине Пожега може оценити као 

повољно. За наведене три године на подручју општине извршено је укупно 1060 

кривичних дела или просечно 353,33 кривична дела по години. Од наведеног броја 

кривичних дела 440, или просечно по години 146,67, извршено је од стране непознатог 

извршиоца, а од тог броја 334, или 75,91% је расветљено, тј. идентификовани су 
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извршиоци. Без обзира на висок проценат расветљавања кривичних дела извршених од 

стране непознатог извршиоца, потребно је све снаге усмерити ка циљу смањења укупног 

броја извршених кривичних дела, што би у великој мери утицало на повећање степена 

безбедности. Што се тиче броја случајева нарушавања јавног реда и мира, у претходне три 

године поднето је укупно 735 захтева за покретање прекршајног поступка због учињених 

прекршаја или у просеку 245 годишње. Најчешћа места извршења прекршаја су кућа/стан 

и угоститељски објекти (око 40%), тако да је у наредном периоду потребно планирати 

мере које би за циљ имале смањење броја прекршаја на овим местима. Што се тиче 

безбедности саобраћаја, у анализирајућем периоду на подручју општине Пожега се 

догодило 465 саобраћајних незгода или у просеку 155 на годишњем нивоу. У тим 

незгодама 233 лица су задобила лаке телесне повреде, 74 тешке, док је на жалост 16 лица 

смртно настрадало. С обзиром на чињеницу да кроз територију општине Пожега пролазе 

два државна пута, да државним путем 1-Б реда број 23 (Чачак-Ужице) у просеку дневно 

прође око 10.000 возила, да општина Пожега има развијену путну мрежу локалних 

категорисаних и некатегорисаних путева, ови статистички подаци показују одређену 

повољност у стању укупне безбедности саобраћаја, али у сваком случају остављају и 

велики простор за деловање у циљу смањења укупног броја незгода, нарочито оних са 

тежим последицама.  

 Пословима из области  безбедности у општини Пожега се баве: МУП, Јавно 

Тужилаштво, Основни Суд Пожега, Ватрогасна служба и Војска. Општина Пожега је 

формирала Савет за безбедност у чијем раду учествују представници локалне самоуправе, 

школа, Центра за социјални рад, Полицијске станице Пожега и цивилног сектора. 
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2.2.2. SWOT АНАЛИЗА   

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 део програма Техничке школе 

прилагођен потребама локалне 

привреде 

 Пољопривредна школа међу-

регионалног  карактера (БиХ, ЦГ) 

 добра репутација пожешке гимназије 

 здравствена заштита се одвија на 

примарном и секундарном нивоу 

 Дом за стара лица регионалног 

карактера 

 афирмисан Културни центар  

 добро организована библиотечка 

делатност 

 Међународни филмски камп 

Интеракција 

 спортска друштва организована у 

спортски савез 

 развијена спортска инфраструктура  

(спортска хала, базен, стадион, уређена 

школска игралишта)  

 велики број младих активан у 

школском и аматерском спорту  

 два клуба се такмиче у највишем рангу 

такмичења (рукомет, шах) 

 усвојен ЛАП за унапређење положаја 

младих 

 постојање канцеларије за младе 

 удружења грађана активна у области 

културе, омладинске политике и 

социјалне инклузије 

 организације цивилног друштва 

компетентне за области којима се баве 

 укљученост цивилног сектора у рад 

Савета за безбедност  

  старосна структура  становништва  

 ограничени капацитети Центра за 

социјални рад у односу на потребе 

 непостојање лиценцираних пружалаца 

социјалних услуга 

 неприступачност већине локалних 

институција особама које користе 

инвалидска колица 

 недовољна  подршка 

ванинституционалној култури  

 проблем финансијске  одрживости 

спортских клубова  

 одсуство имплементације усвојених 

ЛАП-ова 

 недовољна укљученост мањинских 

заједница у друштвено-политички, 

културни и спортски живот 

 недовољна партиципација грађана у 

процесима доношења одлука 

 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 
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 започета реформа јавног сектора 

 подизање капацитета општинске 

управе кроз укључивање у националне 

и међународне пројекте  

 коришћење  домаћих и страних 

фондова 

 унапређена сарадња са  

регионалним и националним 

институцијама (РРА, РПК, ПССС, 

СКГО, НАЛЕД) 

 остваривање сарадње са  

партнерима у прекограничном подручју 

 иницијативе  јавно-приватног 

партнерства 

 

× одлазак младих, образованих људи 

× повећање степена незапослености 

× пораст степена нетоларанције и 

друштвене подељености 

× законска ограничења о финансирању 

локалног спорта  

× умањење прихода општине новом 

буџетском политиком  
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2.3. ЖИВОТНА СРЕДИНА  

2.3.1. ОПИС ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ  

2.3.1.1. Клима и рељеф 

 

 Општина Пожега је смештена у поречју Моравице, Скрапежа и Ђетиње, у плодној 

котлини омеђеној планинама. Рељеф Општине има карактеристике брдовито-

нископланинског терена, са распоном надморске висине од 310 до 1103 метра. Најнижа 

зона насеља, алувијална раван, затворена је са севера Маљеном, са истока масивима 

Овчара и Каблара, са југа Благајом и са запада благим падинама Трешњице.  

 На подручју општине евидентирано је неколико потенцијалних и активних 

клизишта. Има локалних жаришта екцесивне ерозије, као и јаке ерозије на јужним 

падинама Маљена, горњем току Каменице и Добрињске реке. На осталим локацијама 

најчешће се ради о средњој категорији ерозије. Територија општине има сложену 

тектонску структуру. Приметно је смањење интензитета могућих трусних покрета који су 

са 9 дошли на 6° МСS, на основу чега се може извести закључак да територија општине 

Пожега није угрожена потенцијалном трусном активношћу.   

 Овакав географски положај општине, условљава постојање умерено-континенталне 

климе са умерено топлим летима и умерено хладним зимама, док су пролеће и јесен благи 

и релативно дуго трају. Средња годишња температура у Пожеги je 9,7°С. Најхладнији 

месец је јануар са -1,3°С, а најтоплији месец је јул са 20,2°С. Задњих година, бележе се 

промене у вредностима температуре ваздуха, а то се огледа у топлијим летима која дуже 

трају и зимама које нису више оштре као некад. Главни разлог за такав ток је глобално 

отопљавање, тј. глобалне температурне промене. На подручју општине Пожега се састају 

ваздушне масе из правца Карпата, Панонске низије и Јадрана. Највећу учесталост имају 

северозападни (104,2‰), потом северни (100,5‰) и југоисточни (73,2‰) ветар, док 

најмању учесталост бележе североисточни (21,6‰) и југозападни ветар (17,7‰). Сви 

ветрови су приближно исте и мале јачине (1,6-2,27 бофора). Влажност ваздуха се креће у 

распону од 70,1-86,9%. Магла је условљена облачношћу и релативном влажношћу ваздуха 

и просечан број дана са овом појавом износи 121 годишње. Средња годишња вредност 

ваздушног притиска износи 980.7 mb. Средња годишња сума вредности инсолације 

(трајања сунчевог сјаја) износи 1439 часова. Просечан број дана са кишом износи 124, при 

чему је просечна количина падавина 190 мм по м². Средња просечна годишња учесталост 

снежних дана у Пожеги је 35 дана, док је просечна висина снежног покривача 38 цм.  

 

2.3.1.2. Земљиште и заштићена подручја  

 

 Територију општине Пожега пресецају Пожешка и Добрињска котлина. Пожешку 

котлину чине неогини пескови, шљункови и глине које се пењу према околном побрђу, 

док у Добрињској котлини преовлађују пешчари пескови, лапори и лапорске глине. 

Долине Скрапежа и Западне Мораве су прекривене алувијалним наносима. Крајњи 

југозапад територије чине зоне лапораца, песковитих кречњака и глинаца. У јужним и 

источним деловима су заступљени кречњаци и доломити, док је северни део општине зона 

серпентина.      
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 Активни слој земљишта је дубок око 1-1,5 м. Од укупне површине расположивог 

земљишта, пољопривредно земљиште обухвата око 65%, док површина обрадивог 

пољопривредног земљишта износи 9.358 хектара. Обрадиве површине су заступљене на 

нижим брежуљкастим пределима док су виша побрђа углавном под воћњацима. Највиши 

терени су пошумљени. 

 На територији општине се налази већи број заштићених природних добара: Строги 

природни резервати: Чалачки поток, Велика Плећ – Вражји Вир, Забалац и Споменици 

природе: Група од  пет стабала храста лужњака у Драгановцу у Расној, стабло храста цера 

Почеча у Горобиљу, стабло храста лужњака у Тврдићима, стабло храста лужњака Беле 

Воде у Глумчу и стабла храста лужњака у Висибаби, укупне површине од близу 45 ха. 

Поред заштићених природних добара у општини се истиче неколико предеоних целина: 

пожешка котлина, Лорет, Тометино поље и јужна брдско-планинска предеона целина. 

 

2.3.1.3. Рудна богатства 

 

 Пожешка и Добрињска котлина које пресецају територију општине Пожега богате 

су алувијалним шљунковито песковитим наслагама и пружају могућност контролисане 

експлоатације шљунка, песка и глине као грађевинског материјала, којих има и у долини 

Моравице, Скрапежа и Ђетиње. 

 На подручју општине највише се експлоатише кречњак и то у Јелен Долу где је 

заступљена производња грађевинског камена и креча. Каменолома за експлоатацију 

кречњака мањег обима има на неколико локација. Утврђена је и значајна резерва мермера 

– Плави ток у Каленићима који се користи као украсни камен, али и као сировина у 

фармацеутској и козметичкој индустрији. Тврдоћа тог мермера је таква да онемогућује 

добијање већих блокова и то му умањује вредност. Констатована је појава геолошки 

млађег неогеног угља у Расној, а у реону села Љутица откривене су резерве доломита. 

 

2.3.1.4. Водни ресурси 

 

 Општина Пожега располаже значајним водним потенцијалима, пре свега на Рзаву, 

који се, према стратешким планским документима Србије сврстава у малобројне зоне које 

имају позитивни водни биланс (вишак расположивих вода у односу на потребе у 

непосредном окружењу), што ствара услове да се вишак вода преводи у водом 

дефицитарне зоне Србије, пре свега према Поморављу и Шумадији. 

 Посебну драгоценост за вредновање водних ресурса општине чини сплет 

природних услова и социолошких околности који омогућава да се реализују две велике 

акумулације на Великом Рзаву- "Сврачково" и "Роге", које чине окосницу Рзавског 

подсистема у оквиру Западноморавско-рзавског регионалног система, једног од 

најзначајнијих система за снабдевање пијаћом водом Србије.  

 На територији општине је саставно чвориште тока Западне Мораве. На подручју 

општине се спајају на врло кратком потезу Моравица (Ивањичка), Скрапеж и Ђетиња, 

стварајући ток Западне Мораве, који се билансно контролише непосредно низводно од 

саставнице, код насеља Гугаљ (Станица "Гугаљски мост" - једна од најважнијих 

водомерних станица РХМЗ Србије). 
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Основни хидролошки подаци на профилима и рекама у зони утицаја на водну 

инфрастуктуру општине Пожега 

Река Профил 

(Водомер) 

Површина 

слива (км2) 

Qsr-просечни 

проток(m
3
/s) 

Qmin.mes, 

9%(m
3
/s) 

    Qmax`.1% 

(m
3
/s) 

З. Морава Гугаљски м. 2688 31,38 3,68 730 

Скрапеж Пожега 630 4,84 0,36 612 

Моравица Ариље 831 10,58 1,28 470 

В. Рзав Роге 424 6,07   

В. Рзав Ариље 564 7,98 1,01 271 

Ђетиња Горобиље 550 5,62   

 

 За разлику од површинских вода, које су врло значајне, подземне воде су скромних 

капацитета, тако да задовољавају само локалне потребе појединих сеоских насеља, врло 

често са недовољном обезбеђеношћу. Управо због скромних капацитета подземних вода, 

све већи број села у општини се повезује на Рзавски регионални систем. Нека алувијална 

изворишта су угрожена загађивањем (укључујући и раније коришћено извориште 

Пожеге), што још више релативизира њихов значај са гледишта снабдевања водом насеља. 

Та изворишта се, међутим, уз одговарајућу заштиту, могу успешно користити за 

снабдевање водом за технолошке потребе, као и за наводњавање мањих локалних 

површина. 

 Истраживањем локалних извора на територији општине забележено је постојање 

1000 бунара и 300 изворишта воде. Узорковањем и испитивањем воде закључено је да је 

35% бунара и 38% изворишта има здравствено исправну воду за пиће и већином се 

користе. Велики проблем представља запуштеност природних изворишта због увођења 

градске воде у домаћинства по селима у општини Пожега. 

 По свом положају у водопривредном систему Србије општина Пожега се третира 

као извориште највишег ранга и извозник воде. Зато је врло битно да се плански сачувају 

простори за реализацију планираних акумулација, које су основни предуслов, док је 

очување квалитета воде свих водотока други предуслов за искоришћењe изворишта и 

обезбеђивање сталних прихода општине по принципу ресурсне ренте. 

 Распрострањење минералних вода на територији општине Пожега је везано, 

углавном за карстни и ређе збијени тип издани. То су воде које се по својим физичким 

својствима могу међусобно разликовати, почев од њихових основних карактеристика: 

боје, мириса и укуса, до температуре и величине минерализације. 

  

 Преглед основних карактеристика минералних вода истражених на територији 

општине Пожега (реон унутрашњих Динарида западне Србије) се налази у табели: 

 

Редни 

  број 
Локалност ТfC pH 

Гасни 

састав 

Формула 
хемијског  
састава 

Специфичнекомпоненте 
Тип 
издани 

Видови 
појављивања, 
односно тип 

вођозахвата 

Класа Подкласа 

1 2 3 4 С 6 7 8 9 10 11 
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1 Пожега 14.0 7.7 N2 

M1.01 

     

HCO389Q>1.0 

Na60+K95   

F,Ra 
Артешки 

(збијени) 

Бунар 

дубине 165 

m 

HCO, 

(II) 
Na (6) 

     2 
Рошка 

Бања 
23.5 7.1 N2 

M0.39      

HCO390Q>10.0 

Ca70+Mg30 

 

Ra Карстни Извор 
HCO, 

(11) 

Ca-Mg 

(2) 

 

 На основу анјонског састава, појаве минералних вода на овом подручју припадају 

хидрокарбонатном типу вода. По катјонском саставу је наглашена сложеност у њиховом 

саставу и ове појаве вода припадају натријумском, односно натријумско-калцијумском и 

калцијумском типу, а ређе типу воде калцијумско-магнезијумског типа (Рошка бања). По 

садржају слободних гасова ове појаве припадају азотном типу минералих вода.  

 

2.3.1.5. Ваздух 

 

 Према Годишњем Извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2014. 

године, општина Пожега је имала следеће вредности: 

 Емисија оксида сумпора: 1 - 100 SOx т/годишње 

 Емисија оксида азота: 1 - 100 NOx т/годишње 

 Емисија прашкастих материја: 1 - 10 PM₁ т/годишње  

 

 Исти документ наводи да је квалитет ваздуха у зони Србија, осим територије града 

Ваљевa и Крагујевца, током 2014. био I категорије тј. чист до незнатно загађен, што је 

самим тим и оцена за општину Пожега, која иначе није покривена државном мрежом за 

праћење квалитета ваздуха на нивоу целе земље. Најближа станица за аутоматски 

мониторинг квалитета ваздуха се налази у суседном Ужицу. 

  

2.3.1.6. Биљни и животињски свет  

  

 На територији општине Пожега заступљен је разноврсни животињски и биљни 

свет. Ту је више од 170 врста птица (у Србији се тај број креће око 350), смештених како у 

кањону Рзава (више врста грабљиваца), тако и у Пожешкој котлини (више врста птица 

водених станишта). Међу њима је најзначајнија Црна рода–Ciconia nigra која је ретка 

врста, али и гаћасти мишар–Buteo lagopus, кога има само у Скандинавији. Њихово 

присуство у Општини Пожега је изузетна реткост. Подручје Маљена и Тометиног Поља је 

међународно значајно подручје за птице (IBА подручје), а посебну вредност представља 

присуство у гнездилишном периоду врста као што су крстокљун, чижак, легањ, обични 

попић, ћубаста сеница, обична црвенрепка, кос, камењар, сеница шљиварка и стрнадица 

камењарка. За неке од наведених врста, везаних за планинска подручја и четинарске шуме, 

то су једини локалитети њиховог присуства у северозападној  Србији током летњег 

периода и самим тим граница распрострањења. На Маљену се гнезди велики број птица 

грабљивица, а отворени терени Тометиног Поља су њихово ловиште. 

 Од крупне дивљачи на простору општине се могу наћи: срна и дивља свиња, док су 

међу крупним зверима присутни: вук, шакал и лисица, а међу ситном дивљачи: зец, 
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јазавац, дивља мачка, ондантра (бизамски пацов), сиви пух, куна златица, куна белица, 

веверица, ласица и мрки твор. Када је реч о ситној пернатој дивљачи ту су: фазан, пољска 

јаребица, дивљи голуб гривњаш, грлица, гугутка, препелица, дивља гуска глоговњача, 

дивља гуска лисаста, дивља патка, дивља патка глувара, дивља патка кржуља, дивља патка 

крџа, сива чапља, барски петлован, барска кокица, креја, јастреб кокошар, гачац, шумска 

шљука и др. Трајно заштићене врсте дивљачи које се могу наћи у ловишту "Милошево" 

су: видра, хермелин, шарени твор и друге врсте које се појављују повремено: јаребица 

камењарка, дивља гуска, мала лисаста гуска, сове, соколови, орлови, гавран, јастребови 

(осим јастреба кокошара), црна рода, бела рода, еје, вивак, чапље (осим сиве чапље), 

детлићи, птице певачице (осим сиве вране, свраке, креје и гачца). 

 Лишћарске врсте дрвећа: врба, јова, бела и црна топола, пољски јасен, храст 

лужњак, храст цер, храст сладун, храст китњак, граб, буква, липа.Четинарске врсте дрвећа: 

црни бор, бели бор, смрча, јела и дуглазија. У парковима су присутне бројне декоративне 

врсте дрвећа и жбуња и њихови варијетети. У оквиру расадника у Пожеги се налази и 

семенска плантажа Панчићеве оморике у селу Годовик, које је једина и јединствена 

плантажа на свету. Површина плантаже је 2,5 хектара. Користи се за производњу семена 

те реликтне врсте четинара. 

 Ваншумску вегетацију и флору сачињавају мозаично и фрагментарно заступљене 

површине агрокомплекса, различитих ливада и травних формација, као и воћњака 

неуједначених производних и еколошких потенцијала. За агрокомплекс, тј. за њивска 

земљишта карактеристичне су јаре окопавине и повртарске културе. Травне заједнице које 

се углавном могу повезати за ниже висинске регионе сачињавају врсте типа Carex-a, 

Molinia и сл. слабог су квалитета. За више регионе значајне су травне заједнице Nardetum 

strictae, док се мезофилне долинске ливаде јављају на стаништима уништених шума 

храста лужњака и пољског јасена. У брдским регионима, тј. висински израженијим 

подручјима, производња различитих јагодичастих воћних врста као што су јагода, малина 

и купина обавља се у махом деградираним воћњацима. 

 

2.3.1.7. Биомаса 

 

 Биомаса која у општини Пожега може да се користи као алтернативни вид енергије 

пореклом је од дрвета (шумска биомаса) и од пољопривредне производње (агро биомаса). 

Дрвна биомаса се у највећем проценту јавља као директан производ газдовања шумама, а 

само у мањој мери као секундарни производ (производни остатак) дрвнопрерађивачких 

капацитета. Дрвна залиха у општини Пожега у приватним шумама према подацима ШГ 

„Ужице“ износи 2.042.129 м³ лишћара и 41.771 м³ четинара што је укупно 2.083.900 м³ 

дрвне масе. Укупни годишњи прираст  у приватним шумама је 25.970 м³. Дрвна залиха у 

државним шумама којима газдује ЈП „Србијашуме“ је 330.000 м³ дрвне масе, годишњи 

прираст 8.235 м³ и планирани годишњи принос за сечу износи 3.000-3.500 м³. 

 Агро биомаса подразумева све остатке од гајења стрних жита и кукуруза (слама, 

шашовина, кочанка), орезивања воћа (јабука, шљива, малине и купине), пластеничке 

производње (рано воће и поврће и цвеће). Према подацима из 2005., године укупна 

површина пољопривредног земљишта у општини Пожега је 26.238 hа. Од тога је обрадиво 

19.278 hа, оранице заузимају  9.059 hа, а воћњаци 3.875 hа. Приноси у периоду 1994-2004. 

године су имали успон од 2 до 5 % у културама пшенице и кукуруза. Важно је напоменути 
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да су, према проценама које су урађене, извесне планске промене у коришћењу 

пољопривредног земљишта и то повећање површине под воћњацима за 100 hа, a под 

ливадама за 200 hа и смањење површинa ораница и повртњака за 600 hа у периоду до 

2025. године. С обзиром на то да је Пожешки крај претежно пољопривредно подручје са 

тенденцијом проширења воћарске производње, количина биомасе која се потенцијално 

може поново користити је значајна. 
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2.3.2. SWOT АНАЛИЗА   

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 богата мрежа водотокова – општина на 5 

река 

 богатство изворишта вода највишег ранга 

 бројна природна добра, археолошки 

локалитети и делови подручја општине са 

очуваним природним вредностима 

 значајне количине агро и шумске биомасе 

 присуство термо-минералних вода 

 Општина оснивач  регионалног система за 

управљање отпадом  

 постојање азила за псе 

 слободан простор у градској структури 

погодан за паркове, спорт и рекреацију 

 богат биодиверзитет са ретким врстама 

животиња и биљака  

 повољни терени за шумарство и ловни 

туризам  

 

 недовољна активност општинске службе 

која се бави животном средином и 

природним ресурсима 

 недостатак планске документације  

 плављење пољопривредног земљишта и 

инфраструктуре 

 неиспитане резерве и технолошки 

превазиђени начини експлоатације 

минералних сировина 

 непостојање постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

 загађеност екосистема 

 непостојање примарне селекције 

комуналног отпада 

 ниска свест становништва о постојању и 

важности природних ресурса 

 угроженост водотокова нелегалном 

експлоатацијом песка и шљунка 

 нарушеност пејзажа честим 

експлоатацијама камена  

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 одрживо коришћење природних ресурса у 

функцији економског развоја  

 завршетак изградње акумулација 

Сврачково и Роге 

 изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

 даље унапређење регионалног система за 

управљање комуналним отпадом Дубоко 

 искоришћење биомасе у енергетске сврхе 

у објектима јавне намене 

 искоришћење геотермалне енергије у 

енергетско-економске сврхе 

  увођење система енергетског менаџмента 

у општини 

 стављање слободног простора у функцију 

побољшања квалитета живота 

 интезивнија сарадња на међуопштинском 

и регионалном нивоу 

 даљи процес ЕУ интеграција 

 недостатак финансијских средстава за 

активнију заштиту животне средине и 

природних ресурса 

 даље загађење водотокова  

 смањење залиха пијаће воде у 

екосистемима 

 даља, неодржива експлоатација 

минералних сировина, укључујући 

неконтролисану и бесправну  експлоатација 

шљунка и песка из речних корита 

 загађење вода и земљишта 

неодговарајућом арготехником и отпадним 

водама 

 негативни ефекти изградње аутопута  

 климатске промене као узрок поплава, 

бујица и клизишта 
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2.4. ИНФРАСТРУКТУРА 

2.4.1. ОПИС ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ  

 

 Инфраструктура у општини Пожега има својих предности али и одређене 

недостатке, мада генерално посматрано стање локалне инфраструктуре може се оценити 

као делимично задовољавајуће.  

 Стање комуналне инфраструктуре и услуга је на нивоу околних општина. Све 

институције које су надлежне за инфраструктуру и комуналне услуге су у јавном сектору. 

На нивоу Општине ЈП Дирекција за изградњу је задужена за: планирање инфраструктуре, 

одржавање путне инфраструктуре, јавне расвете. За одржавање водоводне и 

канализационе мреже, јавних површина и гробаља надлежно је ЈКП Наш Дом. За 

коришћење и одржавање гасне инфраструктуре надлежно је предузеће Сигас. 

 

2.4.1.1. Путни и железнички саобраћај  

 

 Мрежу путева општине Пожега чине магистрални, регионални, локални и 

некатегорисани путеви: 

 државни путеви I реда (магистралних путева) 44,627 км са коловозом од асфалт-

бетона 

 државни путеви II реда (регионалних путева) 46,693 км са коловозом од асфалт-

бетона 

 општински путеви 145,5 км и то са коловозом од асфалт-бетона 114 км 

 некатегорисани путеви 735,46 км. 

 

 Највећи недостатак путне мреже у општини је што магистрални путни правац 

пролази кроз сам град. Транзитни саобраћај из више праваца оптерећује улице у градском 

језгру, па долази до великих сметњи у одвијању локалног градског саобраћаја. Ово је 

посебно изражено у улицама Војводе Степе, Војводе Мишића и Књаза Милоша  на чијим 

трасама су у преклопу правци  М-21. Повећан проток саобраћаја, посебно транзитног 

камионског у самом граду доводи и до повећаног нивоа буке и аеро-загађења.  

 

Стање коловоза на путевима 

 

 Коловозна конструкција на магистралним и регионалним путевима је у 

задовољавајућем стању са очуваним функционалним и пројектованим карактеристикама. 

Што се коловозног хабајућег слоја тиче, он је током година експлоатације нарушен и 

периодично је на потребним локацијама кроз редовно одржавање саниран. За последицу 

ово има велики број флека које се под оптерећењем брзо отварају стварајући неравнине на 

коловозној површини. Стање коловоза на локалним путевима је у знатнијој мери 

нарушено самом чињеницом да је велики проценат ових путева са коловозом од каменог 

набачаја, односно од земљане подлоге, тако да је пропадање коловозне површине знатно 
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брже и под утицајем саобраћаја, али и под атмосферским утицајем посебно имајући у виду 

конфигурацију терена. 

 

Вештачки објекти на путевима  

 

 На територији општине Пожега у склопу постојеће путне мреже ради савладавања 

природних препрека или осигурања косина, од већих вештачких објеката доњег строја 

изведен је одређен број мостова и потпорних зидова. На магистралном правцу М-21 

постоји бетонски мост дужине 31 м и 68 потпорних зидова углавном од бетона и камена у 

цементном малтеру различите висине у дужини од 2.202м. На магистралном правцу М-

21/1 изведено је 6 мостовских конструкција у дужини од 148 м и 7 потпорних зидова 

дужине 225м. На правцу Р-205 изведено је укупно 25 потпорних зидова дужине 181м'.На 

регионалном путу Р-212 изведено је 10 мостовских конструкција у дужини од 173м'. 

 

Саобраћајни капацитети 

 

 Развијеност саобраћајних капацитета је у знатној мери испратила постојећу 

инфраструктуру, тако да су они сасвим довољни за потребе привреде и грађанства 

општине Пожега. 

 Јавно паркирање у градском насељу се одвија на коловозним површинама у виду 

подужног паркирања. Проблем паркирања у центру града је решен почетком рада паркинг 

сервиса и поред недостатка довољно уређених јавних површина за ту намену.  

 На територији општине има укупно регистрованих око 9000 моторних возила по 

свим категоријама којима се одвија локани друмски теретни и путнички саобраћај и 

задовољавају потребе за повезивањем привреде са непосредним окружењем. 

 Организованим друмским саобраћајем у превозу путника бави за сада само једно 

предузеће и то АД Аутопревоз из Чачка. Ово предузеће у свом саставу има савремену 

аутобуску станицу у Пожеги са свим потребним садржајима и службама за организовање 

саобраћаја. Објекат станичне зграде је савремено конципиран са неопходним садржајем за 

пријем, отпрему и задржавање путника и пружањем свих услужних делатности. 

Аутобуска станица има на располагању 12 перона за пријем и отпрему аутобуса, 12 

паркирних места за аутобусе који чекају на полазак и 30 паркирних места за потребе 

путника и запослених на станици. 

 Путнички саобраћај се одвија на међумесном, месном и приградском нивоу, а 

мрежа аутобуских стајалишта организована је на целој територији општине по свим 

правцима. Са аутобуске станице се у току дана оствари 130 полазака у међумесном 

саобраћају и 120 полазака у месном и приградском саобраћају. Међумесни саобраћај се 

одвија правцима Ариље-Ивањица,Чачак-Београд, према, Косјерићу, Ужицу, Дивчибарама 

и Шиљковици. Значајан удео у одвијању саобраћаја има транзитни саобраћај који је веома 

жив и динамичан по свим правцима. 
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Железнички саобраћај 

 

 Пожега је важно железничко чвориште јер се у самом граду сустижу два веома 

важна саобраћајна правца од којих је један магистални правац Београд-Бар који има све 

већи значај и као део међународног коридора и пруга 1. ранга Пожега Краљево којом се 

остварује непосредна повезаност  са осталим деловима железничке мреже у Србији. 

 Железница је своје капацитете димензионисала тако да задовољавају све неопходне 

захтеве за савременим одвијањем овог вида саобраћаја и развила неопходну 

инфраструктуру за саобраћајно чвориште овог ранга као и за категорију пруга. Пруге су 

једноколосечне, електрифициране са савременом колосечном решетком за највећа 

саобраћајна оптерећења. 

 Капацитети за одвијање железничког саобраћаја су примерени потребама привреде 

и грађана општине Пожега, а одвијају се преко железничких станица Пожега и Јелен До, 

као и многих железничких стајалишта за путничке возове. Станица Јелен До је углавном 

усмерена на теретни вид саобраћаја, односно преко ње се врши утовар и отпрема каменог 

материјала из оближњег истоименог рудника камена. Станица Пожега је опремљена свим 

капацитетима за несметано одвијање трансфера роба и путника, као чворна станица и 

изграђеност инфраструктуре је потпуно у складу са тренутним потребама. Токови кретања 

роба и путника одвијају се према Београду, Бару и Краљеву и свим важним центрима на 

тим правцима. 

 

2.4.1.2. Телекомуникације  

 

 Подручје општине  је врло слабо покривено ТТ капацитетима. Град Пожега је 

релативно добро покривен месном телефонском мрежом, а у осам насеља на посматраном 

подручју постоје инсталисани телефонски прикључци, са изузетно малом густином 

прикључака по броју домаћинстава, са аналогним телефонским централама и 

симетричним кабловима као спојним путевима, што представља лоше техничко решење. 

 У свим насељеним местима не постоје одељења Јавног предузећа ПТТ Србија, а у 

самом граду раде поште на две локације. Градска пошта је првог реда и пружа све услуге 

које ЈП ПТТ Србије нуди корисницима. Преко 10% становништва Пожега користи 

интернет мрежу  и постоје могућности за  прикључење свих стандардних, али и 

напредних сервиса. Подручје  општине је само делимично покривено мрежом мобилне 

телефоније. 

 Подручје општине се сврстава у ред теле-комуникационо ниско развијених 

подручја у Србији. У граду је инсталирано 12.356 телефонских прикључака, од којих је у 

функцији 11.214, што чини 85 укључених прикључака на 100 становника. У главном 

комутационом центру у Пожеги је инсталирана дигитална телефонска централа типа 

СИЕМЕНС-ЕЊСД, која је оптичким телефонским кабловима повезана са центрима у 

Крагујевцу и Београду. 

  

2.4.1.3. Електрификација  

 

 Општина Пожега се снабдева електричном енергијом из ТЦ110/20кВ Пожега, 
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снаге 2x31,5 МВА. ТЦ Пожега прикључена је на далековод број 104/6 из ТЦ. Према 

подацима из 2008. године, степен електрификације општине  износи 98%.   

 

2.4.1.4. Топлификација  

 

 Систем даљинског грејања у општини  није изграђен. Изградњом главне мерно-

регулационе станице, стекли су се услови за гасификацију индустријских и потрошача 

широке потрошње. Предузеће Сигас д.о.о Пожега, задужено је за дистрибуцију гаса, у 

складу са Уговором са Владом РС од 2009. године. Власници предузећа су италијанска 

компанија Acegas Aps Amga, општина Пожега и општина Ариље. Гасификација општине  

Пожега врши се фазно, а на основу Главних пројеката гасификације општине Пожега. На 

дистрибутивној гасоводној мрежи изграђено је укупно 745 прикључака (и то 392 типска 

прикључка, 75 групних прикључака са 345 мерних уређаја и 8 индивидуалних 

прикључака), од чега је активних 300 (и то 192 типска прикључка, 31 групни прикључак са 

105 мерних уређаја и 3 индивидуална прикључка). По пројекту је предвиђена изградња 

3.888 прикључака, што значи да је изграђено око 20% прикључака. Просечна потрошња 

природног гаса је око 260.000 м
3
  на годишњем нивоу. 

 

2.4.1.5. Водоснабдевање   

 

 Водоводна мрежа 

-   300 км водоводне мреже у граду и насељеним местима 

-   прикључено укупно14.700 домаћинстава 

-   дневно се испоручи 8.500 м3 воде протоком од 80 l/s 

 

 Градско насеље Пожега и још 30 сеоских насеља прикључени су на централни 

водоводни систем Рзав капацитета 300 l/s. Систем за водоснабдевање којим управља ЈКП 

Наш дом  има 43 резервоара укупног капацитета 7.282м3 и три бустер станице. Главни 

градски резервоар има капацитет 3.000 м
3
. Даљинским надзором и управљањем покривено 

је 13 резервоара. Најновији подаци из 2013. године говоре да је покривеност општине 

водоводном мрежом 60% са  евидентираних 13.000 прикљуака. Примарна водоводна 

мрежа је изграђена у укупној дужини од 650 км, од чега је 450 км мреже, услед 

дотрајалости, већ реконструисано. Вода је доброг квалитета који редовно контролише 

Завод за јавно здравље из Ужица. 

 У самом граду постоји старо градско извориште, које није у функцији и чији је 

капацитет на основу пробног црпења изведеног 2010. године око 65 l/s. Извориште се 

налази у самом граду код цркве Три Јераха. Постоји велики број локалних водовода који 

наши грађани користе за водоснабдевање. Не постоји никаква евиденција тих водовода 

као ни  домаћинстава која их користи. 

 Стање мреже и проблеми са којима се суочава комунална делатност у Пожеги 

указују да је потребно реконструисати водоводну мрежу у целокупној дужини. Према 

потребама потрошача, планира се доградња и ширење водоводне мреже за додатних 150 

км.   
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2.4.1.6. Канализација и отпадне воде  

  

 На постојећих 50 км канализационе мреже, само око 75% градског становништва је 

прикључено на канализацију, док у селима практично не постоје системи за одвођење 

отпадних вода (осим неусловних септичких јама), што све озбиљније угрожава сама та 

насеља, јер доводи до загађивања изворишта и ствара услове за развој епидемија 

хидричног порекла. 

 У граду и појединим насељеним местима постоји атмосферска канализација и 

константно се врши њено унапређивање. У општини  не постоји постројење за 

пречишћавање отпадних вода. Стање канализационе инфраструктуре и санитације насеља 

на подручју општине није задовољавајуће. Санитација насеља није пратила развој 

водоводних система (слична је  ситуација у целој Србији), тако да све веће количине 

отпадних вода које прате развој водовода постају један од највећих здравствених 

проблема. 

 

Градско подручје: 

 

 На канализацију је сада прикључено око 4.750 прикључака (на водовод је 

прикључено 6.300), тако да је степен обухвата канализацијом корисника који су 

прикључени на водовод 75%, што указује на незадовољавајућу санитацију града и 

приградских насеља. Корисници који нису прикључени на канализацију отпадне воде 

упуштају у септичке јаме. Проблем је што се најчешће не ради о прописним вододрживим 

септичким јамама, тако да се отпадне воде преко самоупојних бунара у суштини уводе у 

подземне воде, чиме се загађује подземни аквифери у ширем окружењу. Пошто се 

одводници користе најчешће и за евакуацију атмосферских вода (олуци и сливници се 

прикључују на колекторе) долази до преоптерећења система у периоду киша. Због тога је 

проширење канализационе мреже и њено стриктно сепарисање (посебно колектори за 

отпадне воде, а посебно за атмосферске воде) приоритетан задатак града. Не постоји 

магистрални сабирни колектор који би све отпадне воде сакупио и евакуисао низводно, 

већ се поједини краци канализационог система воде према Скрапежу и непосредно 

изливају у њега. 

 Привредни капацитети (Будимка, АТМ, Ракета, Младост, Напредак, Хотел, итд.) су 

прикључени на канализациони систем. Не врше се мерења ни по количини ни по 

квалитету отпадних вода, тако да се не обавља предтретман отпадних вода ни у једном 

предузећу. Постоји опасност, као и у другим насељима Србије у овим трензиционим 

временима, да се из малих производних погона који се спонтано развијају у условима 

"кућних радиности", појаве отпадне воде са садржајем опасних материја, које не би смеле 

да се упуштају у канализацију града без предтретмана. Повремена мерења показују да су 

најчешћа прекорачења МДК по нитритима, амонијаку, гвожђу, мастима и уљу. 

 

Сеоска насеља: 
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 Санитација сеоских насеља на подручју општине је лоша. Отпадне воде се 

испуштају у импровизоване, пропусне септичке јаме, а често се изливају и у непосредно 

окружење, те доспевају у водотоке и подземне воде. Осока из штала се често слива 

неконтролисано у мање водотоке, загађујући их својим органским садржајима, 

амонијаком и азотним једињењима. Пошто у разуђеним сеоским насељима у брдско-

планинским условима класична канализација није могућа, побољшање санитације се може 

остварити кроз активности на нивоу домаћинстава - изградњом вододрживих септичких 

јама и стварањем организације да се ти органски садржаји, који се најчешће користе као 

ђубриво, искористе на начин који не угрожава водотоке. 

 Стање са мрежом фекалне канализације је лоше. Због честих проблема услед 

дотрајалости цеви, спојева и неадекватних капацитета, до сада је реконструисано свега 5 

км мреже фекалне канализације, а постоји реална потреба за обнављањем и 

реконструкцијом још 100 км ове мреже. 

 

2.4.1.7. Одлагање чврстог отпада  

 

 Укупна количина чврстог отпада који се произведе на  територије општине износи 

7,82 хиљада тона. Од ове количине, од домаћинстава води порекло 5,72 хиљада тона, 

предузећа 1,2 хиљада тона, са јавних површина 0,5 хиљада тона и јавних установа 0,4 

хиљада тона. У општини није развијена примарна селекија отпада. Отпад одвози и 

депонује Регионални центар за управљање отпадом Дубоко. До 2018. године на локацији 

старе депоније у Годовику треба изградити трансфер станицу за претовар смећа по свим 

стандардима. Ван територије града нема организованог прикупљања смећа осим 

појединачних случајева када корисници потписују уговор са ЈКП-ом. 
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2.4.2. SWOT АНАЛИЗА   

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 геостратешки положај Пожеге као 

саобраћајно чвориште западне Србије 

 учешће у регионалном водосистему 

Рзав 

 учешће у регионалном систему за 

управљање отпадом  Дубоко  

 започета гасификација  

 пружни правци  Београд-Бар и Пожега-

Сталаћ  

 добра покривеност електричном и 

телекомуникационом мрежом  

 

 

 транзитни саобраћај кроз градско 

насеље  

 непостојање  техничке документације 

за изградњу обилазнице за Косјерић 

 неадекватно одржавање и обнављање 

инфраструктуре 

 недостатак планске документације за 

гасификацију јавних објеката  

 лоше стање водоводне мреже  

 непостојање јединствене водоводне 

мреже  

 непостојање централног колектора и 

преоптерећеност фекалних колектора и 

водоводне мреже 

 недовољно увођење нових технологија 

у пружању комуналних услуга  

 непланска изградња и ширење система 

 неажуран катастар подземних 

инсталација 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 завршетак аутопута до Пожеге 

 завршетак реконструкције пруге 

Београд-Бар  

 изградња обилазнице за Косјерић  

 завршетак изградње акумулација 

Сврачково и Роге 

 изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода 

 изградња колектора за фекалне воде 

 стављање у функцију малих 

аеродорома у окружењу (Поникве, 

Лађевци) 

 

× климатске промене као узрок поплава, 

бујица и клизишта 

× недостатак финансијских средстава за 

реализацију инфраструктурних 

пројеката 

× смањење трансфера  са републичког 

нивоа за функционисање локалних 

самоуправа 

× смањење изворних прихода општинска 

пореска политика 
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3. ИНТЕГРАЛНА АНAЛИЗА ФАКТОРА  

 

 Након спроведених секторских анализа фактора који утичу на одрживи развој 

општине  Пожега, Стручни тим за израду Стратегије је на основу дискусија базираних на  

аргументима побројаним у опису постојећег стања у општини у свим посматраним 

областима, пажљиво извршио интеграцију и агрегацију идентификованих фактора и 

дошао до консензуса око кључних фактора и стратешких усмерења развоја. Секторске 

анализе фактора развоја су такође послужиле код идентификовања стратешких циљева 

сваког секторског приоритета, док је интегрална анализа послужила као основа за 

одређивање стратешких усмерења развоја Општине, односно за одабир приоритета развоја 

општине у планираном периоду.  У наставку је приказана Интегрална SWOT матрица у 

коју су унети фактори развоја препознати у секторским анализама, као и фактори 

формулисани на начин да представљају интеграцију или агрегацију појединачних фактора 

из секторских анализа. 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 повољан гео-стратешки положај и 

присутна  саобраћајна инфраструктура  

 развијена индустријска производња и 

орјентисаност ка извозу   

 постојање природних предуслова за 

пољоприредну производњу  

 природни и културно-историјски 

ресурси  

 постојање 3 средњошколске образовне 

установе  и  примена модела дуалног 

образовања у металском сектору   

 висок ниво услуга здравствене и 

социјалне заштите  

 активне установе културе и културне 

манифестације међународног карактера  

 развијена спортска инфраструктура   

 развијен цивилни сектор и афирмисане 

организације активне у области културе, 

омладинске политике и социјалне 

инклузије 

 богатство водених ресура  

 значајне количине агро и шумске 

биомасе 

 пролазак магистралних путева кроз 

насеље  

 недостатак квалификованих кадрова у 

привреди 

 неповољна старосна структура 

становништва и континуиран пад 

наталитета  

 недостатак секторског умрежавања и 

сарадње 

 неспецијализована пољопривредна 

производња и уситњени поседи  

 недостатак дефинисаног  туристичког 

производа  и недовољно развијена 

туристичка инфраструктура  

 неадекватно одржавање и обнављање 

инфраструктуре 

 лоше стање водоводне мреже  

 непостојање централног колектора и 

преоптерећеност фекалних колектора и 

водоводне мреже  



СТРАТЕГИЈА  РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА  2016-2021. 

62 

 

 учешће у функционисању регионалних 

система   за водоснабдевање и 

управљање отпадом 

 непланска изградња и ширење система 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 наставак процеса интеграције 

Србије у ЕУ и доступност програма и 

фондова намењених економском 

развоју  

 завршетак  инфраструктурних 

пројеката (путна и железничка 

инфраструктура)  

 Стављање у функцију малих 

аеродорома у окружењу (Поникве, 

Лађевци) 

 успостављање пословних зона и 

бизнис инкубатор центра 

 стављање капацитета Будимке у 

функцију развоја општине Пожега 

 развој сложеног и  

диверсификованог туристичког 

производа   

 започета реформа јавног сектора  

 интензивнија сарадња на 

међуопштинском и регионалном нивоу 

 иницијативе  јавно-приватног 

партнерства 

 одрживо коришћење природних 

ресурса у функцији економског развоја  

 изградња постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

 ревитализација постојећих 

производних и прерађивачких 

капацитета прехрамбене индустрије 

(Будимка) 

× негативни демографски трендови  и 

одлазак младих, образованих људи 

× елементарне непогоде, климатске 

промене  

× смањење трансфера  са републичког 

нивоа за функционисање локалних 

самоуправа 

× смањење изворних прихода општина   

× поремећаји на међународном тржишту 

× даља, неодржива експлоатација 

минералних сировина  

× загађење вода и земљишта 

неодговарајућом агротехником и 

отпадним водама 
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4. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ  

 

 На основу спроведених анализа, у овом делу стратешког документа постављени су 

основни елементи Стратегије: 

 Визија 

 Приоритети 

 Стратешки циљеви и 

 Програми развоја. 

 

 Са становишта природних услова, општина Пожега поседује значајне потенцијале 

за развој, који се огледају у расположивим пољопривредним ресурсима, развијеном 

приватном сектору и постојећим  прерађивачким капацитетима. У том смислу, приоритети 

будућег развоја који су дати у наредном сегменту нису поређани по хијерархији важности 

и  односе се на следеће области:  

1. Развој пољопривреде  

2. Развој привреде 

3. Развој туризма 

4. Заштиту животне средине  

5. Друштвени развој 

 

 Развој пољопривреде као приоритет општине Пожега, разумљив је у контексту 

актуелних кретања и чињенице да пољопривреда и рурални развој у ширем смислу 

представљају приоритетни правац развоја Републике Србије, како због постојећих 

природних капацитета и учешћа извоза пољопривредних производа  са 23% у укупном 

извозу, тако и због запослености  која износи преко 20% и међу највишим је у Европи. 

Неопходно је додатно стимулисати, унапредити и оснажити постојећу подршку 

пољопривредним произвођачима на територији општине Пожега, како би се створили 

адекватни услови за већу и квалитетнију производњу, али и пласман свих врста 

пољопривредних производа на домаћем и иностраном тржишту, у циљу ефикаснијег 

развоја и конкурентности пољопривредне делатности наше општине. Такође, приватни 

сектор као мотор будућег развоја представља један од најважнијих сегмената економског 

развоја, а да би се предеузетници, мала и средња предузећа додатно унапредила и 

подстакао њихов развој потребно је: 

 1. обезбедити дугорочну подршку малим и средњим предузећима  за конкурисање 

за повољне инвестиционе кредите код развојних фондова и комерцијалних банака  

 2. обезбедити адекватне услове и подршку за пласман производа и услуга МСП на 

домаћем и страном тржишту 

 3. обезбедити одговарајуће просторне  услове за развој МСП  

 

 Такође, са аспеката богатог културно-историјског наслеђа, општина Пожега у 

наредном периоду треба да предузме низ  активности које ће допринети да се на адекватан 

начин искористе постојећи потенцијали и близина Златибора као једне од 4 најпосећеније 

туристичке дестинације у Србији.  
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 Очувана животна средина као основ сваког битисања и даљег развоја, од пресудног 

је значаја за све иницијативе усмерене ка развоју општине Пожега. Отуда је потребно 

истовремено радити на очувању природних ресурса, њиховом константном обнављању и 

одрживој валоризацији која ће њихов потенцијал максимално искористити за добробит 

становника општине, уз уважавање потреба и будућих нараштаја. 

 

 Како „се ништа не ствара без људи и ништа не траје без институција“, 

друштвени развој једне локалне заједнице је приоритет сам по себи. Он се мора 

реализовати упоредо са економским развојем и заштитом животне средине, на тај начин 

творећи основе одрживости једног друштва. Његов смисао постоји само ако се посматра 

интегрално са другим аспектима развоја. Општина Пожега је дала Књаза Милоша и друге 

умне главе српске историје, науке, политике, спорта и на тај начин уткала себе у 

државност Србије, спремна да и даље ради на просперитету својих житеља и целе државе. 
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4.1. ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  

 

 Визија развоја општине Пожега:  

 Општина Пожега је заједница задовољних људи заснована на развијеној 

привреди, грађанском друштву, традиционалним вредностима породице и очуваној и 

уређеној животној средини, која пружа услове за квалитетан и сигуран живот и рад 

уз сталну промоцију природних и културних вредности. 

 

П о р о д и ц а  

О б н о в а  с е л а  

Ж и в о т н а  с р е д и н а  

Е к о н о м и ј а  

Г р а ђ а н с к о  д р у ш т в о  

А ф и р м а ц и ј а  к у л т у р н о - и с т о р и ј с к и х  в р е д н о с т и  
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4.2. ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА, СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА И ПРОГРАМА  

4.2.1. Развој пољопривреде  

 

 Издвајање пољопривреде као посебног приоритета развоја општине Пожега, 

разумљивo је уколико се у обзир узме чињеница да 65% од укупне површине општине 

чини пољопривредно земљиште. Са друге стране, 16.485 становника, што је више од 

половине становништва Пожеге, живи у 42 насеља сеоског типа и бави се 

пољопривредном производњом.  Добра ресурсна основа, односно висок квалитет плодних 

површина, како у долинама река, тако и у брдско-планинским деловима општине, 

незагађено пољопривредно земљиште и повољни климатскуи услови, јасан су показатељ 

великих могућности за диверсификовану пољопривредну производњу. Ове погодности 

треба искористити на начин који ће допринети очувању села и ублажити негативне 

трендове који се односе на старосну структуру, велики број самачких домаћинстава и 

одлазак младих са села.  

 Застарела технологија и механизација, неразвијено задругарство и сарадња међу 

пољопривредницима, незадовољавајуће стање постојеће базичне инфраструктуре у 

селима,  одсуство система за пречишћавање отпадних вода,  проблеми су који стоје на 

путу динамичнијем развоју пољопривреде у општини Пожега. Када томе додамо 

климатске промене  и велике поплаве које последњих година озбиљно угрожавају велике 

површине плодног и обрадивог земљишта, разумљиво је што је опредељење Пожеге да се 

у наредних 5 година предузму активности и реализују пројекти који ће допринети  

унапређењу у сектору који је стратешки важан за развој ове општине.  

 Одабир овог приоритета има своје утемељење и у Стратегији одрживог развоја 

Републике Србије, која под општим циљем развоја пољопривреде подразумева стварање 

економски исплативе и еколошки прихватљиве пољопривредне производње која би била 

основа руралног развоја и егзистенције сеоског становништва. У складу са Законом о 

пољопривреди и руралном развоју, Националним програмом за пољопривреду и 

Националним програмом за рурални развој Републике Србије, који дефинишу све мере 

подршке за ове области које се финансирају из националног буџета, дефинисани су и 

стратешки циљеви општине Пожега за наредних 5 година.  

 Такође и Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 

2014-2020., веома је важан национални документ који одређује опредељење наше земље у 

контексту унапређења и развоја пољопривреде. Имајући у виду претежно рурални 

карактер нашег подручја, потребно је извршити реформу пољопривредне политике у 

смислу увођења инструмената аграрне политике који омогућавају динамично 

реструктурирање сектора пољопривреде, ефикасно приближавање ЕУ интеграцијама 

путем постепеног усклађивања политике са принципима  Заједничке пољопривредне 

политике (Common Agricultural Policy – CAP – Заједничка пољопривредна политика). То је 

веома важно због ефикасније интеграције и прилагођавања нашег система будућем 

заједничком фонду за финансирање развоја пољопривреде. Комплексност сектора 
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пољопривреде, јачина изазова са којима са суочава производња хране и 

мултидимензионални аспекти утицаја пољопривреде на социјалну и економску структуру, 

сугеришу да држава не може да избегне своју улогу у руковођењу друштвено одговорном 

и структурно одрживом развоју. Управо то су разлози да се дугорочан развој овог сектора 

мора реализовати кроз интервенције у следећим областима:  

 

1)унапређење система управљања природним ресурсима 

2) модернизација објеката и опреме 

3) јачање прехрамбеног ланца и органа и организација за логистичку подршку 

сектору пољопривреде 

4) успостављање ефикаснијих и оперативнијих система за имплементацију 

постојећег и креирања новог знања и његовог трансфера 

5) унапређење квалитета живота у руралним подручјима  диверзификацијом руралне 

економије и јачањем социјалне структуре; 

6) модернизација органа и организација и прилагођавање пољопривредне политике 

моделу. 

 

 Када посматрамо ниво Европске уније, поред Заједничке пољопривредне политике, 

за Србију је важан и IPARD II програм, који је  одобрио Директoрат за пољопривреду 

Европске Уније и представља важан инструмент за предприступну помоћ у области 

руралног развоја за период 2014-2020.  

 Савремена пољопривреда данас захтева примену нових технологија, а нарочито 

примену стручних знања и информација које утичу на резултате у свим секторима 

пољопривреде. Од 1956. године Пољопривредна школа Љубо Мићић у општини Пожега  

школује кадрове  у области пољопривредне производње и прераде хране, носећи с правом 

репутацију једне од најбољих пољопривредних школа у Србији.  Поред средњег стручног 

образовања, Школа је у партнерству са осталим институцијама и организацијама, веома 

активна на унапређењу знања и вештина пољопривредника у контексту прилагођавања 

новим технологијама и примени  одређених мера у циљу интензивирања пољопривредне 

производње. Тако се у сарадњи са Центром за органску пољопривреду из Ужица  

организују зимске школе које ангажују еминентне стручњаке, који  у току неколико дана 

упознају  пољопривреднике из овог краја са најзначајнијим темама из различитих области.  

 Поред изузетних потенцијала за развој сточарске производње, у општини Пожега 

постоје и изванредни услови за развој воћарске производње по којој је овај крај некада био 

препознатљив. Највеће површине су под засадима шљиве и јабуке, а у последње време се 

све више гаје и  малине, што је постао тренд у Златиборском округу, тако да  је од 

стратешке важности да у проблем фабрике Будимка, која је у бившој Југославији важила 

за гиганта и остваривала веома успешне резултате, општина Пожега буде више укључена 

и да максималано допринесе његовом позитивном  решавању.  

 Систематска решења у контексту инфраструктурних радова за заштиту од поплава 

морају бити приоритет општине у наредном периоду, с обзиром на то да су поплаве  у 
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последњих неколико година проузроковале велику материјалну штету  и угрозиле 

нормално функционисање  општине.   

 Такође, локална самоуправа треба да креира механизме подршке који ће довести до 

интензивирања пољопривредне производње и у оквиру својих ингеренција алоцира 

средства за унапређење путне и комуналне инфраструктуре у сеоским подручјима. 

Креирањем повољнијих услова за живот и рад на селу, стимулисаће се останак младих и 

повратак људи на село, што ће имати позитиван утицај и на остале идентификоване 

приоритене области развоја општине Пожега. 

 

4.2.2. Развој привреде   

 

 Развијен приватни сектор и предузетнички дух, суфицит у спољнотрговинском 

пословању, успостављена добра сарадња са институцијама на регионалном и националном 

нивоу уз изузетно развијен металопрерађивачки сектор  и сектор производње намештаја, 

су одлични предуслови за развој привреде општине Пожега која у наредном 

петогодишњем периоду мора бити један од приоритета развоја. Све наведено поткрепљује 

и чињеница да је општина Пожега један од  лидера у металском сектору, када је реч о 

броју предузећа која послују у овој грани и само постојање Кластера WEST METAL 

GROUP представља њену компаративну предност. Такође, број регистрованих радњи се 

последњих година константно повећава. Са процесом приватизације друштвених 

предузећа овај тренд је убрзан.  

 Недовољно коришћење информационих технологија, недостатак квалификованих 

кадрова, неусклађеност између потреба привреде и понуде радне снаге, недовољно 

коришћење програма подршке МСПП са националног и локалног нивоа,  као и недостатак 

секторског умрежавања и сарадње, само су неки од идентификованих проблема који могу 

успорити економски развој општине Пожега у наредном периоду. Наведене слабости могу 

стати на пут чињеници да ће у наредном периоду општина Пожега постати општина са 

повољним пословним окружењем која ће уз одговарајуће капацитете и стратешки 

опредељене смернице,  унапредити  пословни амбијент, привући инвестиције и подстаћи 

развој локалне економије. То ће допринети да ова локална заједница  суштински и 

дугорочно  уз одговарајуће реформе буде посвећена развоју привреде. Тиме ће се 

унапредити пословна клима и створиће се услови за развој бизниса као и услови који 

погодују будућим инвеститорима.  

 Наведени приоритет је утемељен у националној Стратегији  за подршку развоја 

малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 

2020. године. Стратегијом се наставља политика пуног уважавања и примене свих 

докумената који утврђују политику Европске уније у области предузетништва и 

конкурентности, пре свега Стратегије Европа 2020 и Акта о малим предузећима. 
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 Када говоримо о унапређењу пословног окружења, у наредном периоду  потребно 

је да локална заједница обезбеди поуздан, предвидив и јасан правни и административни 

оквир пословања, јер исти обезбеђује правну сигурност и не поставља непотребне 

препреке пословању, што је од  изузетног значаја за привредни развој јер директно утиче 

на конкурентност, ниво улагања и динамику развоја привреде.  

 За развој привреде, односно за развој МСПП у општини Пожега од великог је 

значаја и развој пословне инфраструктуре, нарочито пословних инкубатора и 

индустријских  зона. Како на територији општине Пожега нема развијене пословне 

инфраструктуре, а постоје потенцијали, у  наредном периоду Општина мора ставити 

акценат на јaчање ових елемената,  јер је то веома важан инструмент развоја конкурентног 

сектора МСПП. Финансирање изградње и рада пословне инфраструктуре, до сада је 

углавном било засновано на аd hoc принципу и то из средстава Националног 

инвестиционог плана, билатералних донација, зајмова и кредита међународних 

финансијских институција. Важну улогу у наредном периоду за идентификацију, 

формулацију и будуће финансирање јавних општинских инвестиционих пројеката као и 

развијање пројектних апликација имаће Одељење привреду и за локални економски развој 

општине Пожега. 

 За одрживи развој привреде неопходно је постојање и иституционалног оквирa. 

Општина Пожега, као оснивач Регионалне развојне агенције треба да искористи шансу  да 

сектор МСПП активно укључи у реализацију програма са националног нивоа, све у циљу 

унапређења пословања и успостављања квалитетније сарадње и умрежавања, ланаца 

вредности, ланаца добављача, повећању квалитета радне снаге, опреме, знања и вештина у 

управљању. Одељење за привреду и  локални економски развој у сарадњи са Регионалном 

агенцијом Златибор у наредном периоду посебну пажњу треба да посвети унапређењу 

способнсти МСПП за приступ различитим изворима финансирања. Потребно је 

унапредити прикупљање и објављивање информација о финансирању МСПП и пружити 

подршку МСПП да побољшају информисаност, техничке и административне капацитете, 

како би лакше обезбедили финансирање и оснажили своју преговарачку позицију у односу 

на финансијске институције. Неопхопдно је да локална заједница креира и спроведе 

дугорочне мере за подизање свести и припреме предузетника, пословних људи, 

финансијских посредника и саветника за веће коришћење алтернативних извора 

финансирања, тако што ће се интензивирати обука у области инвестиционе спремности за 

предузећа и упознавање са карактеристикама улагања на бази капитала, тако што ће 

организовати сусрете потенцијалних инвеститора и МСПП, побољшати обавештеност о 

различитим расположивим изворима финансирања и њиховим карактеристикама и 

подстаћи их да користе финансијске инструменте расположиве кроз програме ЕУ. Такође, 

Општина треба да креира  програмске мере на локалном нивоу које се тичу подстицања 

конкурентности  и иновативности сектора МСПП кроз подршку развоју производних 

иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу 

вредности производа, кроз подршку развоја кооператива, кластера и других облика 
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удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног 

купца и подршку за добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка 

домаћих компанија на инострана тржишта.  

 Подршка Општине у наредном периоду треба да буде фокусирана и на  

организовање различитих видова едукације, јер је расположивост вештина и знања на 

тржишту рада које одговарају потребама привреде веома важан предуслов за привредни 

раст, раст запослености и социјалне инклузије. Технолошки напредак и структурно 

прилагођавање привреде захтева увођење нових образовних профила, који раније нису 

постојали у стручним школама на територији општине Пожега, али и стално унапређење 

знања, вештина и ставова у складу са потребама савремене привреде која своју 

конкурентност заснива на знању. Паралелно са процесом развоја формалног 

предузетничког образовања, неопходно је спроводити и процес развоја неформалног 

образовања и пословних услуга намењених потенцијалним и постојећим предузетницима, 

којима су потребна додатна знања и вештине у пословању. Сталне промене и изазови у 

пословном окружењу иницирају потребу за сталним усавршавањем и новим знањима. 

Тренутно се на територији општине Пожега  спроводе одређени програми обука, како за 

оне који желе да започну сопствени посао, тако и за постојеће предузетнике, запослене и 

менаџере предузећа. Ове обуке реализују: Национална служба за запошљавање и 

Регионална развојна агенција Златибор Ужице. У наредном периоду потребно је даље 

унапредити квалитет, доступност и обим обука и пословних услуга, развити 

специјализоване обуке за циљне групе као што су млади и жене и пружити финансијску 

подршку за суфинанирање похађања обука и коришћење пословних услуга ради 

унапређења конкурентности МСПП. Такође, потребно је развијати и сегмент социјалног 

предузетништва и помоћи његову афирмацију, опстанак и функционисање. Истовремено, 

неопходно је подржати женско предузетништво, предузетништво младих и социјално 

предузетништво и кроз развој услуга обука, менторства и других облика стручне подршке 

предузетницима.  Веома је важно организовати и различите видове промотивних 

активности  (презентације, инфо - дане, сајмове предузетништва ...) на којима ће се 

представити  успешни примери предузетника, који могу да подстакну друге младе људе да 

покрену сопствено пословање. 

 И на крају, изузетно важан сегмент будућег равоја општине Пожега је јачање 

локално  регионалног развоја и међуопштинске сарадње, где акценат треба ставити на 

развијање регионалне, али и прекограничне сарадње. Учествовање на конкурсима које 

расписује Делегација ЕУ и други донатори треба да представља окосницу локално 

економског развоја општине. 
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4.2.3. Развој туризма  

 

 Географски положај општине Пожега, развијене туристичке дестинације у 

окружењу, очуваност руралног простора, бројна непокретна културна добра и делови 

подручја општине са очуваним природним вредностима, бројни археолошки локалитети, 

два строга резервата природе, ловиште Милошево и Рошка Бања представљају солидну 

основу за плански развој туризма у општини Пожега. 

 Недовољна препознатљивост и атрактивност на локалном туристичком тржишту, 

готово занемарљив туристички промет, неразвијена туристичка инфраструктура и 

супраструктура, низак ниво знања и вештина постојећих и потенцијалних пружалаца 

угоститељско-туристичких услуга, непостојање јасне визије приоритетних развојних 

праваца у сектору туризма су изазови на које је Стратегија развоја општине Пожега, која 

је препознала туризам као један од приоритета Општине, дала одговоре у наредном 

петогодишњем периоду.   

 Локални туристички производ општине Пожега, тражи унапређење постојећих и 

креирање нових туристичких капацитета и вредности који треба да прате трендове тражње 

на иностраном туристичком тржишту, нарочито у Европи, као битном емитивном 

тржишту, ценећи потребе различитих циљних група- гостију, као и препознате захтеве 

многих туриста и гостију који нису само пролазници, већ активни учесници жељни нових 

култура, знања и атрактивних искустава. 

 Излазећи у сусрет тражњи, битно је конципирати локалне туристичке производе и 

услуге које су усмерени на туристичку валоризацију ресурсно-атракцијске основе и који 

чине темељ туристичког производа Пожеге, а које је и Стратегија развоја туризма 

Републике Србије препознала као приоритете туристичког кластера југозападна Србија 

(коме општина Пожега припада): туризам специјалних интересовања, бањски туризам и 

рурални туризам.  

 Фокус у наредном петогодишњем периоду треба да буде на туристичкој 

валоризацији културно-историјског комплекса: Милош Обреновић–баштина будућности, 

Горња Добриња, туристичког комплекса Дивчибаре, као и здравствено-одморишног 

комплекса Рошка бања, уз јасно дефинисане руралне појасеве општине Пожега који нуде 

могућности развоја туристичког производа руралног туризма и развијене садржаје у ужем 

градском језгру: Музеј пруге уског колосека и фестивал Интеракција.   

 Културно-историјски одрживи туристички производ обезбеђује и условљава и 

развој културних, историјских, етно и укупних других креативних и традиционалних 

послова и активности: музике, филма, архитектуре и градитељства, примењеног дизајна, 

старих и заборављених уметничких заната, као и могућност значајног радног покретања 

малих и средњих предузећа и њиховог учешћа у креирању новог имиџа традиције и 

културно-историјског квалитета локалног туристичког тржишта. Локална, туристичка 

понуда општине Пожега у наредном петогодишњем периоду, свој фокус треба да има на  
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валоризацији културно-историјског наслеђа, где највиши приоритет има МИЛОШ 

ОБРЕНОВИЋ – баштина будућности, Горња Добриња, који је неопходно организовати и 

реализовати као један од најзначајнијих пројеката посебног културно-историјског значаја  

који ће генерисати концентричан туристички развој околног руралног простора. 

 Музеј пруге уског колосека је висок приоритет индустријског наслеђа, који је 

потребно координираним активностима конзервације и промоције  у кратком року ставити 

у понуду таргетираној туристичкој тражњи.  

 Од бројних манифестација које постоје на територији општине, досадашња 

постигнућа међународног филмског фестивала Интеракција кандидују исти као значајану 

осу развоја културног и омладинског туризма.  

 Подаци добијени приликом израде Мастер плана одрживог развоја руралног 

туризма у Србији, показују да је скоро 85% територије Србије сеоско-руралног карактера 

и начина живота и рада, као и да је рурални туризам већ довољно развијен у појединим 

деловима као што су Централна и Западна Србија и у добром делу Војводина, као и да је 

добар део сеоског поднебља у највећем делу потпуно очуван, а посебно у делу могућности 

које отвара производња здраве хране.  

 Развој туризма у руралним подручјима општине Пожега  се интензивирао у 

претходном периоду, али још и увек недовољно у сфери нивоа знања и вештина људи који 

се на локалним дестинацијама оперативно баве руралним туризмом, као и у сфери развоја 

смештајних и осталих инфраструктурних капацитета и примени савремених стандарда.  

На територији општине Пожега постоје домаћинства која су туристичку делатност, а пре 

свега пружање услуга смештаја, традиционалне исхране и организовање традиционалних 

активности, препознали као основу могућег развоја.  

 Активности на развоју овог туристичког производа у општини Пожега се у 

наредном петогодишњем периоду морају интензивирати уз значајнију јавну подршку и 

подржавањем приватне иницијативе. У том смислу је значај и улога институционалне 

подршке значајна и у свему очекивана за унапређење ове врсте туристичке делатности и 

производа.  

 

 Битни приоритети за напредак и развој руралног туризма у општини Пожега су 

следећи:   

 инвестирање у туристичку и комуналну инфраструктуру 

 усаглашавање смештајних и угоститељских капацитета са аутентичном 

архитектуром подручја (етно села, вајати, ресторани и сл.)  

 креирање интегрисаних производа - повезивање производа руралног туризма са 

комплементарним туристичким производима (културни, здравствени, планински, 

наутички туризам, туризам посебних интереса, као и на манифестације и пословна 

путовања / MICE).  
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 пуна подршка у организовању едукација (увођење свих врста високих и виших 

станадарда квалитета: еколошких, угоститељских и туристичких стандарда)  уз 

максимално запошљавање локалног становништва и осталих субјеката који се баве 

туристичком делатношћу. 

 операционализација сарадње различитих ентитета, функција, програма и 

инвестиција на локалном и  регионалном нивоу, који за основу имају рурални 

карактер и пољопривредну делатност.   

 

 Значај потенцијала Рошке Бање препознат је у претходном периоду, што је 

резултирало креирањем и усвајањем Програма развоја туризма Рошке Бање. Изазов у 

наредном петогодишњем периоду је имплементација кључних препорука Програма, који 

је лимитиран нерешеним имовинским односима на изворишту и пројектом бране на Рзаву.  

 

 Посебну пажњу у наредном периоду треба посветити разради свих врста и начина 

финансирања  пројеката из области туризма, не запостављајући кредитне могућности 

домаћих фондова и банкарског система, који уз подстицајне мере треба да створи 

сопствени начин и метод развоја и текућег, одрживог пословања. Добродошли су и 

ефикасни начини коришћењу ЕУ средстава из приступних фондова и програма, али је 

најбитније да се створи одржив систем економски-оправданог рада и пословних 

активности где приватна иницијатива ствара вредности, што је управо 

најкарактеристичније у делу руралног живота и пољопривредној делатности свакако. У 

овом делу су неопходна стручна знања, али и стабилан и дугорочан систем 

субвенционираних подршки, кредитних средстава, трансфера технологија, итд. 

 

4.2.4. Друштвени развој   

 

 Када се погледају сви потенцијали и ресурси које Пожега има у области 

друштвеног развоја, сасвим је логичан избор ове области као једног од приоритета 

развојне Стратегије општине Пожега. Све активности које се могу посматрати делом 

општег друштвеног развоја развијају се у општини Пожега заједничком одговорношћу  и 

учешћем свих заинтересованих актера. Даљи развој и планирање Стратегије подразумева 

наставак и  развој опште  партиципативности како би се на прави начин задовољиле све 

друштвене, економске и развојне потребе грађана. 

 Обзиром да приоритет „Друштвени развој – становништво, образовање и квалитет 

живота“ обухвата широки спектар друштвеног аспекта живота грађана општине Пожега 

разрађен у десет области, полазне основе и оквири у којима се разрађују дати су у 

националним стратегијама које третирају ове области од којих су најзначајнији: 

Национална стратегија одрживог развоја (2008), Стратегија образовања у Србији до 2020. 

године (2012), Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и 

безбедности пацијената (2009), Стратегија развоја социјалне заштите (2005), Стратегија за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016- 2025., 

Стратегија развоја спорта у Републици Србији (2014), Национална стратегија за младе за 

период 2015-2025., Нацрт националне стратегије за стварање подстицајног окружења за 

развој цивилног друштва за период 2014-2018, Стратегија полиције у заједници (2013).  
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 Стратешки циљеви и програми приоритета „Друштвени развој – становништво, 

образовање и квалитет живота“ у потпуности су у складу су са циљевима и програмима 

наведених стратешких докумената. 

 У складу са стратешким опредељењем Републике Србије за чланство у Европској 

унији, у дефинисању циљева и програма руководили смо се следећим међународним 

документима: Европа 2020, Стратегија за паметни, одрживи и инклузивни раст, 

Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације и Конвенција о 

правима детета, Повеља спорта за све Савета Европе, Декларација и Резолуција Савета 

Европе о будућности омладинске политике, Стратегија европске уније за младе за период 

2010-2018. 

 Пожега се може похвалити развијеним и прилагођеним школским програмима који 

су у складу са планираним развојем општине (нови смерови Техничке школе који прате 

реалне потребе локалне заједнице, регионални карактер и значај програма Пољопривредне  

школе и популарна Гимназија у Пожеги чији бивши ученици праве изузетне 

професионалне каријере). Релативно је развијен културно-уметнички програм са 

афирмисаним културним институцијама. Бројни су спортски клубови, са великим бројем 

деце и младих укључених у рад млађих селекција, што уз постојање клубова у највишим 

лигама и релативно развијену спортску инфраструктуру обезбеђује добре основе за развој 

спорта у Пожеги.   

  Пожега има локални акциони план за младе, неколико организација које се активно 

баве младима, постоји и Канцеларија за младе. Широк је спектар удружења која су 

активна углавном у области културе, омладинске политике и социјалне инклузије и која 

имају експертизу за послове којима се баве. Цивилни сектор активно партиципира у свим 

активностима креирања локалних развојних политика и укључен је у рад локалног Савета 

за безбедност. 

 У претходном периоду остварени су запажени резултати у следећим областима:  

 - у области културе и образовања -  Међународни студентски  филмски камп  

„Интеракција“,  који реализује Независни филмски центар „Филмарт“ етаблирао се као 

један од најзначајнијих студентских филмских фестивала у свету. Народна библиотека 

Пожега и Градска галерија Пожега су постале пример успешног рада институција културе 

у малим срединама. Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“ (добитник 

Светосавске награде) и Техничка школа Пожега која од  2011. године има статус 

Регионалног центра за континуирано образовање одраслих (добитник Светосавске награде 

и Повеље Капетан Миша Анастасијевић) померају стандарде у области стручног 

образовања, док је Гимназија „Свети Сава“ препозната као промотер науке и уметности 

кроз реализацију ученичког фестивала „Гимфест“.  

 - у области спорта посебан успех остварили су Шаховски клуб „Пожега“ и 

рукометни клуб „Слога“ који се такмиче у највишем такмичарском рангу.  

 - формирањем Савеза удружења Грађанска алијанса за социјалну инклузију – 

ГАСИ и подршком страних донатора и локалне самоуправе створени су добри услови за 

рад и развој организација цивилног друштва у Пожеги. Удружење ФОРЦА је 2011. године 

добило награду „Младград“ за допринос унапређивању сарадње између локалне 

самоуправе и младих. Формирањем Канцеларије за младе општине Пожега, створен је 

институционални оквир за унапређење квалитета живота младих у Пожеги. 
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 И поред тога што постоје добри капацитети за даљи развој, постоје и неки изазови 

на које Стратегија развоја општине треба да одговори у наредном периоду. То се пре свега 

односи на све неповољнију старосну структуру становништва уз континуирани одлазак 

младих и образованих људи у веће средине. Све теже обезбеђивање радних места утиче на 

степен друштвене подељености. У домену социјалних услуга нема довољно капацитета за 

пружање услуга (ни у институцијама нити преко лиценцираних пружалаца услуга), 

потребно је радити на развоју свести о потребама лица која су припадници мањинских 

група (нарочито особа која користе инвалидска колица, у контексту приступачности 

јавним местима) као и на развоју механизама који обезбеђују већу укљученост мањинских 

заједница у друштвено-политички, културни и спортски живот. Развијен спорт и успеси 

неких клубова нису довољни да обезбеде услове за финансијску одрживост клубова, што 

је додатно отежано применом новог закона о финансирању локалног спорта. Проблем се 

усложњава и најављеним умањењима прихода општине спровођењем нове буџетске 

политике. 

 На све наведене изазове, у предстојећем периоду општина Пожега може 

одговорити спровођењем најављене реформе јавног сектора уз стално подизање 

капацитета општинске администрације, интензивније коришћење  домаћих и страних 

фондова, кроз унапређење сарадње са  регионалним и националним институцијама и са 

партнерима у прекограничном подручју, као и кроз покретање више иницијатива за 

успостављање  јавно-приватног партнерства у разним областима. 

 

 Овом Стратегијом предвиђају се следећи стратешки циљеви везани за друштвени 

развој општине Пожега: 

1. Успостављање функционалног система за подршку и афирмацију породице уз 

обезбеђено квалитетно школовање, здравствену и социјалну заштиту становништва 

и безбедно окружење за живот и рад. 

 

 Да би се овај стратешки циљ остваривао неопходно је планирати пројекте чији су 

конкрети резултати везани за очување и афирмацију породице и породичних вредности, 

даљу модернизацију школских програма и додатну афирмацију програма неформалног 

образовања, као и унапређење услуга здравствене заштите и побољшање постојећих и 

увођење нових услуга социјалне заштите.  

 

2. Развој, промоција и унапређење културног живота. 

  

 Овај стратешки циљ ће се остварити кроз унапређење културне понуде и 

валоризацију културно–историјске баштине и интензивнију подршку ван 

институционалним услугама у култури. 

 

3. Унапређење услова за даљи развој професионалног и школског  спорта уз повећан 

обухват бављења рекреативним спортом 
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 Испуњење овог циља могуће је кроз спровођење конкретних пројеката и 

активности који обезбеђују унапређење капацитета стручног рада у области врхунског и 

квалитетног спорта, кроз развој система финансирања спорта, подршку развоја 

предшколског и школског спорта као и кроз развој спортске инфраструктуре у руралним 

срединама. 

 

4. Унапређење квалитета живота  и креирање подстицајног амбијента за рањиве и 

угрожене групе 

 

 Најважније активности које треба да допринесу реализацији овог циља односе се на 

спровођење програма подршке локалне самоуправе пројектима и програмима за 

економско оснаживање младих. Истовремено, неопходне су активности које ће 

доприносити развоју толеранције, солидарности, равноправности као и активности које 

унапређују услове живота и рада особа са инвалидитетом 

 

4.2.5.Заштита животне средине  

  

 Да би се природни ресурси општине Пожега ставили у режим одрживе употребе и 

константног обнављања и тиме заштитили значајни капацитети пијаће воде, рудних 

богатстава, биомасе и биодиверзитета, неопходно је што пре кренути са планским 

развојем ове области. Непостојање институционалног оквира на нивоу локалне 

самоуправе који би створио базичне предуслове за организовано и планско деловање у 

сегменту заштите и унапређења животне средине, основни је проблем чијем се решавању 

треба посветити у наредних 5 година. Формирањем организационе јединице унутар управе 

која би добила овај реферат, затим израдом Локалног еколошког акционог плана, уз 

формирање Зеленог савета и примену норми Архуске конвенције о учешћу јавности у 

доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, општина 

Пожега може планирати свој даљи развој, утемељен на принципима одрживости. Када 

свему овоме додамо и свеприсутни тренд наглих климатских промена, који се у Пожеги 

најдоминантније огледа у проблему плављења територије и клизиштима која га прате, 

онда постаје јасно зашто је заштита животне средине изабрана за једну од 5 области 

којима ће се актери развоја ове општине приоритетно посветити у наредном 

петогодишњем периоду.  

 Област животне средине је одавно препозната као суштински значајна, како на 

националном, тако и на нивоу Европске уније. Отуда је ту област разматрало више 

десетина стратешко-планских докумената који истовремено постављају општи оквир и 

дају смернице у коме правцу треба усмерити своје деловање на локалном нивоу, како би 

се побољшала ситуација на локалу, а притом и пружио допринос решавању глобалног 

проблема: 

 Устав Републике Србије, као највиши правни акт ове земље, дефинисао је да  

"свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање 

о њеном стању, да је свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, 

одговоран за заштиту животне средине, да је свако дужан да чува и побољшава 

животну средину." 
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 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара, усвојена 

2012. године, дефинише улогу и надлежности локалних самоуправа у области животне 

средине.    

 "Локалне самоуправе имају надлежности које се односе на просторно планирање, 

заштиту животне средине и унапређење животне средине, као и на комуналне послове. 

Принцип супсидијарности представља децентрализацију одлучивања до најнижег могућег 

нивоа, односно преношење надлежности и одговорности са централног нивоа на 

регионални и локални ниво, у складу са донетим законима". 

 Национална стратегија одрживог развоја препознаје заштиту животне средине као 

један од кључних националних приоритета Републике Србије чије ће испуњење у највећој 

мери омогућити остварење визије одрживог развоја до 2017. године, при чему је потребно 

остварити:  

 успостављање система заштите и одрживог коришћења природних богатстава, тј. 

ресурса;  

 јачање узајамног деловања и остварење значајних међусобних ефеката заштите 

животне средине и економског раста, укључење политике животне средине у 

развојне политике других сектора;  

 инвестирање у смањење загађења животне средине и развој чистијих технологија;  

 смањење високе енергетске интензивности привреде Србије и ефикасније коришћење 

фосилних горива;  

 подстицање коришћења обновљивих извора енергије;  

 планирање одрживе производње и потрошње и смањење отпада по јединици 

производа;  

 заштиту и очување биодиверзитета." 

  

 Стратегија биолошке разноврсности РС усвојена је 2011. године и односи се на 

период до 2018. 

 "Потреба за интеграцију, у оној мери у којој је то потребно и могуће, очување и 

одрживо коришћење биолошке разноврсности у релевантне секторске или међусекторске 

планове, програме и политике. Биодиверзитет треба интегрисати у производне секторе, 

нарочито оне који директно користе и управљају природним ресурсима. Србија има 

јединствену одговорност у очувању биодиверзитета, јер има значајан број ендемичних 

биљних и животињских врста." 

 

 Стратегија о примени конвенције о доступности информација, учешћу јавности у 

доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска 

конвенција) усвојена је 2011, након што је Република Србија ратификовала Архуску 

конвенцију (2009). 

 "Циљ усвајања Архуске конвенције је заштита права сваког појединца, садашњих и 

будућих генерација на живот у животној средини адекватној његовом здрављу и 

благостању. Архуска конвенција је међународно-правни инструмент за заштиту 

животне средине који садржи 3 групе правила која се односе на: права грађана на 

доступност информацијама; права грађана да учествују у доношењу одлука о животној 
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средини и приступ правосуђу у случају да су претходна два права нарушена (правна 

заштита)." 

 Определивши се за пут Европских интеграција, Србија је прихватила и стратешке 

оквире који се усвајају у заједници европских земаља и народа. Оквир који се тиче 

животне средине је веома развијен и разрађен, пружајући јасне смернице земљама 

чланицама и земљама кандидатима којим путем треба да иду и које циљеве треба да 

достигну у области која је једна од најприоритетнијих у контексту развоја Европске уније. 

Европа 2020-Стратегија за паметни, одрживи и инклузивни раст је усвојена 2010. године и 

има за циљ економски развој Европске уније заснован на знању уз очување животне 

средине, висок ниво запослености, продуктивности и социјалне инклузије. 

 "Локалне самоуправе изграђују, управаљају и одржавају економску, друштвену и 

еколошку инфраструктуру, надгледају процес планирања, дефинишу локалне политике 

заштите животне средине и доносе припадајућу регулативу, и помажу у спровођењу 

националних и поднационалних политика заштите животне средине." 

 Стратегија ЕУ о одрживом коришћењу природних ресурса јасно дефинише сврху 

предузимања мера које су усмерене ка смањењу негативног утицаја на животну средину 

који узрокује коришћење природних ресурса. 

 "Полазећи од процене о погоршавању трендова у области животне средине и 

економских изазова повезаних са конкурентским притисцима и новим међународним 

обавезама, у Стратегији одрживог развоја ЕУ је идентификовано седам кључних изазова 

и одговарајућих циљева, односно мера и активности које треба спровести. Поред 

климатских промена и чисте енергије, одрживог транспорта, јавног здравља, социјалног 

укључивања, глобалног сиромаштва, демографије и миграција, Стратегија је 

идентификвала кључним изазовом и проблеме у области очувања и управљања природним 

ресурсима и са овим повезану одрживу потрошњу и производњу. 

 Локална Агенда 21 - акција ка одрживом развоју је акциони план за одрживи развој 

у 21. веку усвојен на највишем нивоу на УН Конференцији о заштити животне средине и 

развоју, одржаној у Рио де Жанеиру, 1992. године. 

 Одрживи развој се дефинише као развој који обезбеђује основне економске, 

друштвене и могућности заштите животне средине за све, не нарушавајући при том 

виталност еколошких система и система унутар заједнице, од којих зависе ове 

могућности. Овакав развој могућ је ако се промене досадашње матрице понашања у 

производњи и потрошњи, што је основни услов да се осигура да сви људи данас и у 

будућности имају подједнаке могућности приступа друштвеном и економском развоју 

унутар задатих лимита животне средине.  

 

 Општина Пожега је већ предузела неке од активности које својим карактером 

директно или индиректно утичу на стање животне средине и опште здравље становника, 

које треба истаћи као примере добре праксе и на којима треба темељити будуће акције, 

док већ започете треба наставити уз константно унапређење: 

 Регионални центар за управљање отпадом Дубоко је основало 9 локалних 

самоуправа Златиборског и Моравичког округа, међу којима је и Општина Пожега. На 

овај начин сав комунални отпад који локално ЈКП прикупља на територији општине 

транспортује се на локацију регионалне депоније и на тај начин се општина ослобађа 

обавезе његовог депоновања на локалном сметлишту, што је био случај до пре неку 
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годину и што је случај са великом већином општина у Србији. На овај начин Пожега 

учествује у раду једног од најбољих регионалних система за управљање комуналним 

отпадом на Балкану и то је свакако одлична претпоставка за даље развијање система и 

процеса на територији саме општине који се могу ослонити на капацитет Дубоког и знање 

које у региону постоји на ову тему. Ово се превасходно односи на успостављање система 

селекције отпада на месту настанка, изградњу постројења за секундарни третман отпада, 

затим успостављање система компостирања биоразградивог отпада у самој општини и сл. 

 Регионални водоводни систем Рзав снабдева водом 5 локалних самоуправа 

Златиборског и Моравичког округа, међу којима је и Општина Пожега. На овакав начин се 

обезбеђује подмирење потреба за пијаћом водом ових локалних заједница до 2030. године, 

чиме је постигнут изузетан ниво сигурности и безбедности водоснабдевања. Изградња 

самог система се изводи по фазама како би се омогућило поступно финансирање и његово 

комплетирање још увек није готово.   

 Регионални азил за псе функционише као прихватилиште од 2008. године у склопу 

Службе ЗОО хигијене, ЈКП Наш Дом, са циљем да према важећим нормама и 

регулативама води бригу о хватању, прегледању и привременом смештају паса и мачака 

луталица. Намера оснивача била је да допринесе хуманијој бризи о животињама и 

повећаној безбедности грађана на улицама. Ово прихватилиште је једно од ретких у овом 

делу земље и подизањем својих капацитета треба да унапреди услугу коју пружа како 

својим, тако и грађанима суседних општина у региону. 

 Гасификација општине је омогућила употребу овог енергента од 2009. године чиме 

су се стекли услови за прикључење индустријских и потрошача широке потрошње на овај 

енергент, који иако је фосилног порекла има значајно нижу емисију штетних гасова у 

односу на најзаступљеније енергенте, као што су мазут, угаљ и лож уље, што за последицу 

има донекле чистији ваздух у време зимских месеци, него што је случај са нпр. суседним 

Ужицем. Ипак, чињеница да је само 20% од укупног броја могућих прикључака до сада 

изграђено, упућује на закључак да, са једне стране има доста техничког потенцијала за 

ширење мреже корисника, а са друге да треба у јавни дискурс увести алтернативне изворе 

енергије, попут биомасе чији потенцијали у Пожеги нису занемарљиви, чиме би се 

додатно побољшао квалитет животних параметара у Пожеги, а на дуги рок довело и до 

нижих трошкова грејања за грађанство и привреду. 

 

 Из свега наведеног изведени су стратешки циљеви чије испуњење у наредних 5 

година треба да доведе до пуне реализације приоритета Заштита животне средине. На 

првом месту је неопходно успоставити институционални оквир за заштиту животне 

средине и управљање природним ресурсима који ће омогућити: даље јачање капацитета 

саме општинске управе, али и развој капацитета свих кључни актера укључених у ову 

тематику, као и унапређење доступности информација о заштити животне средине и 

природним ресурсима. На другом месту је потребно радити на развоју и унапређењу 

инфраструктуре као кључном фактору очувања животне средине, укључујући: даљи развој 

регионалног система Дубоко, развој система за пречишћавање отпадних вода, подизање 

нивоа квалитета постојећих и развој нових комуналних услуга, унапређење система 

даљинског грејања у градској зони становања и унапређење енергетске ефикасности кроз 

успостављање система енергетског менаџмента. На трећем месту је неопходно одрживо 

управљати природним ресурсима у циљу њиховог очувања и даљег обнављања, што се 
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постиже кроз: очување и обнављање земљишта и шумског фонда, утврђивање ерозионих 

подручја у општини и рационално искоришћење природних ресурса уз контролу 

загађивања и деградације екосистема. На четвртом месту је важно одрживо коришћење 

природних ресурса у функцији економског развоја и квалитета живота становништва, што 

подразумева: коришћење водног потенцијала за производњу квалитетне воде за пиће, 

коришћење обновљивих извора енергије за задовољење потреба од јавног значаја, 

стављање природних ресурса у функцију туризма и увећање зеленог фонда и спортско-

рекреативних површина. На петом месту, али подједнако важно, потребно је активно 

укључивање локалне заједнице у питања животне средине, што укључује: континуирани 

развој свести становништва о неопходности очувања и унапређења стања животне 

средине и развој школског и омладинског активизма у домену заштите животне средине. 

 

 На крају је важно разумети да је заштита животне средине врло комплексна и 

широка област и да неминовно досеже до свих других области деловања унутар једне 

локалне заједнице, утичући на њих или трпећи утицаје од њих, а врло често и једно и 

друго истовремено. С тога ју је најпожељније посматрати мултисекторски и у контексту 

других области деловања једне локалне заједнице: пољопривреде, индустрије, туризма, 

саобраћаја, итд. Ипак, у овом документу она је издвојена као приоритетна како би се 

посебно апострофирао њен значај за будући развој општине Пожега, али и да би се 

целокупна локална заједница активно укључила у реализацију предложених програма и 

пројеката. 

. 
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4.2.6. Приоритети, стратешки циљеви и програми  

 

ПРИОРИТЕТИ  Стратешки циљеви Програми 

РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Унапређење 

пољопривредне 

производње 

Унапређење институционалне и 

финансијске подршке за развој 

пољоприведе  

Подизање капацитета пољопривредних 

произвођача за модернизацију и повећање 

производње  

Ефикасно коришћење постојећих 

прерађивачких капацитета и решавање 

питања Будимке  

Интензивирање и диверсификација 

пољопривредне производње  

Успостављање/развој функционалног 

система за ефикасну одбрану и 

ублажавање последица  поплава 

Унапређење 

инфраструктуре и 

оживљавање сеоских 

подручја 

Унапређење путне инфраструктуре и 

комуналне опремљености сеоских 

подручја 

Увођење подстицаја  за  бављење 

пољопривредом и стимулисање живота 

на селу  

Развој услуга за већу безбедност 

примарне производње и производње 

хране, ветеринарску и фито санитарну 

заштиту у складу са међународним 

правним тековинама ЕУ  

Развој саветодавних система за 

пољопривредна газдинства (ФАС) који је 

усаглшен са стандардима и правним 

тековинама ЕУ 

РАЗВОЈ 

ПРИВРЕДЕ 

Унапређење 

пословног окружења 

за развој привреде и 

стварање услова за 

привлачење нових 

инвестиција 

Креирање услова за привлачење 

директних инвестиција 

Развијање пословне инфраструктуре и 

развијање заједничких пословних сервиса 

Успостављање подстицајног  

регулаторног оквира у складу са 

потребама и могућностима МСПП  

Јачање 

иновативности и 

конкурентности 

Унапређење ефикасности  

институционалне подршке пословању и 

развоју МСПП 
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МСПП Унапређење способности МСПП за 

приступ различитим изворима 

финансирања 

  Успостављање система  неформалног 

образовања у складу са потребама 

привреде 

Стимулисање пословног удруживања и 

креирања ланаца вредности 

Јачање иновативности у МСПП 

Развијање  и промоција предузетничког 

духа и подстицање предузетништва жена, 

младих и социјалног предузетништва 

Јачање локалног и 

регионалног развоја 

и међуопштинске 

сарадње  

Развијање регионалне сарадње 

Развијање прекограничне сарадње 

РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

Развој  и промоција 

туризма у руралном 

окружењу 

Унапређење инфраструктурних 

капацитета за сеоски туризам и туризам 

специјалних интересовања (посматрање 

птица, лов, риболов, активни одмор)  

Имплементација постојећег Програма 

развоја туризма  Рошке бање  

Развој и промоција  

туризма базираног на 

културно-

историјском и 

индустријском  

наслеђу 

 

 

Валоризација културно историјског 

наслеђа - креирање производа базираног 

на спомен комплексу Милоша 

Обреновића, црквама и манастирима 

Пожешког краја    

Валоризација индустријског наслеђа - 

креирање производа базираног на Музеју 

железнице уског колосека у Пожеги 

 

Јачање капацитета 

људских ресурса у 

сектору туризма 

Јачање институционалних капацитета и 

механизама  за развој, управљање и 

промоцију  дестинације 

Јачање капацитета потенцијалних и 

постојећих пружалаца услуга за креирање 

нових услуга/пружање услуга веће 

вредности 

Повезивање са туристичким 

дестинацијама у окружењу 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Развој и унапређење 

институционалног 

оквира за заштиту 

животне средине и 

Јачање капацитета Управе за адекватно 

обављање послова везаних за заштиту 

животне средине и управљање 

природним ресурсима  
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управљање 

природним ресурсима 
Унапређење доступности информација о 

заштити животне средине и природним 

ресурсима 

Развој капацитета кључних актера за 

управљање питањима заштите животне 

средине 

Развој и унапређење 

инфраструктуре у 

циљу очувања 

животне средине 

Активно учешће општине у даљем 

развоју регионалног система Дубоко 

Развој система за пречишћавање 

отпадних вода 

Подизање нивоа квалитета постојећих и 

развој нових комуналних услуга за 

становништво 

Унапређење система даљинског грејања у 

градској зони становања 

Унапређење енергетске ефикасности кроз 

успостављање система енергетског 

менаџмента 

Одрживо управљање 

природним ресурсима 

у циљу њиховог  

очувања и 

обнављања 

Очување и обнављање земљишта и 

шумског фонда 

Утврђивање ерозионих подручја на 

подручју општине 

Рационално коришћење природних 

ресурса уз контролу загађивања и 

деградације екосистема 

Одрживо коришћење 

природних ресурса у 

функцији економског 

развоја и квалитета 

живота становника 

Коришћење водног потенцијала за 

производњу квалитетне воде за пиће 

Коришћење обновљивих извора енергије 

за задовољење потреба од јавног значаја 

Стављање природних ресурса у функцију 

туризма 

Увећање зеленог фонда и спортско-

рекреативних површина 

Активно укључивање 

локалне заједнице у 

питања животне 

средине 

Континуирани развој свести 

становништва о неопходности очувања и 

унапређења стања животне средине 

Развој школског и омладинског 

активизма у домену заштите животне 

средине 

ДРУШТВЕНИ 

РАЗВОЈ 
Успостављање 

Oчување и афирмацијa породице и 

породичних вредности 
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функционалног 

система за подршку и 

афирмацију породице 

уз обезбеђено 

квалитетно 

школовање, 

здравствену и 

социјалну заштиту 

становништва и 

безбедно окружење за 

живот и рад 

Модернизација школског програма и 

афирмација неформалног образовања 

Унапређење здравствених и услуга 

социјалне заштите  

Повећање степена безбедности свих 

учесника у саобраћају, смањење 

породичног насиља и насиља над женама 

Развој, промоција и 

унапређење 

културног живота 

Унапређење   културне понуде и 

валоризација  културно-историјске 

баштине   

Подршка ванинституционалним услугама 

у култури 

Унапређење услова за 

даљи развој 

професионалног и 

школског  спорта уз 

повећан обухват 

бављења 

рекреативним 

спортом 

Унапређење капацитета стручног рада у 

области врхунског и квалитетног спорта 

Развој система финансирања у врхунском 

и квалитетном спорту 

Подршка  у реализацији и унапређењу 

предшколског и школског спорта  

Развој спортске инфраструктуре у 

руралним срединама  

Унапређење 

квалитета живота  и 

креирање 

подстицајног 

амбијента за рањиве 

и угрожене групе 

 

Подршка локалне самоуправе за 

економско оснаживање младих  

Подршка развоју толеранције, 

солидарности, равноправности и 

афирмација волонтеризма  

Унапређење услова живота и рада за 

особе са инвалидитетом  

 

 



 
 
На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС» број 9/2002), члана 47. и 63.Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС»број 54/2009…103/15) и члана 105. Статута општине Пожега («Службени 
лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној 
дана  _____________.2016.године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О  ДОПУНСКОМ  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 ЗА 2016.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину износ 
«900.056.000» замењује се износом «927.280.000»; износ «835.770.000» замењује се 
износом «862.994.000». 

Члан 2. 
 У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину, у тачки I УКУПНА 
ПРИМАЊА износ «835.770.000» замењује се износом «862.994.000»; у тачки II 
УКУПНИ ИЗДАЦИ износ «835.770.000» замењује се износом «862.994.000». 

 
Члан 3. 

 У члану 22. – ПРИХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -711110 Порез на зараде износ „270.000.000“ замењује се износом 
„296.400.000“; 
 -711190 Порез на друге приходе износ „28.000.000“ замењује се износом 
„25.000.000“; 
 -713310 Порез на наслеђе и поклон износ „700.000“ замењује се износом 
„750.000“; 
 -713420 Порез на капиталне трансакције износ „9.000.000“ замењује се 
износом „12.000.000“; 
 -713620 Порез на акције и уделе додаје се износ „1.000“; 
 -714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа додаје се износ 
„10.000“; 
 -714510 Порези на моторна возила износ „15.500.000“ замењује се износом 
„17.000.000“; 
 -714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса износ „50.000“ 
замењује се износом „500.000“; 
 -716110 Комунална такса на фирму износ „19.000.000“ замењује се износом 
„21.700.000“; 
 -732250 Капиталне донације од међународних организација додаје се износ 
„126.000“; 
 -733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 
износ „203.800.000“ замењује се износом „206.577.000“; 
 -741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта износ 
„2.000.000“ замењује се износом „7.500.000“; 
 -742250 Таксе у корист нивоа општина износ „16.000.000“ замењује се износом 
„1.600.000“; 
 -743320 Приход од новчаних казни за прекршаје у саобраћају износ „6.000.000“ 
замењује се износом „8.000.000“; 
 -743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина износ „50.000“ 
замењује се износом „60.000“; 
 -744150 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица додаје се 
износ „100.000“. 
 



Члан 4. 
 У члану 22. – РАСХОДИ  у Билансу прихода и расхода врше се следеће 
измене: 
 -411000 Плате и додаци запослених износ „134.044.000“ замењује се износом 
„135.560.000“; 
 -412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ „24.029.000“ 
замењује се износом „24.347.000“; 
 -414000 Социјална давања запосленим износ „6.867.000“ замењује се износом 
„6.951.000“; 
 -415000 Накнаде за запослене износ „1.550.000“ замењује се износом 
„1.670.000“; 
 -421000 Стални трошкови износ „27.661.500“ замењује се износом 
„27.383.500“; 
 -422000 Трошкови путовања износ „3.372.888“ замењује се износом 
„3.572.888“; 
 -423000 Услуге по уговору износ „56.360.680“ замењује се износом 
„61.254.680“; 
 -424000 Специјализоване услуге износ “50.908.000” замењује се износом 
“52.038.000”; 
 -425000 Текуће поправке и одржавање износ „92.211.329“ замењује се износом 
„87.946.329“; 
 -426000 Материјал износ „7.008.171“ замењује се износом „7.334.171“; 
 -451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 
износ „20.360.000“ замењује се износом „30.860.000“; 

-463000 Донације и трансфери  осталим нивоима власти износ „119.140.182“ 
замењује се износом „124.810.182“; 

-465000 Остале дотације и трансфери износ „14.251.000“ замењује се износом 
„15.008.000“; 

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „15.591.556“ замењује 
се износом „15.741.556“; 

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „31.729.000“ замењује се 
износом „33.318.000“; 

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „16.141.700“ 
замењује се износом „27.141.700“; 

-499000 Средства резерве-стална износ „8.526“ замењује се износом 
„508.526“; 

-499000 Средства резерве-текућа износ „263.797“ замењује се износом 
„1.348.797“; 

-511000 Зграде и грађевински објекти износ „181.695.000“ замењује се износом 
„173.173.000“; 

-512000 Машине и опрема износ „7.225.000“ замењује се износом „7.675.000“. 
 
 

Члан 5. 
У  Посебном делу буџета врше се следеће измене: 

-у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и законодавни органи, 
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, позиција 1, економска класификација 411 
Плате и додаци запослених износ „2.970.000“ замењује се износом „2.570.000“; 
-у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и законодавни органи, 
програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, позиција 2, економска класификација 412 
Социјални доприноси на терет послодавца износ „531.000“ замењује се износом 
„461.000“; 
-у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечја заштита, 



програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 11, економска класификација  
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „14.437.638“ замењује се износом 
„14.587.638“;  
-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 
Социјална и дечја заштита, програмска активност 0005 Активности Црвеног крста, 
позиција 13, економска класификација  481 Дотације невладиним организацијама 
износ „3.600.000“ замењује се износом „4.100.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
15, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „40.972.000“ 
замењује се износом „41.532.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
16, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„7.380.000“ замењује се износом „7.508.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
19, економска класификација 415 Накнаде за запослене износ „1.000.000“ замењује 
се износом „1.120.000“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
23, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „12.428.464“ замењује се 
износом „16.428.464“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
25, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „1.717.600“ 
замењује се износом „2.117.600“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
26, економска класификација 426 Материјал износ „2.520.171“ замењује се износом 
„3.020.171“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
30, економска класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода 
износ „16.141.700“ замењује се износом „27.141.700“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
31, економска класификација 499 Средства резерве-текућа износ „263.797“ замењује 
се износом „1.348.797“; 
-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 
32, економска класификација 499 Средства резерве-стална износ „8.526“ замењује 
се износом „508.526“;  
-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, програм 
0701 Путна инфраструктура, пројекат 0003 Унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима, позиција 37, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ 
„637.000“ замењује се износом „1.437.000“; 
-функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, програм 
0701 Путна инфраструктура, пројекат 0003 Унапређење безбедности саобраћаја на 
путевима, позиција 37, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти 
износ „400.000“ замењује се износом „600.000“; 
-функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални развој и 
просторно планирање, програмска активност 0001 Стратешко,просторно и 
урбанистичко планирање, позиција 42. економска класификација 423 Услуге по 
уговору износ „560.000“ замењује се износом „760.000“; 



-функција 610 Стамбени развој, програм 0601 Комунална делатност, програмска 
активност 0012 Одржавање стамбених зграда, позиција 48, економска класификација  
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ 
„12.000.000“ замењује се износом „21.000.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта,програм 1301 Развој спорта и омладине, 
програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, позиција 51, економска класификација 481 Дотације 
невладиним организацијама износ „16.300.000“ замењује се износом „17.400.000“; 
-функција 810 Услуге рекреације и спорта,програм 1301 Развој спорта и омладине, 
програмска активност 0003 Одржавање спортске инфраструктуре,позиција 51, 
економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ 
„4.960.000“ замењује се износом „6.460.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, пројекат 
0005 ОШ“Емилија Остојић“- Изградња отворених терена на простору старе аутобуске 
станице, позиција 58, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти брише се; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 63, економска 
класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 
„52.427.000“ замењује се износом „57.610.000“; 
-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 64, економска 
класификација 422 Трошкови путовања износ „2.200.000“ замењује се износом 
„2.400.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање,пројекат 0004 
Пољопривредна школа –Реконструкција спортских терена, позиција 66, економска 
класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „2.000.000“ 
замењује се износом „1.980.000“; 
-функција 920 Средње образовање, програм 2003 Средње образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање средњих школа, позиција 67, економска 
класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 
„40.999.482“ замењује се износом „41.149.482“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, пројекат „Како расту сликовнице“, 
позиција 68, економска класификација  423 Услуге по уговору додаје се износ 
„220.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, пројекат „Како расту сликовнице“, 
позиција 68, економска класификација  424 Специјализоване услуге додаје се износ 
„30.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, пројекат „Како расту сликовнице“, 
позиција 68, економска класификација  426 Материјал додаје се износ „50.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 68, економска класификација  
411 Плате и додаци запослених износ „6.335.000“ замењује се износом „6.491.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 69, економска класификација  
412 Социјални доприноси на терет послодавца износ „1.134.000“ замењује се 
износом „1.161.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 
Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 
Функционисање локалних установа културе, позиција 77, економска класификација  
465 Остале дотације и трансфери износ „666.000“ замењује се износом „823.000“; 



-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 83, економска класификација  411 Плате и 
додаци запослених износ „6.014.000“ замењује се износом „6.220.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање 
локалних установа културе, позиција 84, економска класификација  412 Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „1.077.000“ замењује се износом „1.113.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0002 Подстицаји 
културно-уметничком стваралаштву, позиција 100, економска класификација  424 
Специјализоване услуге  износ „250.000“ замењује се износом „350.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 112, економска 
класификација  411 Плате и додаци запослених износ „61.670.000“ замењује се 
износом „62.229.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава  3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 113, економска 
класификација  412 Социјални доприноси на терет послодавца износ „11.027.000“ 
замењује се износом „11.149.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава  3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 124, економска 
класификација  465 Остале дотације и трансфери износ „5.574.000“ замењује се 
износом „6.174.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава  3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ, функција 911 
Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 126, економска 
класификација  512 Машине и опрема  износ „650.000“ замењује се износом 
„1.150.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална 
и дечја заштита, пројекат „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“, позиција 127 
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „700.000“ замењује се 
износом „200.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална 
и дечја заштита, пројекат „Помоћ и нега у кући за децу ометену у развоју“, позиција 
128 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „2.331.000“ брише се; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална 
и дечја заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 129 463 
Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „5.775.000“ замењује се 
износом „6.252.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и 
градова, позиција 130 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ 
„960.000“ замењује се износом „3.791.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, позиција 131, 
економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „97.150.000“ 
замењује се износом „94.100.000“; 



-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, позиција 132, 
економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „47.900.000“ 
замењује се износом „44.750.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални развој и 
просторно планирање, програмска активност 0002 Уређивање грађевинског 
земљишта, позиција 134, економска класификација 424 Специјализоване услуге  
износ „1.500.000“ замењује се износом „1.700.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални развој и 
просторно планирање, програмска активност 0002 Уређивање грађевинског 
земљишта, позиција 135, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти  
износ „3.900.000“ замењује се износом „2.450.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 520 Управљање отпадним водама, програм 0601 Комунална делатност, 
програмска активност 0002 Управљање отпадним водама, позиција 139, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „19.500.000“ замењује се 
износом „17.900.000“; 
-у разделу 3.Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градова, позиција 140, 
економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „9.548.000“ 
замењује се износом „9.898.000“; 
-у разделу 3.Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градова, позиција 141, 
економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ 
„1.709.000“ замењује се износом „1.769.000“; 
-у разделу 3.Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градова, позиција 
147,економска класификација 423 Услуге по уговору износ „499.781“ замењује се 
износом „714.781“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална делатност, програмска 
активност 0001 Водоснабдевање, позиција 154, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање износ „1.500.000“ замењује се износом „500.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална делатност, програмска 
активност 0001 Водоснабдевање, позиција 155, економска класификација 511 Зграде 
и грађевински објекти износ „19.500.000“ замењује се износом „16.700.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, 
функција 640 Улична расвета, програм 0601 Комунална делатност, програмска 
активност 0010 Јавна расвета, позиција 157, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање износ „5.600.000“ замењује се износом „4.200.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 159, економска 
класификација 421 Стални трошкови износ „2.344.500“ замењује се износом 
„2.016.500“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 161, економска 
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „15.083.500“ замењује се 
износом „15.968.500“; 



-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 162, економска 
класификација 426 Материјал износ „435.000“ замењује се износом „211.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 163, економска 
класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ „40.000“ замењује се 
износом „29.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште 
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 165, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „95.000“ замењује се износом 
„273.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција 
473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Туристичка 
промоција, позиција 170, економска класификација 414 Социјална давања 
запосленим износ „64.000“ замењује се износом „148.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција 
473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Туристичка 
промоција, позиција 171, економска класификација 421 Стални трошкови износ 
„227.000“ замењује се износом „277.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција 
473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Туристичка 
промоција, позиција 173, економска класификација 423 Услуге по уговору износ 
„2.232.000“ замењује се износом „2.491.000“; 
-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, функција 
473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Туристичка 
промоција, позиција 177, економска класификација 512 Машине и опрема износ 
„120.000“ замењује се износом „70.000“; 
-у разделу 5. ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 Опште 
услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско 
јавно правобранилаштво, позиција 188, економска класификација 411 Плате и 
додаци запослених износ „2.667.000“ замењује се износом „2.752.000“; 
-у разделу 5. ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, функција 130 Опште 
услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско 
јавно правобранилаштво, позиција 189, економска класификација 412 Социјални 
доприноси на терет послодавца износ „478.000“ замењује се износом „493.000“. 
 

Члан 6. 
Изменама у члану 3.  4. и  5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене 

збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, 
главама, програмима  и разделима буџета. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 
листу општине Пожега». 
 
 

01 број 011-20/16 од __________2016.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
                 Председник, 

                                                                                              Зорица Митровић 

 
 



 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

 У прилогу акта достављамо вам текст Предлога  Одлуке о допунском буџету 
општине Пожега за 2016. годину. 
 

На приходној страни буџета извршена је корекција прихода према остварењу у 
периоду јануар-септембар 2016.године и према очекиваном остварењу до краја 
године. Корекција је извршена за износ од 27.224.000,00 динара на следећи начин: 

- повећањем прихода 711110 Порез на зараде за 26.400.000,00 динара; 
 -смањењем прихода 711190 Порез на друге приходе за 3.000.000,00 динара; 
 -повећањем прихода 713420 Порез на капиталне трансакције за 3.000.000,00 
динара; 
 -повећањем прихода 714510 Порези на моторна возила за 1.500.000,00 
динара; 
 -повећањем прихода 716110 Комунална такса на фирму за 2.700.000,00 
динара; 
 -повећањем наменских трансфера 733150 за 2.777.000,00 динара (наменски 
трансфер за социјалну заштиту 2.477.000,00 динара и за пројекат у оквиру 
Библиотеке 300.000,00 динара); 
 -повећањем прихода 741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта за 5.500.000,00 динара; 
 -смањењем прихода 742250 Таксе у корист нивоа општина за 14.400.000,00 
динара; 
 -повећањем прихода 743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
саобраћају за 2.000.000,00 динара; 
 -корекцијом осталих прихода у мањим износима. 
 

На расходној страни буџета у посебном делу буџета извршено је следеће: 
Раздео 1.Председник општине: 
-смањене су позиције 1 411 Плате и додаци запослених  и 2  412 Социјални 

доприноси на терет послодавца у разделу 1.Председник општине, у укупном износу 
од 470.000,00 динара према извршењу за период јануар-септембар 2016.године; 

 
Раздео 3. Општинска управа: 
-повећање средстава на позицији 11  472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета за 150.000,00 динара за додатна средства за набавку бесплатних уџбеника; 
- позиција 12  423  Услуге по уговору средства се односе на накнаду личним 

пратиоцима , а финансирају се из средстава општинског буџета у износу од 
3.700.000,00 динара и 1.500.000,00 динара из намемских трансферних средстава 
републичког буџета за социјалну заштиту;  

-повећање средстава на позицији 13 481 Дотације невладиним организацијама 
– Активности Црвеног крста - за 500.000,00 динара за финансирање народне кухиње. 
Средства су распоређена из наменског трансфера из републичког буџета за 
социјалну заштиту; 

-повећање средстава на позицији 15  411 Плате и додаци запослених за 
560.000,00 динара; 

-повећање средстава на позицији 16  412  Социјални доприноси на терет 
послодавца за 128.000,00 динара за порезе и доприносе на терет послодавца; 

-повећање средстава на позицији 23 Услуге по уговору за 4.000.000,00 динара. 
Средства су неопходна за исплату накнада по уговорима о привременим и 
повременим пословима и уговорима о делу 2.088.000,00 динара, за накнаде 
члановима Интерресорне комисије и Комисије за утврђивање узрока смрти 



500.000,00 динара, за одржавање видео надзора у згради општине 220.000,00 
динара, за репарацију тонера,фотокопирање, рад фекалне цистерне 600.000,00 
динара, за репрезентацију и угоститељске услуге 150.000,00 динара, за одржавање 
рачунара,прање службених аута и друге трошкове који се плаћају са ове позиције 
442.000,00 динара; 

-повећање средстава на позицији 25  425 Текуће поправке и одржавање за 
400.000,00 динара за поправке у згради дома војске за музичку школу; 

-повећање средстава на позицији 26  426 Материјал за 500.000,00 динара за 
набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина и дизел горива за 
службена возила; 

-повећање средстава на позицији 30 484 Накнада штете за 11.000.000,00 
динара и то за накнаду штете од уједа паса луталица 2.000.000,00 динара и за 
отклањање последица од елементарних непогода 9.000.000,00 динара; 

-повећање средстава на позицији 31 499 Текућа резерва за 1.085.000,00 
динара; 

-повећање средстава на позицији 32 499 Стална резерва за 500.000,00 
динара; 
 -повећање средстава на позицији 37 424 Специјализоване услуге  за 
800.000,00 динара  и на позицији 37  511 Зграде и грађевински објекти за 200.000,00 
динара. Средства су распоређена у износу од 50%  повећања прихода од новчаних 
казни у саобраћају. 

-повећање средстава на позицији 42  423 Услуге по уговору за 200.000,00 
динара за накнаде члановима Комисије за планове; 

-повећање средстава на позицији 48 451 Субвенције за Општинску стамбену 
агенцију за 9.000.000,00 динара и то за:трошкове рушења старе пекаре 6.000.000,00 
динара, идентификацију катастарских парцела 1.000.000,00 динара, текуће трошкове 
–личне расходе 1.100.000,00 динара и привођење намени земљишта у индустријској 
зони 900.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 51  481 Дотације невладиним 
организацијама за 1.100.000,00 динара и то за додатна средства за финансирање 
рукометног клуба „Слога“ 1.000.000,00 динара и за стонотениски клуб 100.000,00 
динара; 
 -повећање средстава на позицији 53 451 Субвенције јавним предузећима и 
организацијама за „Спортски објекти“доо Пожега за 1.500.000,00 динара за трошкове 
текућег одржавања спортских објеката; 
 -позиција 58 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти – основно 
образовање-пројекат ОШ“Емилија Остојић“ износ од 120.000,00 динара брише се; 
 -повећање средстава на позицији 63  463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти – основно образовање за 5.183.000,00 динара и то за набавку 
огрева у ОШ“Емилија Остојић“ 2.539.000,00 динара, трошкове превоза ученика у 
ОШ“Емилија Остојић“ 1.524.000,00 динара, замена пода у наставничким 
канцеларијама,библиотеци и учионицама у ОШ“Петар Лековић“ 1.000.000,00 динара. 
На ову позицију распоређена су и средства у износу од 120.000,00 динара која су 
брисана са позиције 58. Поред тога, извршена је интерна прерасподела код 
основних  школе између одговарајућих конта. 
 -повећање средстава на позицији 64  422 Трошкови путовања за превоз деце 
ометене у развоју и њихових пратилаца (специјално школовање) за 200.000,00 
динара;  
 -повећање средстава на позицији 67  463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти – средње образовање- за  150.000,00 динара (за штампање 
монографије Пољопривредне школе 130.000,00 динара и за остале расходе 
Пољопривредне школе 20.000,00 динара колико је смањена позиција 66 463 
Пројекат у оквиру Пољопривредне школе). Поред тога, извршена је интерна 
прерасподела код Гимназије,техничке школе и Пољопривредне школе између 
одговарајућих конта. 
 



 Народна библиотека: 
 -додата су средства на позицији 68 на контима 423 Услуге по уговору, 424 
Специјализоване услуге и 426 Материјал у укупном износу од 300.000,00 динара. 
Средства су распоређена из наменског трансфера из републичког буџета за пројекат 
„Како расту сликовнице“; 
 -повећање средстава на позицији 68  411 Плате и додаци запослених за 
156.000,00 динара за запослене у Народној библиотеци; 
 -повећање средстава на позицији 69 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца за 27.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 77 465 Остале дотације и трансфери за 
157.000,00 динара за уплату разлике зарада по старој и новој основици у републички 
буџет; 
  

Културни центар: 
 -повећање средстава на позицији 83  411 Плате и додаци запослених за 
206.000,00 динара за запослене у Културном центру; 
 -повећање средстава на позицији 84 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца за 36.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 100 424 Специајлизоване услуге за 
100.000,00 динара за позоришне представе; 
  

Дечји вртић: 
 -повећање средстава на позицији 112  411 Плате и додаци запослених за 
559.000,00 динара за запослене у Дечјем вртићу; 
 -повећање средстава на позицији 113 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца за 122.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 124 465 Остале дотације и трансфери за 
600.000,00 динара за уплату разлике зарада по старој и новој основици у републички 
буџет; 
 -повећање средстава на позицији 126  512 Машине и опрема за 500.000,00 
динара за набавку доставног возила. 
 
 Центар за социјални рад: 
 -У оквиру Центра за социјални рад извршена је прерасподела између 
апропријација тако што су смањене позиције за помоћ у кући старим и инвалидним 
лицима за 500.000,00 динара (позиција 127 463) и  помоћ и нега за децу ометену у 
развоју (позиција 128 463) за 2.331.000,00 динара, а повећане су позиције текући 
трошкови социјалног становања (позиција 130 463) за 200.000,00 динара, за опрему 
за Центар за социјални рад (позиција 13 463) за 100.000,00 динара и обезбеђена 
средства за набавку котла за домско одељење 2.531.000,00 динара (позиција 130 
463). 
 Повећана је позиција 129 Социјалне помоћи за 477.000,00 динара за тренутне 
социјалне помоћи.Средства за ове намене обезбеђена су из наменских трансфера 
републичког буџета за социјалну заштиту. 
 
 Дирекција за изградњу: 
 -смањење средстава на позицији 131  511 Зграде и грађевински објекти за 
3.050.000,00 динара за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре; 
 -смањена су средства на позицији 132 425 текуће поправке и одржавање путне 
инфраструктуре за 3.150.000,00 динара; 
 -повећана су средства на позицији 134  424 Специјализоване услуге за 
200.000,00 динара ; 
 -смањење средстава на позицији 135  511 Зграде и грађевински објекти за 
1.450.000,00 динара; 
 -смањење средстава на позицији 139 511 Зграде и грађевински објекти –
изградња канализације- за 1.600.000,00 динара; 



 -повећање средстава на позицији 140 411 Плате и додаци запослених за 
350.000,00 динара за запослене у Дирекцији; 
 -повећање средстава на позицији 141 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца за 60.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 147  423 Услуге по уговору за 215.000,00 
динара за накнаде по основу уговору о привременим и повременим пословима за 
октобар-децембар 2016.године; 
 -смањење  средстава на позицији 154  425 Текуће поправке и одржаавње 
водовода  за 1.000.000,00 динара; 
 -смањење средстава на позицији 155 511 Зграде и грађевински објекти –
изградња водовода-за 2.800.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 157 425 текуће поправке и одржавање јавне 
расвете  за 1.400.000,00 динара; 
 
 Месне заједнице: 
 У оквиру месних заједница повећана су средства на позицији 161  425 Текуће 
поправке и одржавање за 500.000,00 динара за јавну расвету . 
 Истовремено је извршена прерасподела између одговарајућих конта по 
захтевима месних заједница. 
 
 Туристичка организација: 
 -повећана су средства на позицији 170 414 Социјална давања запослених за 
84.000,00 динара за исплату породиљског боловања и на позицији  173  423 Услуге 
по уговору за износ од 259.000,00 динара за пројекат „Изађи ми на теглу“. 
Истовремено је извршена прерасподела између већ одобрених апропријација. 
 
 Општинско јавно правобранилаштво: 

-повећање средстава на позицији 188 411 Плате и додаци запослених за 
85.000,00 динара; 
 -повећање средстава на позицији 189 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца за 15.000,00 динара. 
 
 
 

Предлажемо Скупштини општине   Пожега да размотри  текст Предлога 
Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2016.године и усвоји га као у 
приложеном тексту.   

 
 
 

                                                         
    ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
          Милан Божић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
  Извештај о извршењу буџета општине Пожега за период јануар – септембар 
2016. године урађен је у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему 
(„Сл.гл.РС“бр. 101/11), којим је утврђена обавеза надлежног органа за финансије да 
редовно прати извршење буџета и информише надлежни извршни орган у року од 
петнаест дана од истека шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 Укупни приходи и примања буџета за наведени период остварени су са 
619.483.140,90 динара, са процентом остварења  74,12% од планираног износа 
односно  са 79,85% по искључењу примања од задуживања.   

Кључни буџетски приходи имају реализацију и то: порез на зараде 81,99%, 
порез на приходе од самосталних делатности 73,92 %, порез на имовину 69,85%, 
такса на фирму 89,34% и трансфери од осталих нивоа власти  76,25%.  

Мање остварење од планиране динамике бележе порез на друге приходе 
68,01% и таксе у корист нивоа општина (такса за озакоњење објеката) 8,84%. 
Наведени приходи су и кориговани у нацрту Одлуке о допунском буџету за 2016. 
годину. 
 Расходи буџета реализовани су у износу од 496.595.463,42 динара односно са 
59,42% планираног износа или са 64,01% по искључењу планираних расхода који се 
финансирају од примања од задуживања.  
 Ако погледамо структуру расхода можемо констатовати да се кључни расходи 
реализују на нивоу који је у оквирима планираног. 
 Расходи за запослене (категорија 41) извршени су у износу од 
124.298.630,89 динара односно  са просечном стопом од 72,57%. У оквиру наведене 
групе расхода највеће учешће 20,22% имају плате и додаци  запослених (конто 411), 
чија је исплата вршена у складу са законским прописима, благовремено и према 
устаљеној динамици исплате. Извршење зарада на економској класификацији 411 
Плате и додаци запослених по корисницима је следеће: 
 -Председник општине  65% 
 -Скупштина општине  67% 
 -Општинска управа  74% 
 -Народна библиотека  77% 
 -Културни центар   78% 
 -Дечји вртић    75% 
 -Дирекција за изградњу  78% 
 -Туристичка организација 76% 
 -ОЈП     77%. 

У разделу 1.Председник општине  и 4.Скупштина општине у поступку 
планирања утврђени су нешто већи износи од потребних па  због тога проценат 
извршења одступа од просечног извршења за остале буџетске кориснике. 

Економска класификација 414 Социјална давања запосленим извршена је у 
износу од 1.593.262,56 динара односно 23,20%. Расходи се односе на исплате по 
основу боловања и помоћи запосленим за трошкове лечења. 

Економска класификација 415 Накнаде за запослене извршена је у износу од 
1.098.132,64 динара односно 70,85%. Средства се односе на исплату за трошкове 
превоза запослених у готовом. 

Економска класификација 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
извршена је у износу од 1.050.216,37 динара односно 72,75%, а односи се на 
исплату јубиларних награда у складу са законом. 



Економска класификација 417 Судијски и посланички додатак извршена је у 
износу од 2.038.874,81 динара односно са 62,64%, а односи се на исплату накнада 
одборницима Скупштине и члановима Општинског већа. 
 Расходи за коришћење услуга и роба (категорија 42) реализовани  су у 
износу од 153.685.879,68 динара односно са 64,70%. У структури расхода ове 
категорије највеће учешће имају расходи за текуће поправке и одржавање (конто 
425) 9,34%,услуге по уговору (конто 423) 8,83% и специјализоване услуге (конто 424) 
7,40%. 

На конту 425 Текуће поправке и одржавање највећи износ односи се на 
одржавање улица и путева 25.020.528,23 дин, одржавање инфраструктуре у месним 
заједницама 6.555.634,61 дин и реконструкција атарских путева 8.384.475,00 дин. 

У оквиру конта 423 Услуге по уговору, највећи износ средстава  се односи на 
исплате ЈКП“Дубоко“ по основу учешћа у отплати кредита и по основу накнаде за 
одлагање отпада 19.292.524,97 дин, разне врсте трошкова у оквиру Општинске 
управе (одржавање рачунара, уговори, репрезентација, чланарине, угоститељске 
услуге,фотокопирање и сл) 12.428.316,14 дин, накнаде за личне пратиоце 
3.245.936,82 динара и накнаде противградним стрелцима 2.648.734,24 динара. 

Конто 424 Специјализоване услуге садржи средства за чишћење,прање јавних 
површина и градско зеленило 22.422.725,45 дин, субвенције каматне стопе за 
пољопривредне кредите,за наводњавање, за осигурање усева и вештачко 
осемењавање крава у укупном износу 7.170.399,32 дин, средства за програмско 
финансирање у области информисања 3.824.434,17 динара и друге врсте трошкова 
у мањим износима. 

Економска класификација 421 Стални трошкови  који обухватају разноврсне 
трошкове (расходи за грејање, електрична енергија, телефон, комуналне услуге, 
осигурање, платни промет…) реализовани су у износу од 20.816.295,84 динара 
односно са 75,25%.  

Расходи за отплату камата (категорија 44)  у износу од 40.683,28 динара 
односе  се на отплату камата Фонду за развој Републике Србије за отплату кредита 
за градски трг. 

Субвенције (категорија 45) извршене су у износу од 18.390.909,83 дин и 
процентом од 90,33%. Односе се на субвенције дате Општинској стамбеној агенцији 
12.000.000,00 динара, ЈП“Телевизија Пожега“ 1.217.925,85 дин, „Спортски објекти“ 
3.886.279,48 дин и ЈКП“Наш дом“ за отплату пореског дуга 1.286.704,50 дин. 

Донације и трансфери (категорија 46) извршени су у износу од 76.059.274,86 
динара односно са 56,39%. У оквиру ове категорије највеће извршење имају расходи 
економске класификације 463  Донације и трансфери осталим нивоима власти 
53,54% и у структури укупних расхода учествују са 12,84%. Наведени расходи 
односе се на средства пренета  основном образовању (35.125.455,32 дин),средњем 
образовању (22.973.666,11 дин) и социјалној заштити која се финансира са локалног 
нивоа (4.580.706,20 дин).  

Економска класификација 464 Донације и трансфери организацијама 
обавезног осигурања извршена је у износу од 1.500.000,00 динара, а односи се на 
пренос средстава Националној служби за запошљавање за извођење јавних радова. 

Економска класификација 465 Остале донације и трансфери у извршеном 
износу од 10.777.069,13 дин и процентом извршења од 75,62% односи се на уплату 
разлике зарада у републички буџет, по основу умањења зарада. 

Категорија 47 Права из социјалног осигурања извршена је у износу од 
10.626.504,21 динара односно са процентом 68,16%. Средства се односе на накнаду 
за новорођенчад 2.499.999,62 динара, студентске награде 1.425.000,00 динара, 
средства за ђаке прваке 1.464.286,30 динара, средства за избегла и расељена лица 
2.700.253,86 динара, превоз деце из социјално угрожених породица 855.666,80 



динара, извођење радова на изградњи канализације у ромском насељу 527.143,44 
динара и остале расходе у мањим износима. 

Категорија 48 Остали расходи извршена је са 46.126.668,82 динара, односно 
са 81,83%.  

 Највећи део средстава се односи на економску класификацију 481 Дотације 
невладиним организацијама 24.734.809,48 дин. Наведени расходи обухватају: 
средства за спортске клубове и одржавање МОСИ игара 13.335.000,00 
динара,дотације црквеним општинама 4.299.680,00 динара, програмско 
финансирање удружења 2.692.542,38 дин, финансирање народне кухиње 
2.682.720,91 дин и друге трошкове у мањим износима. 

 Економска класификација 483 Новчане казне по решењу судова извршена је у 
износу од 5.021.531,13 динара односно са 62,77%. Средства се односе на накнаду 
штете од уједа паса луталица по судским решењима и на накнаду за повраћај 
пољопривредног земљишта. 

 Економска класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода 
извршена је у износу од 16.179.941,21 динара са процентом извршења од 
100,00%.Средства се односе на отклањање последица од елементарних непогода 
на путној инфраструктури у износу од 10.186.644,39 динара и на накнаду штете од 
уједа паса луталица по закљученим поравнањима 5.993.296,82 динара. 
 Расходи категорије 51 Основна средства реализовани су са 65.606.998,16 
динара односно са 34,64%, а по искључењу примања од задуживања са 50,69%.  
Највећим делом средства се односе на реконструкцију градског базена 22.586.829,68 
динара, изградњу и реконструкцију улица и путева 31.034.710,01динара, изградњу 
канализације 2.540.979,60 динара, изградњу водоводне мреже 5.533.614,00 динара.  
 За набавку опреме утрошен је износ од 1.457.808,03 динара. Набавка се 
односи на административну опрему и опрему за образовање. 

Расходи категорије 61 Отплата главнице реализовани су у износу од  
1.723.778,82 динара односно са  86,19%, и односе се на обавезе за отплату главнице 
по основу обавеза према Фонду за развој Републике Србије за кредит за градски трг 
и они се редовно сервисирају. 

Набавка финансијске имовине (категорија  62)  реализована је у износу од 
36.134,87 динара односно са 0,45%. Планирана средства се односе на обавезе 
према ЈП„Рзав“ за учешће општине у изградњи акумулације Сврачково у износу од 
3.000.000,00 динара  и за обавезе према ЈКП“Дубоко“ за експропријацију земљишта 
5.000.000,00 динара. 

Ближе и детаљније извршење расхода  са исказаним процентаима и 
струкуром извршења дато је у посебном делу буџета.   

Предлажемо Општинском већу да размотри Извештај о извршењу буџета 
општине Пожега за период јануар-септембар 2016. године и упути га Скупштини на 
усвајање. 
 

          НАЧЕЛНИК, 
          Иван Бркић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

ЗА ПЕРИОД  01.01.2016. - 30.09.2016. ГОДИНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЖЕГА,ОКТОБАР 2016.ГОД 



        ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

 

На основу члана 6, став 5 до 7 и члана 7 Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 

РС” бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014) и члана 14 и 105 Статута општине Пожега (''Сл. лист 

општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 

дана  __________, донела је: 

 

 

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Члан 1 

 

Овим одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији 

општине Пожега. 

 

Члан 2 

 

 На територији општине Пожега одређено је пет зона за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Пожега, 

односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА 

зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђена за 

најопремљенију зону. 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони I, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

 

 Станови 

 

83.078,26 динара  

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони II, износе: 

 

 

Групе непокретности 

 

Просечна цена по м2 непокретности 

 

Станови 

 

64.773,72 

 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони III, износе: 

 



Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

240,68 

 

Станови 

 

64.773,72 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони IV, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

240,68 

 

Шумско земљиште 

 

66,78 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2017. годину на територији општине Пожега у зони V, износе: 

 

Групе непокретности Просечна цена по м2 непокретности 

 

Пољопривредно 

земљиште 

 

87,78 динара 

 

Шумско земљиште 

 

66,78 динара 

 

Члан 3 

 

 У зонама из члана 2 овог решења у којима није било промета одговарајућих 

непокретности у години која претходи години за коју се утврђује порез на имовину, 

основица пореза на имовину за те непокретности једнака је основици пореза на 

имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води 

пословне књиге за 2016. годину, сходно члану 6. став 8. Закона о порезима на 

имовину. 

 

 Утврђене цене непокретности у најопремљенијој зони на територији општине 

Пожега коришћене као просечне цене за утврђивање пореза на имовину обвезника 

који не воде пословне књиге за 2016. годину, износе: 

 

Станови         66.657,98 дин/м2 

          

Куће за становање                         60.000,00 дин/м2                                                                                       

 

Пословне зграде и други надземни и подземни грађевински објекти који служе за 

обављање делатности                   100.000,00 дин/м2 

                                                          

Гаража и гаражна места                                 22.300,00 дин/м2                                                                            

 

 

       



 

      Члан 4 

 

            Ову одлуку објавити у  „Службеном листу општине Пожега“  и на интернет 

страни општине Пожега. 

 

Члан 5 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Пожега“, а примењује се од 01. јануара 2017. године.  

 

 

01 Број: ----- 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 
 

 

 

                  О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама Закона о порезима на 

имовину којима је прописано да се вредност непокретности, која чини основицу пореза на 

имовину, утврђује применом следећих елемената, и то: 

  -корисне површине и  

-просечне цене метра квадратног одговарајућих непокретности у зони у којој се 

налази непокретност.  

 

Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице 

локалне самоуправе утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, 

на основу цена остварених у промету одговарајуће непокретности по зонама у периоду од 

1.јануара до 30. септембра текуће године. 

 

 Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета одговарајућих 

непокретности у периоду од 1.јануара до 30.септембра текуће године за те непокретности, 

утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у којима је у 

том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности. Граничне зоне су 

зоне чије територије се граниче са зоном у којој није било промета, независно од тога којој 

јединице локалне самоуправе припадају. 

 

 Ако ни у граничним зонама није било промета одговарајућих непокретности у 

периоду од 1.јануара до 30.септембра текуће године, јединица локалне самоуправе дужна је 

да до 30.новембра текуће године објави просечне цене одговарајућих непокретности на 

основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности 

обвезника који не воде пословне књиге у зони која је, према одлуци надлежног органа те 

јединице локалне самоуправе утврђена као најопремљенија. Имајући у виду наведено, 

пореска основица обвезника који воде пословне књиге за одређену врсту непокретности 

(ако им основица није књиговодствена вредност у складу са чланом 7 Закона о порезима на 

имовину) утврђује се тако што се објављени податак о просечној цени те врсте 



непокретности за 2016. годину у најопремљенијој зони помножи са одговарајућим 

коефицијентом из члана 7а став 3 Закона о порезима на имовину. 

 

 Kод обвезника који не воде пословне књиге, пореска основица за 2017. годину за 

одређену врсту непокретности у зони за коју није утврђена просечна цена једнака је 

пореској основици те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не 

води пословне књиге за 2016. године, односно узима се конкретна пореска основица за 

2016. годину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони. 

 

 Чланом 6а Закона о порезима на имовину прописано је да се непокретности 

разврставају у следеће групе одговарајућих непокретности, и то:  

 

-грађевинско земљиште; 

-пољопривредно земљиште; 

-шумско земљиште; 

-станови; 

-куће за становање, 

-пословне зграде и други грађевински објекти који служе за обављање делатности; 

-гараже и гаражна места. 

 

 Акт о просечним ценама, јединица локалне самоуправе је у обавези да донесе и 

објави сваке године до 30.новембра, на начин како се објављују њени општи акти и на својој 

интернет страни. 

 

              

Предлагач  

    Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода 

       Начелник одељења Љиљана Вајовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 

 

 

На основу члана 8 Закона о финансирању локалне самоуправе ( „Сл. гл. РС”, 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/14 и 95/15), члан 38 б Закона о порезима на 

имовину („Сл. гл. РС. бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 

101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36 Закона о 

изменама и допунама Закона  о порезима на имовину (“Сл. гласник РС“, број 

47/2013) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега (''Сл. лист општине Пожега'', 

бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана  

____________ , донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 

 

 

Члан 1 

 

 Овом одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на права на 

непокретностима на територији општине Пожега. 

 

Члан 2 

 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге-0.4 %; 

2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0.06 %;  

3)на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге: 

 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0.4 % 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 40.000.00 динара + 0.6% на износ преко 

10.000.000,00 динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 130.000.00 динара + 1% на  износ преко 

25.000.000.00 динара 

4) преко 50.000.000 динара 380.000.00 динара + 2% на износ преко 

50.000.000.00 динара 

 

 

Члан 3 

 

 

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са 

Законом о порезима на имовину. 



       

    Члан 4 

 

     

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе 

пореза на имовину (Службени лист општине Пожега број 7/15 од 9.11.2015. 

године). 

 

 Ову одлуку објавити на интернет страни општине Пожега. 

 

    Члан 5 

 

Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Пожега“ и иста 

ступа на снагу и примењује се од 1. јануара 2017. године. 

 

 

 

03 Број:                              Председник  

 

У Пожеги, дана __________2016. године 

 

 

    О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 8 Закона о 

финансирању локалне самоуправе самоуправе (( „Сл. гл. РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 125/14 и 95/15) којим је предвиђено да скупштина локалне самоуправе 

утврђује висину стопе пореза на имовину до висине највише стопе прописане 

чланом 11 Закона о порезима на имовину („Сл. гл. РС. бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 

и 68/2014). Чланом 36 Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 

имовину (“Сл. гласник РС“, број 47/2013) предвиђено је да су локалне самоуправе 

дужне да до 30. новембра текуће године  за потребе утврђивања пореза на имовину 

за наредну годину објаве одлуку о стопама пореза на имовину. 

 

 

 

             Предлагач  

    Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода 

       Начелник одељења Љиљана Вајовић 
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 На основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, бр.15/16), 
члана 55. став 1. Закона о јавним агенцијама („Сл.гл.РС“, бр.18/05), члана 1. став 1. и 
члана 4. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гл.РС“, 
бр.88/2011 и 15/2016), члана 15. Закона о социјалном становању („Сл.гл.РС“, 
бр.72/2009),  члана 20 и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007 и 83/2014) и  члана 38. Статута општине Пожега („Сл.лист општине 
Пожега“, бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 
_______________.године, донела је  
 
 

 
ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ 

 
 
 

Члан 1. 
 Мења се назив одлуке о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена 
агенција Пожега“ 01 број 011-8/13 од 25.02.2013.године, тако да нови назив 
предузећа гласи „Развојна агенција Пожега“, у даљем тексту Развојна агенција. 
  
 

Члан 2. 
 Мења се члан 2 Одлуке тако да гласи: 
 Развојна агенција се оснива ради: 
 

- Успостављања одговарајуће институције за решавање стамбених потреба 
локалног становништва; 

- Успостављање, подстицање и усмеравање развоја сектора социјалног 
становања; 

- Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица 
за избегла, прогнана, расељена и социјално угрожена лица; 

- Организовање изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица 
намењених за продају на тржишту; 

- Обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса редовно 
задовољавање потреба корисника производа и услуга; 

- Развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса; 
- Обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и 

усклађености његовог развоја; 
- Стицања добити; 
- Остваривања другог законом утврђеног интереса; 
- Остваривање циљева сходно економско-привредном развоју  
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Члан 3. 
 

 Мења се члан 6 и гласи: 
 
 Послови  Развојне агенције су: 

- Развој и управљање стамбеним пројектима; 
- Израда програма организације и координације изградње, продаје, 

куповине станова и пословног простора за  сопствене и потребе општине 
Пожега; 

- Развој нових програма финансирања становања, јавно – приватно 
партнерство, као и развој програма финансирања социјалног становања; 

- Организује опремање у области инфраструктуре за локације за изградњу 
објеката различитих намена; 

- Организује и управља и осталим пројектима инфраструктуре на 
целокупној територији Општине, као што су: земљишту, осталим 
објектима, водотоцима, мостовима, саобраћајницама, расветом, 
комуналним делатностима и осталим, а све у складу са надлежностима 
сходно Закону о локалној самоуправи, општим актима оснивача и свим 
позитивним прописима предвиђеним законом. 

- Организује и реализује и остале пројекте сходно својој пословној 
способности у оквиру економско-привредног развоја Општине, и  
спроводи посебне одлуке које се  поверавају од стране надлежног органа 
Општине. 

 
 

Члан 4. 
 

Мења се члан 7 и гласи: 
 
Претежна делатност Развојне агенције је: 
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду 
 
Остале делатности којима ће се бавити Развојна агенција су: 
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката 
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 
- 71.20 Техничко испитивање и анализе 
- 64.30 Поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични 

финансијски ентитети 
- 64.91 Финансијски лизинг 
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и 

управљање њима, уз сагласност оснивача 
- 68.31 Делатност агенције за некретнине 
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем 
- 71.11 Архитектонска делатност 
- 73.12 Медијско представљање 
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
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- 70.21 Делатност комуникације и однос с јавношћу 
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем 
- 81.10 Услуге оджавања објеката 
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда 
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
- 81.29 Услуге осталог чишћења 
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине 

 
Развојна агенција може без уписа у регистар да врши и друге делатности које 

јој повери оснивач у оквиру јавних овлашћења, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом. 
 
 О промени делатности Развојне агенције одлуку доноси Скупштина 
општине. 
 
  

Члан 5. 
 Мења се члан 11.Одлуке тако да гласи: 
 
 Јавно предузеће „Развојна агенција Пожега“ има статус профитне 
организације а ближа права и обавезе регулисаће се актима надлежног органа.  
 
 

Члан 6. 
 Мења се члан 31. тако да гласи: 
 
 Развојна агенција се финансира из: 

- средстава буџета Општине намењених за стамбену и осталу  изградњу, 
социјално становање или опредељена на основу посебних одлука 
надлежних органа Општине, уколико таква средства буду планирана 
Одлуком о буџету Општине; 

- сопствених прихода сходно делатностима које обавља; 
- трансфера од других нивоа власти, 
- донација; 
- прилога покровитеља; 
- примања од задужења према међународном институцијама за развојне и 

остале пројекте; 
- средстава од камата; 
- средстава од отплате кредита и ануитета за продате станове општине; 
- средстава од отплате кредита за станове солидарности; 
- и других прилога и прихода које оствари према закону 
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Члан 7. 
 Мења се члан 32. Одлуке тако гласи: 

 
Основни капитал 

 
 Основни капиатал ЈП „Развојна агенција Пожега“ износи 100.000,00 динара. 
Предузеће не располаже са неновчаним капиталом. 
 Јавно предузеће „Развојна агенција Пожега“ не располаже својом имовином, а 
имовину ће чинити новчана средства - потраживања ЈП „Општинска стамбена 
агенција Пожега“ чији је правни следбеник Развојна агенција.  
 Имовина коју ће овај правни субјект стицати по било ком основу утврдиће се 
сходно позитивним прописима предвиђеним законом. 
 

Члан 8. 
 

 Мења се став 2. члана 39.Одлуке тако да гласи: 
 
 Мандат вршиоца дужности директора Предузећа траје до именовања 
директора предузећа, а најдуже годину дана. 
 

Члан 9. 
 

 Мења се члан 41. Одлуке тако да гласи: 
 
 Даном статусних  промене сва права и обавезе прелазе на Јавно предузеће 
„Развојна агенција Пожега“. 
 
 

Члан 10. 
 Одлука о измени и допуни  биће објављена у „Службеном листу општине 
Пожега“ и ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања. 
 
 
 
 

___________________________ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                     Зорица Митровић 
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр.129/07, 83/14), члана 5. и 
6. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Сл.гл.РС'', бр. 88/11), члана 38. и 105. Статута Скупштине општине Пожега 
(''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), на седници од __________2016. 
године, донела је 

 
О Д Л У К А 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''НАШ ДОМ'' ПОЖЕГА 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком, врши се усклађивање оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Наш дом'' Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/13) уписано у Регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем бр.БД 8686/2005 од 07.04.2005. године, са одредбама 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/16). 

 
Члан 2. 

 
Ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање 

услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, оснива се Јавно комунално 
предузеће „Наш Дом“ (у даљем тексту: Предузеће). 
 

Члан 3. 
 

 ЈКП ''Наш Дом'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег 
интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно : 

- ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења 
атмосферских и отпадних вода;  

-  одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање 
јавних чесми и фонтана; 
 - одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 
рекреативних површина и приобаља; 
 - управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на 
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа; 
 - управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних 
површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и 
премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу 
надлежног органа; 
 - управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање градских гробаља и спомен 
обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до 
крематоријума; 
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса 
и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене 
напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, 
нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на површинама јавне намене. 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи одредбе о: 
1. називу, седишту и матичном броју оснивача; 
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2. пословном имену и седиште предузећа; 
3. претежној делатности јавног предузећа; 
4. правима, обавезама и одговорностима предузећа према оснивачу и оснивача према 

предузећу; 
5. условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 
6. условима и начину задуживања предузећа; 
7. заступању предузећа; 
8. износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога; 
 9. органима предузећа и њиховој надлежности; 
10. имовини која се не може отуђити; 
11. о располагању стварима у јавној својини која су пренета у својину предузећа складу са 

законом; 
12. заштити животне средине; 
13. другим питањима од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 

предузеће. 

I I  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 5. 

Оснивач Јавног предузећа је:  
Општина Пожега, Трг Слободе број 9, матични број:07158122. 
Права оснивача остварује Скупштина општине Пожега. 
 

I I I  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 6. 

Предузеће је основано на неодређено време. 
Предузеће има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом. 
Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно комунално предузеће ''Наш дом''. 
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП ''Наш дом''. 
Седиште предузећа је у Пожеги, Зелена пијаца бр.7. 
О промени пословног имена и седишта одлучује Надзорни одбор Предузећа уз сагласност 

оснивача. 
 

    Члан 7. 
 

Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличним писмом. 

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Предузећа. 
Штамбиљ је правоуганог облика и садржи пуно пословно име, седиште Предузећа и место 

за датум и број. 
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан 

Статутом ЈКП ''Наш дом''. 
 

Члан 8. 
 

 Предузеће се за обављање своје делатгности од општег интереса, утврђене овом одлуком 
уписује у Регистар у складу са Законом којим се уређује правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са Законом. 
 

Члан 9. 
 

 Предузеће послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора уређује се унутрашња организација и систематизација послова. 
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 10. 

Претежна делатност ЈКП ''Наш Дом'' је: 
-     36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне делатности, ЈКП ''Наш Дом'' ће се бавити и другим делатностима, као 
што су: 
 -     37.00   Уклањање отпадних вода 
 -     38.32   Поновна употреба разврстаних материјала 
 -     39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 
 -     42.21   Изградња цевовода 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 
- 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   
                  система 
- 70.10   Управљање економским субјектом 
- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 
- 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 
- 71.20   Техничко испитивање и анализе 
-     46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 
-     46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 
-     49.41   Друмски превоз терета 
-     52.10   Складиштење 

            -     81.30  Услуге уређења и одржавања околине 
 -     81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

- 81.29   Услуге осталог чишћења 
- 96.03   Погребне и сродне делатности 
- 52.21   Услужне делатности у копненом саобраћају 
- 01.62   Помоћне делатности у узгоју животиња 
- 96.09   Остале непоменуте личне услужне делатности 
-     38.11   одтсрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности 
-     43.29   Остали завршни радови у грађевинарству 
-     41.10   Пројектовање грађевинских и других објеката 
-     47.80   Трговина на мало на тезгама, пијацама и сопственим објектима 
-     47.99   Остала трговина на мало 
-     46.90   Трговина на велико осталим производима 
-     45.20   Одржавање и оправка моторних возила 
-     49.10   Превоз робе 
-     71.21   Остале архитектонске активности и технички савети 
-     56.29   Ресторани 
 

   Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Предузеће, као и о обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ И 
ОСНИВАЧА ПРЕМА  ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

Члан 11. 

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: 
1. трајно и несметано обављање делатности под условима и на начин уређен законом, 

прописима и стандардима донесеним на основу закона; 
2. прописани или уговорени обим и квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника у добијању услуга, у складу са позитивним прописима; 
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3. развој и унапређење квалитета и врсте услуга, као и унапређење организације и 

ефикасности рада. 
Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком Статутом 

Предузећа. 

Члан 12. 

Оснивач је дужан у складу са законом да: 
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење 

делатности; 
2. остварује надзор и контролу обављања делатности; 
3. предузима мере за унапређење делатности. 

Члан 13. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, оснивач даје сагласност на: 
1) Статут; 
2) гаранције, авале, јемства, залоге и друга средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 
3) одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђених овом одлуком; 

5) улагање капитала; 
6) статусне промене; 
7) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији; 
8) промену седишта предузећа; 
9) промену пословног имена предузећа; 
10) промену правне форме; 
11) годишњи програм пословања; 
12) одлуке које се доносе у складу са законом којим се уређује област у оквиру које је 

претежна делатност предузећа; 
13) финансијски план и извештај о финансијском пословању; 
14) друга акта у складу са законом и овом одлуком. 

VI НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 14. 

Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописима који 
уређују расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим 
финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача. 
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет оснивача, по завршном 

рачуну за претходну годину. 
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана, утврђује се законом, односно 

одлуком о буџету за наредну годину. 

Члан 15. 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, у складу са законом 
и другим прописима који уређују расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом 
пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа. 

Члан 16. 

Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: 
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- сопствених прихода и 
- других извора у складу са законом. 
 

VII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

Члан 17. 

Делатност предузећа финансира се из буџета оснивача и других извора у складу са 
Законом, на основу годишњег програма пословања, који доноси Надзорни одбор предузећа. 

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља 
га Оснивачу. 

Предузеће, годишњи програм пословања из става 1. овог члана доставља оснивачу 
најкасније у року од 15. дана од дана усвајања акта о буџету општине Пожега. 

Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган 
оснивача. 

У случају привременог финансирања, предузеће може донети годишњи програм 
пословања за период на који се односи привремено финансирање. 

Члан 18. 

Годишњи програм пословања садржи нарочито: 
- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 
- планиране набавке; 
- план инвестиција; 
- планирани рачун расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 
- елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
- план зарада и запошљавања. 

Члан 19. 

Предузеће је дужно да надлежном органу оснивача доставља тромесечне извештаје о 
реализацији годишњег програма пословања. 

Извештај из става 1. овог члана се доставља у року од 30. дана од дана истека тромесечја. 

Члан 20. 

На основу извештаја из члана 15. ове одлуке, надлежни орган оснивача, сачињава и 
доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и 
реализованих активности. 

Поред информације из става 1. овог члана, надлежни орган оснивача једном годишње 
доставља надлежном министарству анализу пословања предузећа, са предузетим мерама за 
отклањање поремећаја у пословању предузећа. 

Анализа се доставља у року од 60 дана од завршетка календарске године. 

Члан 21. 

Предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног 
ревизора. 

Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора предузеће доставља 
надлежном органу оснивача, ради информисања. 

Члан 22. 

Предузеће је дужно да пре исплате зарада овери образац за контролу обрачуна и исплате 
зарада. 

Уколико предузеће не спроводи годишњи програм пословања у делу који се односи на 
зараде или запошљавање,надлежни орган оснивача неће извршити оверу обрасца 
за контролу обрачуна и исплате зарада. 
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Члан 23. 

Уколико у предузећу до почетка календарске године није донет годишњи програм 
пословања, до доношења тог програма зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и 
под условима утврђеним годишњим програмом пословања за претходну годину. 

Члан 24. 

У случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом, надлежни орган 
оснивача може предузети мере којима ће обезбедити услове за неометан рад, пословање 
и управљање предузећем и то: 

1. извршити промену унутрашње организације предузећа; 
2. разрешити постојеће органе које именује и именовати привремене органе предузећа; 
3. ограничити право располагања појединим средствима у јавној својини; 
4. предузети друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и овом одлуком. 
 

VIII  ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

Члан 25. 

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су од стране оснивача 
пренета у својину предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини. 

Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом и овом одлуком. 
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са законом и 

актима оснивача. 
По основу улагања средстава из претходног става оснивач стиче уделе у Предузећу као и 

права по основу тих удела. 
Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује се у Регистар. 
Укупан основни новчани капитал Предузећа износи 1.000,оо динара. 
Укупан уплаћен новчани капитал Предузећа износи 1.000,оо динара. 

Члан 26. 

Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора: 
продајом производа и услуга, кредита, донација и поклона из буџета општине и Републике 
Србије и осталих извора у складу са законом. 

Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун. 
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, предузеће одговара целокупном 

својом имовином. 
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом. 
 

IХ ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ  

Члан 27. 

Не може се отуђити имовина која је одлукама надлежних органа, пренета на управљање 
предузећу. 

X РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ 
ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 28. 

Предузеће располаже стварима у јавној својини, која су пренета у својину предузећа, на 
начин прописан законом и подзаконским актима који регулишу ову област. 
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ХI  УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 29. 

Предузеће се може задуживати само под условима и на начин предвиђен законом и 
програмом пословања. 

У смислу одредбе ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином предузећа. 
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других финансијских 

организација доноси Надзорни одбор предузећа. 
На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје у име оснивача Општинског већа.  

 
Цене производа и услуга предузећа 

 
Члан 30. 

 
Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се посебном одлуком, коју 

доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којим 
је уређена комунална делатност, и то:  

1) начелом „потрошач плаћа“; 
2) начелом „загађивач плаћа“; 
3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 
5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се 

разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 
 

Члан 31. 
 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је оснивач дао 
сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 
  

Члан 32. 
 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи 
програм пословања, у складу са чланом 18. ове Одлуке. 
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Предузеће може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно 
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се 
Скупштини општине.  

XII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 33. 

Предузеће представља и заступа директор. 
Директор може овластити друго лице које је у радном односу у предузећу да може да 

заступа предузећа у случају одсутности или спречености директора, а у границама датог 
овлашћења. 
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XII I  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 34. 

Органи предузећа су: 
- Надзорни одбор; 
- директор. 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 35. 

Надзорни одбор предузећа има три члана, од којих је један председник, који се именују на 
период од четири године. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који 

је утврђен Статутом предузећа. 
Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у Надзорном 

одбору. 

Члан 36. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковнимстудијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
3) обавезно лечење наркомана; 
4) обавезно лечење алкохоличара; 
5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у 

области корпоративног управљања. 
Независни члан Надзорног одбора, поред услова прописаним ставом 1. овог члана, мора 

да испуњава и следеће услове: 
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у 

последњих пет година; 
2. да није члан политичке странке; 
3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни ангажован по 

другом основу у Предузећу или друшту капитала чији је оснивач то Предузеће. 
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Члан 37. 

Чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору. 

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада. 

Члан 38. 

Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове утврђене чланом 
36. став 1. ове одлуке. 

Поред услова из претходног става, представник запослених у Надзорном одбору мора 
испуњавати и следеће услове: 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у 
последњих пет година; 

2) да није члан политичке странке. 

Члан 39. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење; 
2) доноси годишњи,односно трогодишњи, програм пословања; 
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег, програма 

пословања; 
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности; 
5) усваја финансијске извештаје; 
6) надзире рад директора; 
7) доноси Статут; 
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала; 
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни 

однос; 
11) доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 
12) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини 

која су пренета у својину предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, утврђених овом одлуком; 

13) доноси одлуку о задужењу предузећа; 
14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, 

оснивачким актом и Статутом; 
15) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није утврђена 

надлежност другог органа; 
16) доноси пословник о свом раду; 
17) утврђује мере заштите и унапређења животне средине; 
18) даје предлог о повећању и смањењу основног капитала; 
19) одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп непокретности; 
20) врши друге послове у складу са законом и Статутом. 
Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18. и 19. доноси уз сагласност оснивача, а 

Одлуку из става 1. тачка 8. уз претходну сагласност оснивача. 

Члан 40. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 

1) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи, програм пословања у роковима 
прописаним Законом. 
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2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа 
несавесним понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин; 
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 

Члан 41. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника 
или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

Члан 42. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у предузећу. 

ДИРЕКТОР  

Члан 43. 

Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на период од четири године на основу 
спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата примењују се одредбе 
закона којима се уређује правни положај јавних предузећа. 

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са законом којима се уређује 
правни положај јавних предузећа и Статутом предузећа. 

Члан 44. 

За директора предузећа може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 
Директор предузећа не може имати заменика. 
Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Члан 45. 

Директор предузећа: 
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1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је 

за њихово спровођење; 
6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) подноси извештаје о раду; 
10) доноси акт о систематизацији; 
11) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; 
12) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга 

рада; 
13) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом, правилником о раду и Статутом предузећа; 
14) врши друге послове одређене законом и Статутом предузећа. 
У обављању послова из своје надлежности директор доноси одговарајуће одлуке, решења, 

упутства, наредбе и друге акте. 

Члан 46. 

Мандат директора предузећа престаје истеком периода на који је именован, оставком и 
разрешењем. 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је 
именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

Оставка се у писаној форми подноси надлежном органу оснивача за именовање директора 
предузећа. 

Члан 47. 

Директор може бити разрешен и пре истека периода на који је именован. 
Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине општине надлежно за 

избор и именовања, а предлог може поднети и Надзорни одбор Предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење. 
Оснивач може разрешити директора под условима предвиђеним Законом. Поступак 

разрешења директора спроводи се у складу са Законом. 

Члан 48. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, до именовања директора 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 
године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора, утврђене 

чланом 38. ове одлуке. 
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор предузећа. 

Члан 49. 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију. 
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације одређује Влада својим актом. 
Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

Члан 50. 

Предузеће у пословима унутрашњег промета заступа и представља директор, без 
ограничења. 
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Директор је овлашћен да закључује све уговоре и предузима друге правне радње у име и 
за рачун предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго лице да 
преузима радње из његове надлежности у складу са законом. 

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, у складу са 
законом. 

Члан 51. 

Директор и чланови Надзорног одбора не смеју бити у сукобу интереса, у смислу закона 
којим се уређује спречавање сукоба интереса. 

Члан 52. 

Предузеће има Статут, којим се уређује организација Предузећа, ближе дефинишу 
послови и начин одлучивања органа предузећа и друга питања од значаја за 
пословање Предузећа у складу са законом и другим прописима. 

Статут доноси Надзорни одбор предузећа и доставља га оснивачу на сагласност. 
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење ове одлуке. 
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа. 
 

XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 53. 

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које 
угрожавају животну средину, у складу са законом идругим прописима који регулишу ову 
област. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у зависности од 
утицаја делатности коју обавља на животну средину. 

 

XV ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 54. 

Предузеће је дужно да на својој интернет-страници објави: 
1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора; 
2) организациону структуру; 
3) годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог 

програма ако предузеће има конкуренцију на тржишту; 
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања; 
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 
6) друге информације од значаја за јавност. 
 

ХVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 55. 

Предузеће је дужно да усклади своја општа акта са законом којим се уређује положај 
јавних предузећа и одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке. 

Члан 56. 

За све што није регулисано овом одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавним 
предузећима, као и одредбе позитивних законских прописа којима се уређују услови и начин 
обављања делатности од општег интереса и положај привредних друштава. 
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Члан 57. 

Даном доношења ове одлуке престају да важе све одредбе Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Наш дом'' (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/13 и 1/14). 

Члан 58. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Пожега''. 

 
Скупштина општине Пожега 

Број _________, од ________ 2016. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 
 
 
 

О б р а з л о ж њ е 
 
 Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта ЈКП ''Наш дом'' Пожега са Законом о јавним 
прузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/2016). 
 Новим Законом се детаљније регулишу услови које морају испуњавати чланови Надзорног 
одбора јавног предузећа, као и директори јавних предузећа, њихове одговорности, овлашћења; као и 
међусобна права и обавезе оснивача и јавног предузећа, а све у циљу остваривања функције и 
делатности јавног предузећа. 

Овом Одлуком су извршена потребна усклађивања као и регулисање других питања од значаја 
за рад јавног предузећа.  
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр. 129/07, 83/14), члана 5. и 6. 

став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/2016) и члана 38. и 105. Статута општине 

Пожега (''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), на седници од _____2016. 

године, Скупштина општине Пожега, донела је 

 

О Д Л У К У  

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ-ПОЖЕГА'' 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком, врши се усклађивање важећег Оснивачког акта Јавног предузећа ''Дирекција за 

изградњу-Пожега'' са одредбама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16). 

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу-Пожега'' основано је Одлуком Скупштине општине Пожега 

01 бр. 011-10/94 од 12.07.1994. год.(„Општински службени гласник“, бр. 9/94) и уписано у регистар 

Окружног Привредног суда у Ужицу Fi 1871/94 a по Одлуци Скупштине Општине Пожега 01 бр. 011-

5/2001 од 03.04.2001. год. .(„Општински службени гласник“, бр.11/2001)  преведено у регистар  

Агенције за привредне регистре решењем бр. БД  1180/2005 од 17.02.2005. године 

 

 

Члан 2.  

 

 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега оснива Скупштина општине Пожега   на 

неодређено време ради: 

1. обезбеђења услова трајног обављања делатности од општег инртереса и  

уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, 

2.  развоја и унапређења делатности од општег интереса, 

3.  стицања добити, 

4.  остваривања другог законом утврђеног интереса. 

Права оснивача остварује Скупштина Општине Пожега. 

 

Члан 3. 

 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега има статус правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом. 

 Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Члан 4. 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега за своје обавезе одговара целокупном својом 

имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега, осим у 

случајевима прописаним законом. 

 

Члан 5. 

 Јавно предузеће „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега заступа и представља директор.  

Члан 6. 

Ова одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, садржи одредбе о: 

1. називу, седишту и матичном броју оснивача; 

2. пословном имену и седиште предузећа; 

3. претежној делатности јавног предузећа; 

4. правима, обавезама и одговорностима предузећа према оснивачу и оснивача према предузећу; 

5. условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 

сношењу ризика; 

6. условима и начину задуживања предузећа; 

7. заступању предузећа; 

8. износу основног капитала, као и опису, врсти и вредности неновчаног улога; 
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9. органима предузећа и њиховој надлежности; 

10. имовини која се не може отуђити; 

11. о располагању стварима у јавној својини која су пренета у својину предузећа складу са законом; 

12. заштити животне средине; 

13. другим питањима од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива предузеће. 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Члан 7. 

Основач Јавног предузећа је: 

Општина Пожега, Трг Слободе број 9, матични број: 07158122. 
Права оснивача остварује Скупштина општине Пожега. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 8. 

Предузеће послује под пуним пословним именом: Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу-Пожега'' 

а скраћено ЈП ''Дирекција за изградњу''.  

Седиште предузећа је у Пожеги, ул.Трг Слободе бр. 3. 

 

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 9. 

Делатност Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега је обезбеђење материјалних и 

других услова за:   

1.  уређење, коришћење, унапређивање и заштиту  градског грађевинског земљишта као добра од општег 

интереса. 

2. изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у Општини Пожега, 

извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна 

вредност улица, локалних путева, државних путева другог и трећег реда, тргова, платоа и слично. 

3. изградња, реконструкцја и ревитализација објеката хидроградње (водоснабдевање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода)  

4. одржавање чистоће  на површинама јавне намене, чишћење и прање асфалтираних, поплочаних, и других 

површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада, одржавање и пражњење посуда за отпатке 

са   површина јавне намене, као и одржавање јавних чесми и фонтана, 

5. одржавање јавних зелених површина;   уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 

рекреативних површина и приобаља 

6. обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног 

осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.  

 7. обављање стручних послова који се односе на планирање и уређење просстора. 

Делатност Предузећа  мора бити у саглааности са начелима одрживог развоја и заштите животне средине. 

Члан 10. 

 

 Претежна делатност Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“ је:  

- 42.11 изградња путева и ауто пуптва 

- 42.13 изградња мостова и тунела 

- 42.91 изградња хидротехничких објеката 

- 43.11 рушење објеката 

- 43.12 припрема градилишта 

- 43.21 постављање електричних инсталација 

Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега, може без уписа да врши и друге делатности које 

служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
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V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ И 

ОСНИВАЧА ПРЕМА  ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  

Члан 11. 

Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: 

1. трајно и несметано обављање делатности под условима и на начин уређен законом, прописима и 

стандардима донесеним на основу закона; 

2. прописани или уговорени обим и квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 

сигурност корисника у добијању услуга, у складу са позитивним прописима; 

3. развој и унапређење квалитета и врсте услуга, као и унапређење организације и ефикасности 

рада. 

Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком и Статутом Предузећа. 

Члан 12. 

Оснивач је дужан у складу са законом да: 

1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности; 

2. остварује надзор и контролу обављања делатности; 

3. предузима мере за унапређење делатности. 

 

Члан 13. 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, оснивач даје сагласност на: 

1) Статут; 

2) гаранције, авале, јемства, залоге и друга средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

3) одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 

4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину 

предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, 

утврђених овом одлуком; 

5) улагање капитала; 

6) статусне промене; 

7) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији; 

8) промену седишта предузећа; 

9) промену пословног имена предузећа; 

10) промену правне форме; 

11) годишњи програм пословања; 

12) одлуке које се доносе у складу са законом којим се уређује област у оквиру које је претежна 

делатност предузећа; 

13) финансијски план и извештај о финансијском пословању; 

14) друга акта у складу са законом и овом одлуком. 

VI НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И 

СНОШЕЊЕ РИЗИКА  

Члан 14. 

Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописима који уређују 

расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским 

извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за 

претходну годину. 

Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана, утврђује се законом, односно одлуком о 

буџету за наредну годину. 
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Члан 15. 

Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, у складу са законом и 

другим прописима који уређују расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом 

пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа. 

Члан 16. 

Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: 

- буџета оснивача и 

- других извора у складу са законом. 

VII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

Члан 17. 

Делатност предузећа финансира се из буџета оснивача,на основу годишњег програма пословања, 

који доноси Надзорни одбор предузећа. 

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га 

Оснивачу. 

Предузеће, годишњи програм пословања из става 1. овог члана доставља оснивачу најкасније у року 

од 15. дана од дана усвајања акта о буџету општине Пожега. 

Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган оснивача. 

У случају привременог финансирања, предузеће може донети годишњи програм пословања за 

период на који се односи привремено финансирање. 

Члан 18. 

Годишњи програм пословања садржи нарочито: 

- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

- планиране набавке; 

- план инвестиција; 

- планирани рачун расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

- елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

- план зарада и запошљавања. 

Члан 19. 

Предузеће је дужно да надлежном органу оснивача доставља тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег програма пословања. 

Извештај из става 1. овог члана се доставља у року од 30. дана од дана истека тромесечја. 

Члан 20. 

На основу извештаја из члана 15. ове одлуке, надлежни орган оснивача, сачињава и доставља 

надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих 

активности. 

Поред информације из става 1. овог члана, надлежни орган оснивача једном годишње доставља 

надлежном министарству анализу пословања предузећа, са предузетим мерама за отклањање 

поремећаја у пословању предузећа. 

Анализа се доставља у року од 60 дана од завршетка календарске године. 

Члан 21. 

Предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. 

Финансијски извештај са извештајем овлашћеног ревизора предузеће доставља надлежном органу 

оснивача, ради информисања. 
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Члан 22. 

Предузеће је дужно да пре исплате зарада овери образац за контролу обрачуна и исплате зарада. 

Уколико предузеће не спроводи годишњи програм пословања у делу који се односи на зараде или 

запошљавање,надлежни орган оснивача неће извршити оверу обрасца за контролу обрачуна и исплате 

зарада. 

Члан 23. 

Уколико у предузећу до почетка календарске године није донет годишњи програм пословања, до 

доношења тог програма зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним 

годишњим програмом пословања за претходну годину. 

Члан 24. 

У случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом, надлежни орган оснивача може 

предузети мере којима ће обезбедити услове за неометан рад, пословање и управљање предузећем и 

то: 

1. извршити промену унутрашње организације предузећа; 

2. разрешити постојеће органе које именује и именовати привремене органе предузећа; 

3. ограничити право располагања појединим средствима у јавној својини; 

4. предузети друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности 

од општег интереса и овом одлуком. 

VIII ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

Члан 25. 

Имовину предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и 

хартије од вредности и друга имовинска права, која су од стране оснивача пренета у својину предузећа 

у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини. 

Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом и овом одлуком. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са законом и актима 

оснивача. 

По основу улагања средстава из претходног става оснивач стиче уделе у Предузећу као и права по 

основу тих удела. 

Капитал у Предузећу подељен на уделе уписује се у Регистар. 

Укупан основни новчани капитал Предузећа износи 1.000,00 динара. 

Укупан уплаћен новчани капитал Предузећа износи 1.000,00 динара. 

Члан 26. 

Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора: продајом 

производа и услуга, кредита, донација и поклона из буџета општине и Републике Србије и осталих 

извора у складу са законом. 

Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун. 

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, предузеће одговара целокупном својом 

имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом. 

 

IХ  ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ  

Члан 27. 

Не може се отуђити имовина која је одлукама надлежних органа, пренета на управљање предузећу. 
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X РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ 

ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 28. 

Предузеће располаже стварима у јавној својини, која су пренета у својину предузећа, на начин 

прописан законом и подзаконским актима који регулишу ову област. 

 

ХI  УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 29. 

Предузеће се може задуживати само под условима и на начин предвиђен законом и програмом 

пословања. 

У смислу одредбе ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином предузећа. 

Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других финансијских 

организација доноси Надзорни одбор предузећа. 

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје оснивач.  

 
Цене производа и услуга предузећа 

 

Члан 30. 

 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга (накнаде за уређење грађевинског земљишта) су : 

 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према 

усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је оснивач дао сагласност; 

 3) добит вршиоца комуналне делатности. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре 

исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

  

Члан 31. 

 

 Предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм 

пословања, у складу са чланом 18. ове Одлуке. 

 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, 

Предузеће може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене 

цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.   

 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Скупштини 

општине.  

XII ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 32. 

Предузеће представља и заступа директор. 

Директор може овластити друго лице које је у радном односу у предузећу да може да заступа 

предузећа у случају одсутности или спречености директора, а у границама датог овлашћења. 

XIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ  

Члан 33. 

Органи предузећа су: 

- Надзорни одбор; 

- директор. 
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НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 34. 

Надзорни одбор предузећа има три члана, од којих је један председник, који се именују на период 

од четири године. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен 

Статутом предузећа. 

Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у Надзорном одбору. 

Члан 35. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 

1. да је пунолетно и пословно способно; 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковнимстудијама, специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 2. овог члана; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције 

у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

3) обавезно лечење наркомана; 

4) обавезно лечење алкохоличара; 

5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 

корпоративног управљања. 

Независни члан Надзорног одбора, поред услова прописаним ставом 1. овог члана, мора да 

испуњава и следеће услове: 

1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет 

година; 

2. да није члан политичке странке; 

3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни ангажован по другом 

основу у Предузећу или друшту капитала чији је оснивач то Предузеће. 

Члан 36. 

Чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада. 

Члан 37. 

Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати услове утврђене чланом 35. став 1. 

ове одлуке. 

Поред услова из претходног става, представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати и 

следеће услове: 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет 

година; 

2) да није члан политичке странке. 



 8 

 

Члан 38. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; 

2) доноси годишњи,односно трогодишњи, програм пословања; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег, програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) надзире рад директора; 

7) доноси Статут; 

8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала; 

9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 

10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни однос; 

11) доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа; 

12) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 

општег интереса, утврђених овом одлуком; 

13) доноси одлуку о задужењу предузећа; 

14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, оснивачким 

актом и Статутом; 

15) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није утврђена надлежност 

другог органа; 

16) доноси пословник о свом раду; 

17) утврђује мере заштите и унапређења животне средине; 

18) даје предлог о повећању и смањењу основног капитала; 

19) одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп непокретности; 

20) врши друге послове у складу са законом и Статутом. 

Одлуке из става 1. тачка 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 18. и 19. доноси уз сагласност оснивача, а Одлуку из 

става 1. тачка 8. уз претходну сагласност оснивача. 

Члан 39. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, 

уколико: 

1) предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 13. ове 

одлуке; 

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања основане сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа несавесним 

понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

Члан 40. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 

дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана 

Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

Члан 41. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора 

или друго лице у предузећу. 
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ДИРЕКТОР  

Члан 42. 

Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на период од четири године на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата примењују се одредбе закона 

којима се уређује правни положај јавних предузећа. 

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са законом којима се уређује правни 

положај јавних предузећа и Статутом предузећа. 

Члан 43. 

За директора предузећа може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 

тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције 

у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Поред услова предвиђених овим чланом, Статутом Предузећа могу бити прописани и други услови 

које мора да испуни лице да би било именовано за директора Предузећа. 

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор предузећа не може имати заменика. 

Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Члан 44. 

Директор предузећа: 

1) представља и заступа предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада предузећа; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; 

6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке Надзорног одбора; 

9) подноси извештаје о раду; 

10) доноси акт о систематизацији; 

11) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; 

12) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга рада; 

13) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, 

правилником о раду и Статутом предузећа; 
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14) врши друге послове одређене законом и Статутом предузећа. 

У обављању послова из своје надлежности директор доноси одговарајуће одлуке, решења, упутства, 

наредбе и друге акте. 

Члан 45. 

Мандат директора предузећа престаје истеком периода на који је именован, оставком и 

разрешењем. 

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, 

односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

Оставка се у писаној форми подноси надлежном органу оснивача за именовање директора 

предузећа. 

Члан 46. 

Директор може бити разрешен и пре истека периода на који је именован. 

Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине општине надлежно за избор и 

именовања, а предлог може поднети и Надзорни одбор Предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се 

предлаже разрешење. 

Оснивач може разрешити директора под условима предвиђеним Законом. Поступак разрешења 

директора спроводи се у складу са Законом. 

 

Члан 47. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора, до именовања директора предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора, утврђене чланом 

43. ове одлуке. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор предузећа. 

Члан 48. 

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију. 

Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације одређује Влада својим актом. 

Одлуку о исплати стимулације директора доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

Члан 49. 

Предузеће у пословима унутрашњег промета заступа и представља директор, без ограничења. 

Директор је овлашћен да закључује све уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун 

предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго лице да преузима 

радње из његове надлежности у складу са законом. 

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и опозвати прокуру, у складу са законом. 

Члан 50. 

Директор и чланови Надзорног одбора не смеју бити у сукобу интереса, у смислу закона којим се 

уређује спречавање сукоба интереса. 

Члан 51. 

Предузеће има Статут, којим се уређује организација Предузећа, ближе дефинишу послови и начин 

одлучивања органа предузећа и друга питања од значаја за пословање Предузећа у складу са законом 

и другим прописима. 

Статут доноси Надзорни одбор предузећа и доставља га оснивачу на сагласност. 
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Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење ове одлуке. 

Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа. 

XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 52. 

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и 

унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну 

средину, у складу са законом идругим прописима који регулишу ову област. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује предузеће у зависности од утицаја 

делатности коју обавља на животну средину. 

XV ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 53. 

Предузеће је дужно да на својој интернет-страници објави: 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора; 

2) организациону структуру; 

3) годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма 

ако предузеће има конкуренцију на тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за јавност. 

ХVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 54. 

Предузеће је дужно да усклади своја општа акта са законом којим се уређује положај јавних 

предузећа и одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке. 

Члан 55. 

За све што није регулисано овом одлуком, примењиваће се одредбе Закона о јавним предузећима, 

као и одредбе позитивних законских прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности 

од општег интереса и положај привредних друштава. 

Члан 56. 

Даном доношења ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за 

изградњу-Пожега'' (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/13 и 1/14). 

Члан 57. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега''. 

 

01 Број: 06-____/16 

Скупштина општине Пожега 
 

ПРЕДСЕДНИК, 

   Зорица Митровић 
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О б р а з л о ж њ е 

 

 Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу-Пожега''  

Пожега са Законом о јавним прузећима (''Сл.гл.РС'', бр. 15/2016). 

 Новим Законом се детаљније регулишу услови које морају испуњавати чланови Надзорног одбора јавног 

предузећа, као и директори јавних предузећа, њихове одговорности, овлашћења; као и међусобна права и обавезе 

оснивача и јавног предузећа, а све у циљу остваривања функције и делатности јавног предузећа. 

Овом Одлуком су извршена потребна усклађивања као и регулисање других питања од значаја за рад 

јавног предузећа.  

 



  На основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“ бр 119/12) и 

чл.14. Статута јавног предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“Пожега бр.132/13 

Надзорни одбор Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега на 

седници од ___________.год. доноси  

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О измени Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу-

Пожега“, Пожега за 2016. годину 

  

 

  

Члан 1.  

 У Програму рада Ј.П. „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега за 2016. 

годину  у бришу се позиције : 

 

 Поглављу 6. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ: 

 

Текуће поправке и одржавање буџетска позиција  451  132  425191,  

-  редни бр. 12. „Решавање имовинских односа...................... 3.000.000,00 дин. 

 

 Инвестиције  буџетска позиција  буџетска позиција  451 131  511231,  

- редни бр. 1. „Завршетак реконструкције тротоара у ул. Књаза Милоша“ 

......................................................................................................1.500.000,00 дин.  

- редни бр. 12 „ Изградња  паркинга код новог гробља“ .........2.000.000,00 дин.  

 

Поглавње 6. ВИШЕНАМСНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ: 

 

 Пројектовање буџетска позиција  474  135  511451  

 

-  редни бр. 11.“Израда идејног и главмог пројекта реконструкције  

подвожњака на прузи Београд-Бар у Засељу“........................................800.000,00 дин. 

- редни бр. 12.“Израда пројекта за главни сабирни градски  

колектор“...................................................................................................400.000,00 дин.  

   

Поглавље 6. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ: 

 

Инвестиције буџетска позиција  630  155 511241  

- редни бр. 4. „Замена азбестног цевовода Ø 300 у Југ Богдановој 

улици“.................................................................................................... 2.300.000,00 дин. 

 

 Поглавље 6. ЈАВНА РАСВЕТА: 

 

 Текуће поправке и одржавање буџетска позиција 640  157  425117   

- редни бр. 5. „Замена   уземљивача у ул. Петар Лековић“.......500.000,00 дин. 

  

 

 



Члан 2.  

У Програму рада Ј.П. „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега за 2016. 

годину увећавају се средства: 

 

Поглављу 6. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ: 

 

Текуће поправке и одржавање буџетска позиција  451  132  425191,  

- редни бр. 1. „Зимско одржавање улица и локалних путев....3.000.000,00 дин. 

- редни бр. 2. „Хоризонтална сигнализација“ лежећи полицајац у ул.  

Прудови ....................................................................................................150.000,00 дин.  

 

Инвестиције  буџетска позиција  буџетска позиција  451 131  511231,  

- редни бр. 2. „Реконструкција ул. Браће Мићића“..................... 600.000,00 дин. 

- редни бр. 7. „Реконструкција пута у Засељу“............................ 600.000,00 дин. 

- редни бр. 14. „Изградња тротоара и дела кишног колектора у Железничкој  

улици“......................................................................................................1.000.000,00 дин. 

- редни бр. 17. „ Реконструкција раскрснице улица Нићифора Максимовића и  

Браће Лековића са израдом сливника и дела кишног колектора“........350.000,00 дин. 

 

Поглавње 6. ВИШЕНАМСНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ: 

 

Текуће поправке и одржавање буџетска позиција  474  134  424631, 

- редни бр. „Топографски планови и геодетски радови“..........1.000.000,00 дин. 

-  

Пројектовање буџетска позиција 474 135 511451 

- редни бр. 9. „Пројекат реконстр. тротоара у ул. К. Милоша“...200.000,00 дин. 

 

Поглавље 6. УПРАВЉАЊЕ ОТПЉДНИМ ВОДАМА: 

 

Инвестиције у канализацију буџетска позиција  520  139  511242 

- редни бр. 3. „Реконструкција и изградња кишне канализације у ул.  

Немањина- поправка асфалтног застора на тротоару“ .........................400.000,00 дин. 

 

Члан 3. 

У Програм рада Ј.П. „Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега за 2016. год. 

додаје се нова ставка  у 

 

 Поглавље 6. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ: 

Инвестиције буџетска позиција 451  131  511231  

- редни бр. 20. „Реконстр. коловоза у улици Николе Тесле“...1.500.000,00 дин. 

 

Члан 4. 

 Одлука се доставља Скупштини општине Пожега на Сагласност. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ-ПОЖЕГА“  

Бр534/15  од19.09.2016.год. 

 

                                                                                                 П р е д с е д н и к, 

Владе Радовановић, дипл.ел.инж.    



   
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

" ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ - ПОЖЕГА" 

ПОЖЕГА 

       ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА 
  

за  сезону 2016/2017 на локалним путевима и 
градским улицама 
Оиштине Пожега 

Период 15.11.2016.- 01.04.2017.год. 

Пожега,  Август, 2016.године                                 

 



 

 

ПРОГРАМ 
 

Организације зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју  

Општине Пожега, утврђених Одлуком CO Пожега (''Општински службени гласник''  

број 25/93.) о којима се стара Ј.П."Дирекција за изградњу - Пожега", Пожега 

 

 

Одлуком Скупштине општине Пожега о одржавању локалних путева на 

територији Општине Пожега стара се "Дирекција за изградњу - Пожега", Пожега, ( у 

даљем тексту Дирекција ). Њихово одржавање, посебно у зимском периоду је различито, 

обзиром на карактер пута и положај тј. правац пружања трасе. Обзиром на географски 

положај Општине, одржавање путева у брдовитим и планинским теренима је доста 

отежано а посебно зимско одржавање у периоду снежних падавина, сметова, ветрова, 

мразева, ледених киша и др. зимских услова.  

Одржавање локалних путева на основу законских и других прописа Дирекција, 

поверава предузећима кoja ce баве том делатношћу, путем уговора или давања налога за 

рад јер није у могућности да оформи посебну службу за вршење наведених послова. 

Одржавање локалних путева зависи од  великог броја променљивих параметара, 

положаја и дужина путне мреже, временских услова овог поднебља са појавом леда и 

снега на читавој путној мрежи одједном, велике температурне разлике и изразито ниске 

температуре, велики одрони и клизишта као и и друге непогодности, што отежава 

прецизно и економично организовање зимског одржавања.  

Обим и природа посла зимског одржавања су врло променљиви, јављају ce y 

различитим интервалима, понекад врло интензивно са дужим дејствима и са великим 

проблемима за несметано одвијање саобраћаја. Све то нас доводи до закључка да се 

зимско одржавање своди на одбрану и ублажавање последица од зимских непогода.  

Да би се што успешније решавали поменути проблеми Дирекција ћ e y 

наступајућем периоду зимских непогода ангажовати  предузећа, (Период 
15.11.2016 - 01.04.2017.год.) и то: 

- ЈКП "НАШ ДОМ" Пожега које одржава  тротоаре и остале  јавне  површине  и 

део улица  у  граду по већ склопљеном  уговору  за 2016/2017 год.  са расположивом 

радном снагом и грађевинском механизацијом. Истовремено ЈКП ''Наш Дом''  Пожега,  

може се  ангажовати као испомоћ екипама  за чишћење осталих  путних  праваца  

- и предузећа  са којима ће бити склопљен  уговор о  зимском одржавању локалних  

путева  и дела  градских улица после  избора најповољнијих понуђача, а након расписаног 

Јавног тендера за Зимско одржавање локалних путева и дела градских улица . 

 

 

 



 Изабрана предузећа за одржавање локалних путева и дела  улица раде у 

сталном активном  дежурству у времену од 06-22 часова и одржавају улице и 

путеве према плану и приоритетa на основу налога Надзорног органа.  Иста ће 

имати стално пасивно дежурство  у времену од 22-06 часова и могу се  ангажовати 

по  налогу дежурног  Надзорног органа Дирекције  или МУП-а  Пожега и у току 

ноћи у случају ванредних ситуација на путевима. 

Изабрани извођачи за одржавање  локалних  путева и улица  обезбедиће  

потребну радну снагу и механизацију  са раоницима и посипачем за индустријску со  

и абразив  за потребе одржавања локалних путева по приоритетима и Програма рада  

ове Дирекције. 

 

 

Екипе за чишћење снега покрећу се искључиво на налог дежурног 
надзорног органа Дирекције. У случају дужих и обимнијих падавина, екипе 
се покрећу и без налога надзорног органа  Дирекције, с тим што се мора са 
њим контактирати у најскорије време. 

 
У случају да извођачи који буду  ангажовани на зимском одржавању 

локалних  путева и улица у граду , из  било којих  разлога нису у  могућности да  
са својом  радном снагом , механизацијом и материјалом изврше потребне 
радове, дужни су да  правовремено обезбеде подизвођаче да би се извршио 
планирани обим  радова. 

Дирекција је дужна да такође формира данонoћно дежурство једног 
службеног лица и да дежурним службама поменутих предузећа достави 
распоред дежурства по данима. 

Дежурно службено лице Дирекције обавезно да прати ситуацију на 

терену и да правовремено реагује у складу са расположивим сазнањима  о 

стању путева и да редовно води дневник зимског одржавања и врши контролу 

утрошка материјала и квалитета одржавања путева. 

Посипање улица и путева врши се према нормама које су приложене. 

По извршеном раду Извoђач ће извршити оверу дневника рада и радног 
налога од стране дежурног надзорног органа Дирекције, дневник рада 
свакодневно, а радни налог у року од седам дана.  

Све остале улице и путеви које спадају у саобраћајнице нижег ранга у 

погледу зимског одржавања и њихово чишћење извршиће се по завршеном 
чишћењу саобраћајница вишег ранга. Њихово чишћење ће се изводити 
искључиво на основу налога дежурног радника Дирекције.   

Ако и поред ангажоване механизације и радника, а услед елементарних 

непогода дође до прекида саобраћаја на појединим правцима, Дирекција ћe 

обавестити надлежне органе CO Пожега, а путем средстава јавног информисања 

и грађане Општине Пожега. 

 

 

 

 

 

 



 

 Начин информисања 

У циљу обавештавања о стању на путевима, Дирекција није у могућности да 

организује посебан систем веза, који би функционисао на територији Општине.  

Подаци о стању на путевима добијаће се директно са терена путем телефонских 

веза или усменим обавештењима. За почетак вршења припрема зимског одржавања 

послужиће званични метеоролошки извештаји са радија и телевизије као и информације 

Метеоролошке станице у Пожеги. 

У току периода зимског одржавања свакодневно ће се пратити и одвијање  

аутобуског саобраћаја на локалним путевима.  

Служба за Месне заједнице Општинске управе Пожега обезбедиће списак 

председника или представника Месних заједница са бројем телефона, на које дежурни 

надзорни орган Дирекције може од представника добити информације о стању путева у 

дотичној Месној заједници. Такође се обавезују председници или представници Месних 

заједница да у случају непроходности путева које чисте наведена предузећа и Дирекција, 

обавесте Дирекцију ради предузимања неопходних мера.  Контакт телефони дежурне 

службе  су 069/89 77  830;   069/ 89 77  827;  069/ 89 77 828. 

 Важнија упутства и задаци за радове на улицама и путевима 

На улицама и тротоарима у граду  чишћење се врши према усвојеном Плану и 

Програму рада заштите  животне средине и одржавања  јавне хигијене у Пожеги за 

2016/2017.год. 

На локалним  путевима у циљу спречавања формирања ледене коре по могућству 

извршити чишћење раоником и посипање соли и абразива чим падне снег. Ефекат 

претходног посипања соли и абразива испољава се до висине снега од 5 цм. 

Подасипање индустријске соли вршити у количинама од 10 -15 гр / м
2
. 

Подасипање абразива врши се у количинама од 170 - 255 гр / м
2
. 

Посипање се врши ручно или машински. 

Чишћење снега вршити одговарајућом механизацијом док се снег не уклони или 

сведе на дебљину од 3 - 4 цм. уз видљива два трага раоника. 

Са туцаничких коловоза снег чистити на исти начин без употребе соли и абразива.  

Брзину механизације прилагодити условима на терену.  

Вођење евиденције је обавезно и за сваки правац посебно. Утрошак материјала 

обрачунавати према стварно утрошеном a y складу са нормама. 

Обрачун радова извршиће се по овери евидентираних радова. 

Обрадио:   
       Техничка служба         В.Д.Директор,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                             Миљко  Краговић,дипл.ецц. 

 

Пожега, Август,2016.год. 

 

 
  



С П И С А К 
локалних путева на  територији општине Пожега 

на којима се врши зимско одржавање 

Ред. 
б р. 

Број и релација 
пута 

Веза путева или места 

Дужина 
пута по 

општ.одлуци 
(км) 

Дужина 
км. за 

одржав. 

Врста коловоза 

асфалт – туцаник 
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
1–Пожега-Висибаба-
Расна-Узићи 

Пожега–пут Пожега–Ужице  9 3,8 9 - 

2. 2-Татојевица-Годовик Маг.пут за Ариље-Годовик до школе 6 6,39 6,39 - 

3. 
3-Расна-Рупељево-
Роге-Сврачково 

пут Пожега-Ужице до границе са 
општ.Ариље 

13 10 10 3,00 

4. 
4-локални пут Расна-
Речице-Жираве 

пут Пожега-Ужице-Речице-Жираве 8 8 8 - 

5. 

6-Јеминска стена-Скела 
Пилатовићи-Прилипац-
Лопаш-Горња 
Краварица крак за 
Горобиље 
крак за Лучане 

пут Пожега-Чачак-Горња Краварица 
 
 
Прилипац-пут Пожега-Ариље-
Пилатовићи до границе са 
општином Лучани. 

10 
 
 
 

2 
 

2 

10,35 
 
 
 

1,88 
 

2,05 

- 
 
 

14,28 
 
 
 

- 

6. 

7-Бакионица-Лорет-
Табановићи-Средња 
Добриња-Папратиште-
Јелен До 

Од границе ГУП-а Пожега  
до Јелен Дола и пута Пожега-Чачак 

22 20,59 20,59 
- 
 

7. 
11-Душковци-Мршељи-
Богданица 

пут Пожега-Дивчибаре – до границе 
са општином Горњи Милановац 

5,5 5,5 5,5 - 

8. 
12-Пожега-Здравчићи-
Тврдићи-Луново Село 

Пожега-Луново Село са путем 
Пожега-Ужице преко Трешњице 

8 7,28 8 
- 
 

9. 
13-Рујкића кафана-
Трешњица (Локва) 

Пожега-Луново Село и Пожега-
Ужице 

3,4 4,1 4,1 - 

10. 
14-Ковачевића песак-
Засеље 

пут Пожега-Косјерић - до краја 
асфалта 

4 5,4 5,4 - 

11. 
15-Глумач-Врањани-
Здравчићи 

Пожега-Косјерић са путем Пожега-
Луново Село 

4,5 3,75 3,75 - 

12. 
16-Табановићи-Средња 
Добриња 

пут Пожега-Јелен До са путем 
Песак-Горња Добриња 

3 3 3 - 

13. 
17-Пожега-Стрмац-
Доња Добриња 

Пожега-Бакионица са путем Песак-
Горња Добриња 

11 11 4 7 

14. 

18- (Томића пут) пут од 
магистр.пута  Пож.ега 
Ариље (у Горобиљу) до 
лок.пута за Речице 

пут Пожега-Ариље – економија до 
Горобиље – Годовик-лок.пут за 
Речице 

5,08 5,08 5,08 
- 
 

 СВЕГА    ЛОКАЛНИХ     ПУТЕВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 116,48 
108,17 

107,09 10,00 

 



РАСПОРЕД 
 

дежурства службених лица ЈП ''Дирекције за изградњу-Пожега'', Пожега 

за праћењен извршења послова на зимском одржавању за послове на чишћењу 

улица ,  локалних  путева одређују се: 

 

Р.Б. Месец Датум Име радника Телефон Моб.телефон 

1.  XI 14.11.       -    21.11. 2016. Муњић Милан   069/ 89 77 827 

2.  XI 21.11.      -     28.11. Ковачевић Миљко  069/ 89 77 828 

3.  XII 28.11.       -    05.12. Терзић Драгослав  069/ 89 77 830 

4.  XII 05.12.      -     12.12. Муњић Милан   069/89 77 827  

5.  XII 12.12       -     19.12. Ковачевић Миљко  069/89 77 828 

6.  XII 19.12.      -     26.12. Терзић Драгослав   069/89 77 830 

7.  XII/I 26.12.     -      02.1.2017. Муњић Милан  069/89 77 827 

8.  I  02.1.      -       09.1.  Ковачевић Миљко  069/89 77 828 

9.  I  09.1.      -       16.1. Терзић Драгослав  069/89 77 830 

10.  I  16.1.      -       23.1. Муњић Милан   069/89 77 827 

11.  I  23.1.      -       30.1 Ковачевић Миљко  069/89 77 828 

12.  II  30.1.      -       06.2. Терзић Драгослав  069/89 77 830 

13.  II  06.2.       -      13.2. Муњић Милан  069/89 77 827 

14.  II  13.2.       -      20.2. Ковачевић Миљко  069/89 77 828 

15.  II  20.2.       -      27.2. Терзић Драгослав  069/89 77 830 

16.  III  27.2.       -      06.3. Муњић Милан  069/89 77 827 

17.  III  06.3.       -      13.3. Ковачевић Миљко  069/89 77 828 

18.  III  13.3.       -      20.3. Терзић Драгослав  069/89 77 830 

19.  III  20.3.       -      27.3. Муњић Милан  069/ 89 77 827 

   27.3.       -      01.4.    Ковачевић Миљко  069/89 77 828 

Напомена: 

Смена дежурних  лица је у 07,00 часова сваког понедељка. 

  За радове на чишћењу јавних површина које обавља Ј.К.П. ''Наш Дом'' Пожега 

према  Програму и седмичним и месечним  плановима одређују се следећа  дежурна 

службена лица за сво време трајања  зимске службе: 

1. Мијаиловић Милка , моб.тел.069 89 77 832 , 

2.   Тановић Денис,        моб.тел. 069 89 77 848. 

Сви дежурни су у времену од 7,00 до 15,00 часова на радном месту у 

''Дирекцији'',  могу се добити на телефон 031/ 3 816-584. По подне и викендом могу се 

добити на наведене моб.телефоне. 

 

Дежурни надзорни орган има службени ауто и обавезан је да у најкраћем року 

предузме потребне мере и да налоге  извођачу радова. 

 

Обавеза извођача је да пре слања возила на терен консултује дежурног 

надзорног органа и по потреби предузима посебне активности у току саме 

интервенције а у договору са Надзорним органом. 

        В.Д.   Директор, 

                                                                 Миљко Краговић, дип.ецц.  



                                                                                  П    Л   А   Н                      
              Организовања зимског одржавања за период 15. новембра 2016.године до 01. априла 2017.год. -  деонице за одржавање  

  Саобраћајница Дужина саобр. Ширина сaoбр.  Аутобус Приоритет  

         M2 

   Градске улице 

 
 

1. Војводе Путника-од ул.М.Тешића до гран.ГУП-а             880 м     5.0 м не III 4.400 

2. Цара Душана-из правца В.Путника до ракр.Б.Милутина 650 м 5.0 м не III 3.250 

3. Бана Милутина 480 м 5.5 м не III 2.640 

4. Краља Александра,од раскр.са ул.У.Димитријевић до надв         1.108 м 7.0 м не I 7.756 

    5  Железничка         1.200 м 6.0 м не I 7.200 

6. Висибабска         1.600 м 5.0 м н е I       8.000 

7. Болничка         1.500 м 4,5-6.0 м не I 7.845 

   8. Књаза Милоша од 1200 каплара до семаф. код Будимке 320 м 7.0 м на II 2.240 

   9. Војводе Мишића од семаф.код Будимке до Југ Богдана 980 м 7.0 м на I 6.860 

10. Југ Богдана         255,7 м 6.5 м не I 1.662 

 11. Немањина           300  м 6.5 м н е I 1.950 

12

. 
Хиландарска 167 м 7.0 м не I 1.169 

13. Војводе Степе    85 м 7.0 м на I   595 

14. Бакионичка до ''Епохе''         1.906 м 5.0 м не III 9.530 

15. Нићифора Максимовића  до 'Епохе''         1.070 м            4 -5 м не III 4.650 

16.   Дринске дивизије            470 м   6 м не III 2.820 

17.   1300 каплара 135 м             3,5 м не II   472 

18. Светосавска са делом Југ Богдана (до В.Мишића) 262 м   6 м не II 1.572 

19.  Уче Димитријевића /од Суда до К.Александра 117 м   6 м не II   702 

20. Француска и део Вука Караџића до Светосавске 263 м   7 м не II 1.841 

21. Прудови-од надвожњака до каца 820 м   5 м не II 4.100 

22. Никлоле Пашић-семаф.Хотел-мост Скрапеж-до иѕласка на 

Железничку улицу 

 

                                           

        1.185  м   7 м            да I 8.300 

23. Ул.Видосава Марјановића – до цркве Свети Сава-Савинац 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 м 
 

  5 м 
 

           не 
 

  III 
 

      2.750 

24. 

 

Ул.Шумадијска 

 

 

             270 м 
 

                 2,5 м 
 

              не   III 

 

 

Укупно  м2  : 

 

 

   

         675 

 

93.759 

 

 

25.  
Ул. Браће Лазић              390 м                   3 м             не   III 

 

     1.170 

 

     

УКУПНО: 

  

  94.140  

        

 

                                                                                                                                                                                                                  1 



          

 

                                                                                                                   Локални путеви 

                                                                                                                                                                                                     Приоритети  
1  Расна- Рупељево - Роге - Сврачково 

 

         10  км 5,0 м да I  

2 Бакионица - Лорет - Папратиште –Јел. До     20,59 км 5,0 м да I  

3 Табановићи- Средња Добриња          3   км 3,0 м да I  

4 
Пријановићи - Пилатовићи - Прилипац – 
Лопаш ( крак за Горобиље и Лучане ) 

    

     14,28 KM 

 

 
 

 

5,0 м 

 

да 

 

I 
 

5 Пожега - Здравчићи - Луново Село-Твдрдићи       7,28  KM 5,0 м да I  

6 Рујкића кафана-Трешњица (локва)        4,1  км 4,0 м да I  

7 Расна- Годовик         6,39  км 5,0 м да I  

8 Ковачевића Песак - Засеље         5,4 KM 5,0 м да II  

9 Расна -  Речице до Жирава         8  км 5,0 м не II  

10 Пожега – Стрмац-Доња Добриња       11   км 4,0 м не III  

11 (Томића пут)од маг.п. Пож.-Ариље(у Гороб.)до л.п.за Реч 
  

до лок.пута за Речице Годовик 

     5,08 км 4,0 м не III  

12 Глумач - Врањани - Здравчићи       3,75KM 5,0 м не III  

13 Пожега - Висибаба - Расна - Узићи         3,8 KM 5,0 м не III  

14 Душковци-Мршељи-Богданица        5,5 км 4,0 м не III  

       

       

      

       Јавне површине са асфалтним застором-одржава ЈКП'' Наш Дом'' Пожега као основано предузеће за подручје  града 

 
 Саобраћајна површина Површина                   Приоритет                                         Напомена  

 Тротоари на градским улицама и платои 

 Коловоз 

 

 

 

42.860,50 m
2 

  19.108,50 м2 
Према седмичном 

плану чишћења 

Из пешачких зона снег се 

мора очистити и извести ван 

града  Коловоз  111.476,00м2 Према месечном 

плану за прање 

 

Са стаза , бедема и 

степеништа снег се мора 

уклонити на начин 

предвиђен седмичним  

планом чишћења 

  Пешачке стазе 8.492,00 м2 Према мес. плану за 

одржав.паркова 

        

 

 

 

                   2 
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ПРЕДШКПЛСКА УСТАНПВА 
 ’’ПЛГА ЈПВИЧИЋ - РИТА’’ ППЖЕГА  
 Ул. Светпсавска 9                                                                                                                                                                                
 Тел: 031/811-138; 714-067   
Sajt:wwwpredskolskopozega.edu.rs 
Gmail:decjivrtic@open.telekom.rs                                                                                                                                                                                                                                  
 ДАТУМ 01. 09.2016.гпдина 
ППЖЕГА      
   
  На пснпву шлана 57.става 1.ташка 2 шлана 89. Закпна п пснпвама система васпитаоа и пбразпваоа („Сл.гласник РС“ бр. 72/09; бр.52/2011. и 
бр.55/2013.), Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу (2010.гпдине),  

 Управни пдбпр Предщкплске устанпве  ’’Плга Јпвишић-Рита’’ Ппжега, на седници пдржанпј  _______________ гпдине,  дпнпси 

 
 

 
ГПДИШОИ ПЛАН РАДА УСТАНПВЕ 

ЗА ПЕДАГПШКУ 2016/17. ГПДИНУ 
 
 

 
1 . ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ ПРЕДШКПЛСКПГ ПРПГРАМА   

             
Закпнпм п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, кпји је ступип на снагу 3.априла 2010.гпдине, предвиђенп је да се предщкплскп васпитаое 

и пбразпваое пстварује на пснпву Предщкплскпг прпграма (дпнпси се на непдређенп време), кпји је кап пбавезан дпкумент, дужна да дпнесе 
предщкплска Устанпва. Израђује га струшни прган Устанпве. Дпнпси га прган управљаоа Устанпвпм, тј. Управни пдбпр, уз сагласнпст Псниваша 
Устанпве на планирана материјална средства за оегпвп пствариваое. Пре дпнпщеоа дпкумента тражи се мищљеое Савета рпдитеља Устанпве. 

 Пснивач Устанпве је ппштина Ппжега. Гпдишои план рада за радну (шкплску) 2016/17. гпдину дпнпси се за перипд пд 01. септембра 
2016. дп 31. августа 2017. гпдине на пснпву: 

- Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа 
- Закпна п предшкплскпм васпитаоу и пбразпваоу 
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- Важећим пснпвама прпграма предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа - Предшкплскпг прпграма 
- Закпна у пбласти спцијалне и здравствене заштите 
- Извештаја п раду Предшкплске Устанпве ’’Плга ЈпвичиЋ - Рита’’ у 2015/16. гпдини. 
Гпдищоим Планпм рада Предщкплске Устанпве, (у даљем тексту Устанпва) у складу са Предщкплским прпгрампм и щкплским 

календарпм усклађују се местп, време, нашин и нпсипци пствариваоа прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада и друга питаоа пд знашаја за 
функципнисаое Устанпве. 

 
 

1.1 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФУНКЦИПНИСАОА УСТАНПВЕ У ПРПГРАМСКПЈ 2016/17. ГПДИНИ 
 

Закпнпм се уређује предщкплскп васпитаое и пбразпваое, кап деп јединственпг система васпитаоа и пбразпваоа. Делатнпст предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа се пстварује у предщкплскпј Устанпви за децу дп ппласка у пснпвну щкплу кап делатнпст пд неппсреднпг друщтвенпг 
интереса, пднпснп кап јавна служба. Делатнпст предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа је мултифункцпнална, јер пбухвата: васпитаое, пбразпваое, 
исхрану, негу, превентивнп-здравствену и спцијалну защтиту, а све крпз пбезбеђеое средстава из: 

-Бучета Ппщтине Ппжеге (делатнпст се финансира на пснпву закпна у висини пд 80% трпщкпва); 
-бучета Републике Србије (финансираое припремнпг предщкплскпг прпграма у делу финансираоа прпграма); 
-ушещће рпдитеља (старатеља) у висини 20% пд екпнпмске цене; 

Кпд планираоа пптребних материјалних средстава пплази се пд: 
а) брпја уписане деце 
б) фпрмираних васпитних група 
в) брпја заппслених 
г)материјалних трпщкпва, текућег и инвестиципнпг пдржаваоа, набавке ппреме, дидактишких средстава, пптрпщнпг материјала, исхране и 
других пптреба Устанпве детаљнп разрађених крпз финансијски план. 

Закпнпм су прпписани и принципи предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа а тп су:  
дпступнпст, једнакп правп и дпступнпст свих пблика предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа без дискриминације; 
демпкратишнпст, уважаваое права и пптреба деце и ппрпдице; 
птвпренпст, грађеое пднпса са ппрпдицпм и заједницпм; 
аутентишнпст, целпвит приступ детету, уважаваое разлишитпсти и ппсебнпсти деце,  
негпваое развпјнпсти, развијаое разлишитих пблика и прпграма у пквиру предщкплске делатнпсти у складу са пптребама деце и пптребама 
и мпгућнпстима лпкалне заједнице. 

Циљеви и задаци функципнисаоа Устанпве у 2015/16. гпдини су : 
− да пбезбеди услпве функципнисаоа јединственпг система васпитнп-пбразпвнпг рада, неге, исхране,  здравствене и спцијалне защтите; 
− да у складу са свпјим мпгућнпстима пбезбеди пптималне услпве за нпрмалан физишки, интелектуални,  емпципнални и спцијални развпј деце            
пд 1- 6,5 гпдина; 
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− да у сарадои са ппрпдицпм, щирпм лпкалнпм срединпм пбезбеди јединствп васпитних утицаја на дете, квалтетнији и бпгатији живпт у вртићу; 
− да пбезбеди щтп квалитетнију примену пснпва прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада; 
− реализација припремнпг-предщкплскпг прпграма у циљу щтп бпље спремнпсти предщкплаца за пплазак у щкплу; 
− пбезбедити кпнтинуирану едукацију струшнпг кадра; 
− да изнађе мпгућнпсти квалитетнијег ппремаоа затвпренпг и птвпренпг прпстпра у кпме бправе, живе,  раде, уше деца.; 
−пружаое и других услуга из делпкруга рада Устанпве предвиђене статутпм. 

 
 
 
 

1.2 ПРПСТПРНИ УСЛПВИ РАДА 
 

                                                                                                                                                                       Табела 1.наменски грађени пбјекти за бправак деце.                   
    

Назив пбјекта 
Капацитет Ппвршина                   

                  Адреса бр.група бр.деце 
 

пбјекат 
   m2 

двприште 
    ha 

1 „Бамби“      14    293 1505 1,3 Светпсавска 9. 

2 „Пшелица“      11    244 1690 0,96 Змајева 1. 

3 „Лептирић“        8    183 1050 0 33,65 Бана Милутина бб. 

         У К У П Н П      33    720 4245 2ha 59,65 

                     
 
У пквиру Устанпве налазе се три пбјекта наменски грађена за бправак деце, кап и прпстпр при издвпјеним пдељеоима щкпла адаптиран за 

пвај узраст. У табелама 1. исказан је тај прпстпр. Табеле: 2; 3; 4 и 4-а. приказ нпрматива, брпја уписане деце и имена васпитнпг пспбља пп групама.  
Пп истеку уписнпг рпка тпкпм летоег перипда, направљен је расппред васпитних група. Према брпју примљених захтева за упис  деце, 

фпрмиране су 33. васпитне групе. Важнп је наппменути да у пвпј педагпщкпј гпдини имамп једну уписану јаслену групу вище (деца узраста пд 1.дп 
3.гпдине). Дпк је брпј предщкплске деце маои , такпђе за једну групу. Квалитетпм рада Устанпва је искпмпезпвала местп свих радних ппзиција 
управп збпг једне нпвпуписане групе.  

 
 
 
 

 



                                                                                                                                              Годишњи план рада Установе 2016/2017 год. 

 

8 
 

 
 
 

Табела 2. 

 

 
 
 У складу са фпрмираним узрасним групама пбјекат „БАМБИ“, задпвпљип је свпје нпрмативне капацитете. Из табеле се јаснп види 
кпје узрасне групе су присутне, кплики су закпнски нпрмативи и кпји је брпј уписане деце. Пвај пбјекат је и централни, лпциран у улици: 
Светпсавскпј 9. У оему је смещтена правна, административнп-рашунпвпдствена служба и централна кухиоа за два пбјекта.  Имамп једну 
јаслену групу вище, кпја је искпмпезпвала једну предщкплску групу маое. 
 

ПБЈЕКАТ 

„БАМБИ“ 

ВАСПИТНА  
ГРУПА 

      ВАСПИТАЧИ НПРМАТИВ   БРПЈ ДЕЦЕ 

 
                    (јаслице) 

мещпвита Бпра Ђ.; Ина Радпишић   ;          12        16 

мещпвита Гпрдана Ђ.;   Љубица Ђ.;          12        17 

мещпвита Светлана П.;  Виплета М.;          12        16 

мещпвита Виплета П.;  Драгана М.;          12        16 

мещпвита Мирјана В.;   Снежана М.;          12        16    

    60       81 
 Пет групе – деца дп три гпдине Уз сагласнпст пснивача на: +,-20% 

 
 
(вртићне групе) 
 
 

млађа Весна В.;  Гприца. Л.            20         22 

млађа Милка Ј.;  Марија Р.            20         20 

средоа Драгана И.;  Гпрдана К.            24         22 

средоа Младенка М.;  Марија В.            24         23 

старија Радпјка Б.;  Марина Ј.              26         28 

старија Биљана Д.;  Снежана М.            26         27 

(предщкплске групе) ППП Златија К.;   Снежана П.            26         30 

ППП Бранка М.;  Марина М.            26         30 

ППП Весна Ј.          192               10 

 5 и вище 

Девет васпитних 
група  пд 3.дп 7.гпд. 

  
 

   У пбјекту укупнп 14 група 
 
 

укупнп       212 
укупнп у пбјекту       293 
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 Табела 3. 

              ПБЈЕКАТ 

„ПЧЕЛИЦА“ 
   ВАСПИТНА   
      ГРУПА 

           ВАСПИТАЧИ    НПРМАТИВ БРПЈ ДЕЦЕ 

                    (јаслице) Мещпвита  Јулија А.;  Светлана И.        12          15 

Мещпвита  Ивана Р.;  Верица Н.        12          17 

Мещпвита  Весна В.;  Биљана  Ј.        12         17 

Три групе – деца дп три гпдине   Уз сагласнпст пснивача на: +,-20% 36         49 
    

(вртићне групе) млађа  Митра П.; Саоа М.        20         21 

млађа Снежана З.; Данијела М.        20         22 

средоа  Рада М.; Марјана К .         24         22 

средоа Славка Т.;  Весна Р.        24        21 

старија Љиљана Р.; Зприца Т.         26         27 

старија Невенка П.;  Љиљана Р.        26         25 

(предщкплске групе) ППП Светлана П.; Јелена Т.         26        28 

ППП Гпрдана  Д.; Јасмина Ђ.        26        29 

Псам васпитних група  
пд 3.дп 7.гпд 

Пбјекат распплаже са 11 васпитних група      192 укупнп        195 

укупнп у пбјекту      244 
 Табела 4. 

              ПБЈЕКАТ 

„ЛЕПТИРИЋ“ 
   ВАСПИТНА   
      ГРУПА 

ВАСПИТАЧИ    НПРМАТИВ          БРПЈ ДЕЦЕ 

(јаслице) мещпвита Слава И.;  Дущица Д.  12            15 

старија Снежана С.;  Сандра Г.  16            19 

Две групе деце пд 1.дп три гпдине   укупнп     28       Укупнп           34 

   (вртићне групе) млађа  Славица Ј.;  Лидија Б.    20            24 

мещпвита Весна В.;  Плга М.    24            24 

средоа Далибпрка Ш.;  Марија Д.    24            18 

старија Славица Д.; Снежана Ђ.    26            30 

(предщкплске групе) ППП Зприца М.;  Светлана Н.    26            26 

ППП Ксенија Ђ.; Стајка М.    26            27 

Шест васпитних група 
пд 3.дп7.гпдина  

Пбјекат распплаже са псам васпитних група 
 

 146            149 

        183 
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                                                                                                                         Табела 4.адаптирани прпстпр за васпитни рад при шкплама у пвпј раднпј гпдини. 

 

   

 

 
 
 
 
 
    

                                                                                                                                
                                                                                                                           Табела 4-а.адаптирани прпстпр за васпитни рад при шкплама у пвпј раднпј гпдини. 

 

   

 
 
 

 
 
1.3 КАЛЕНДАР РАДА УСТАНПВЕ  

 
Раднп време Устанпве планиранп је према пптребама заппслених рпдитеља и ппшиое: сваким радним данпм пд 5,30дп 1730.  Пд 

пве педагпщке гпдине увпдимп другу смену (пп пптреби пд ппстпјеће деце). Укпликп пптребе буду изискивале уписиваћемп нпве 
кприснике.. 
 
 
 

                         П.Ш. „Петар Лекпвић“ 

                      НАЗИВ ТЕРЕНА               Брпј деце                      Име и презиме васпиташа 

Тпметинп Ппље 
 

               6 Петар Стефанпвић 

Дущкпвци                 5                     Анђелија кпвашевић 

Јежевица                 5                     Весна Маркпвић 

Здравшићи                   5     Вијплета Ерић 

                         П.Ш. „Емилија Пстпјић“. 
                      НАЗИВ ТЕРЕНА               Брпј деце                      Име и презиме васпиташа 

Прилипац                 6 Предраг Атанаспвски 

Рпге                 5 Ивана Михајлпвић 
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пбјекат брпј група 
јаслице, вртић 

дежурствп 
 ујутру 

Редпван рад у 
пдгпварајућпј 
групи 

Дежурствп ппсле ппдне 

„БАМБИ“ 5 9   (8+1)    5,30-7,00 
         7,00-15,30 15,30-17,30,надаље пп пптреби 

„ПЧЕЛИЦА“ 3 8     5,30-7,00          7,00-15,30 15,30-17,30 
„ЛЕПТИРИЋ“ 2 6     5,30-7,00          7,00-15,30 15,30-17,30 

 
Планиранп је праћеое присутнпсти деце тпкпм дежурства (ппслеппдне), касније у редпвнпм раду накпн адаптације (септембар 

месец), увпђеое друге смене. Кприсници би били у пбавези да се кпд свпјих васпиташа упищу за наредну недељу (укпликп желе бправак 
у другпј смени) дп петка текуће недеље. Такпђе увещћемп рад субптпм (кпји ће се дпдатнп плаћати, уз пбавезнп пријављиваое пп 
истим услпвима, укпликп се наши кприснисици изјасне крпз анкету за такву врсту нашег ангажпваоа.. 
 

 

Члан 1   
Према правилнику утврђује се календар за пствариваое васпитнп-пбразпвнпг  рада Устанпве за педагпщку 2016/2017. гпдину.  Педагпщка 

(щкплска) гпдина ппшиое у шетвртак 1.септембра 2016.гпдине, а заврщава се у шетвртак 31.августа 2017.гпдине. У тпку радне гпдине, деца 
припремнпг предщкплскпг прпграма (ППП) имају зимски, Ускрщои и летои распуст. 
Припремни предщкплски пплудневни прпграм ппшиое у ппнедељак 12.септембра 2016.гпдине, заврщава у среду 31.маја 2017.  
Свакп дете-кприсник нащих услуга има правп на гпдищои пдмпр пд месец дана (тада плаћа   50% пуне цене). Гпдищои пдмпр мпже да се кпристи и 
из два дела, зима-летп и рпдитељи су дужни п тпме да пбавесте васпиташе. Такпђе и пдсуствп сваке друге врсте ппдразумева исти бенефит. 
а)*** У Устанпви се раднп прпслављају: 

- Дан Устанпве 3.фебруар; 
- Слава Устанпве – Св. Василије Пстрпщки 12.мај;      

 б)*** Заппслени у Устанпви имају правп да не раде у дане следећих верских  празника:  
1.  Припадници правпславне верписппвести -први дан крсне славе; 
2.  Припадници Исламске заједнице  на први дан  Курбам Бајрама; 
3.  Припадници верских заједница кпје пбележавају верске празнике пп Грегпријанскпм календару-25.децембар 2016.гпдине на први дан Бпжића; 
4.  Припадници верских заједница кпје пбележавају верске празник пп Јулијанскпм календару- 7.јануара 2017.гпдине, на први дан Бпжића; 
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5. Припадници верских заједница кпје пбележавају дане Васкрщоих празника пп Грегпријанскпм и Јулијанскпм календару-ппшев пд Великпг петка, 
закљушнп са другим данпм Васкрса. 
Свакп се мпра пдлушити за прпславу празника самп једне верске заједнице. 

Члан 6 
У тпку радне гпдине Устанпва не ради самп у време државних празника и викендима(укпликп немамп захтев рпдитеља). 

Члан 7  
У Устанпви се празнују државни и верски празници, у складу са Закпнпм п државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени 

гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). 
 
 
 

1.3.1 СТРУКТУРА САТНИЦЕ  
 
 Пва педагпщка гпдина има 252 радна дана, пднпснп 2008 раднних сати, пд шега се пдузима брпј сати гпдищоег пдмпра за свакпг 
ппјединашнп. 
 

       месеци Брпј радних дана Брпј радних сати празници субпте 

     септембар              22              176               /  

     пктпбар              21              168               /  

     нпвембар              21              160               1  

     децембар              22              176               /  

     јануар              18              144              2  

     фебруар              18              144              2  

     март              23              184               /  

     април              20              160              2  

     мај              21              168              2  

     јун              22              176               /  

     јул              21              168              /  

     август              23              184               /  
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1.3.2 ПЛАН ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 
 
а ) Редпвни прпграми 
 Пп истеку уписнпг рпка тпкпм летоих месеци истакнут је расппред васпитних група. Према брпју аплицираних захтев, за упис деце фпрмиране 
су 33 васпитне групе, у кпјима ће се реализпвати редпвни прпграми (у тпку дванаестпшаспвнпг дневнпг бправка). Редпвни прпграм пбухвата ппред 
васпитнп-пбразпвнпг рада, превентивнп-здравствене неге и защтите, исхране и предщкплски прпграм, ппсебне и краће прпграме у прганизацији 
вртића и васпитнп-рекреативне прпграме. 
 

б )  Предшкплски прпграм 
 Пснпвама прпграма п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу, кап и правилникпм п садржају и трајаоу Предщкплскпг прпграма, прпписанп 
је да је Предщкплска Устанпва пбавезна спрпвпдити ППП какп за пплазнике Устанпве у целпдневнпм бправку, такп и за децу кпја не ппхађају вртић у 
гпдини пред пплазак у щкплу, а шија се реализација спрпвпди у складу са закпнским актима.  
 

в )  Ппсебни и краћи прпграми  
 Ппсебни, специјализпвани и други прпграми ће бити прганизпвани и реализпвани у складу са Правилникпм кпји регулище нашине 
пствариваоа прпграма пве врсте. 
 На пснпву анкета кпју ћемп спрпвести тпкпм септембра, у циљу дпбијаоа инфпрмација п пптребама и интереспваоима деце и рпдитеља за 
ппсебне и специјализпане прпграме, прганизпваћемп оихпву реализацију. Ппред тпга у Устанпви ће се реализпвати следећи прграми: 
 Ппсебни прпграм: 
 Прпграм „Играшкптека кап библиптека“, има за циљ да пмпгући рпдитељима  да у наменски ппремљенпм прпстпру вртића „Бамби“, мпгу да 
пдаберу-изнајме бесплатнп играшку и планиран прпстпр за свпје дете и кпристе тај прпстпр за заједнишку игру. Прпграм је бесплатан, а намеоен је 
деци пд 3 дп 7 гпдина кпја су пбухваћена редпвним предщкплским прпгрампм. „Играшкптека“ ће бити птвпрена два пута недељнп, пд 630-1730. 
Реализатпр прпграма – пспба кпја ће впдити евиденцију п раду „Играшкптеке“. Ппремљенпст прпстпра зависиће пд средстава Устанпве. 

  
г) Специјализпвани прпграми 
 1. Прпграм: „Спајдиленд“ је прпграм за превенцију и кпрекцију телесних дефпрмитета деце предщкплскпг узраста,прпцену и развпј дешје 
лплкпмпције на птвпренпм прпстпру, шији је аутпр др Небпјща Цветкпвић. Реализују га васпиташи кпји имају сертификат п ппхађаоу пвпг 
акредитпванпг прпграма, у свим васпитним групама пд 3 дп 6,5 гпдина. Прпграм ће бити бесплатан за сву децу Устанпве, и реализпваће га васпиташи 
два пута недељнп и п тпме впдити евиденцију у Коизи васпитнп-пбразпвнпг рада. Сертификате је дпбилп свп васпитнп-пбразпвнп пспбље а терене 
ћемп ппремати инфраструктурпм намеоенпм развпју дешје лпкпмпције планиранпм динамикпм. Дп тада наушенп мпгу прилагпдити тренутнпм 
прпстпру. 
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2. СТРУКТУРА ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИХ ГРУПА И РАЗВИЈЕНПСТ УСТАНПВЕ 

 
 
 Устанпва је кадрпвски и материјалнп-финансијски псппспбљена за пбављаое закпнпм утврђених делатнпсти. Наша Устанпва је међу 

првим у републици дпбила верификацију за рад (Решеоем Министарства прпсвете бр. 022-05-66/2010-07/1 пд 9. 07. 2012 гпдине). 
Тп се види крпз виспк степен прганизпванпсти у дпмену васпитнп-пбразпвнпг рада, неге, здравственп-спцијалне защтите и исхране, кап и 

другим активнпстима везаним за функципнисаое Устанпве. 
Устанпва кпнтинуиранп спрпвпди брпјне активнпсти у дпмену инвестиципнпг и текућег пдржаваоа пбјеката, са циљем унапређеоа 

квалитета и ппстизаоа щтп бпљих услпва рада. У пвпј раднпј гпдини спремнп дпшекујемп  децу у 33  васпитне групе.  
 
 

2.1 СТАОЕ ППРЕМЉЕНПСТИ средствима за рад 
 

а) Библиптека 
На нивпу Устанпве фпрмирана је, библиптека у кпјпј се налази  литература за децу предщкплскпг узраста, литература за рпдитеље кап ппмпћ 

у успещнпм рпдитељству. Сваки пбјекат Устанпве распплаже свпјпм малпм библиптекпм пре свега литературпм за децу, кап и струшним наслпвима.  
Кпнтинуиранп се пбпгаћује фпнда библиптеке у дпгпвпру са педагпщким кплегијумпм и према материјалним мпгућнпстима. 

б) Инвентар и дидактички материјал 
Пбјекти Устанпве су сплиднп ппремљени намещтајем,  дидактикпм и играшкама у складу са узрастпм деце кпја се у групи налазе. Планира се 

дппуна пбјеката „Бамби“ за прпграм „Играшкптеке“ . Према устаљенпј динамици, распплпживим средствима, ппмпћи дпнатпра, пп припритетима 
врщиће се и набавка дидактишких средстава. 

Тпкпм радне гпдине планира се дппуна аудип-визуелним средствима према пптребама. Разлишите едукативне и музишке CD-пве и DVD-пве за 
узрасте пд 1 дп 7 гпдина за све пбјекте Устанпве. Устанпва ппседује прпјектпр, видеп бим, миксету, два звушника, некпликп фптп-апарата, 36 CD-
плејера, десетак DVD-плејера, 25 TV-апарата, 11рашунара, 3 лаптппа. 
в) Технички апарати и машине 
 Кап и предхпдних гпдина, суксесивнп ће се замеоивати дптрајали апарати. У плану је рекпнструкција кухиоскпг блпка у пбјекту „Бамби“. 
 

2.1.1 Исхрана- брпј и врста пбрпка  
Циљеви и задаци исхране предщкплске деце 

Исхрана деце у предщкплскпј Устанпви је изузетнп знашајан фактпр, кпји услпвљава правилан телесни и ментални развпј. У циљу кпнтинуиранпг 
унапређеоа правилне исхране, у нареднпј раднпј гпдини: 
 планирамп исхрану у складу са Завпдпм за јавнп здравље; 
 заступљенпст намирница из свих седам група, са ппсебним псвртпм на свеже впће и ппврће, кап и млешне прпизвпде; 
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 прпщириваое аспртимана јела ппгпдних за исхрану пве пппулације и рад на рецептурама какп би била прихватљивија за децу; 
 ппштпваое режима дана; 
 врщи сталнп санитарнп-хигијенски надзпр, редпвнп пставља узпрке хране 72 сата; 
 врщи перманентну евиденцију кадра кпји ради на планираоу и прганизацији прпцеса исхране кап и на припремаоу хране. 
Дпрушак се деци сервира свакп јутрп пд 8,30-9,00 шаспва. Пн ппдразумева ппред припремљенпг пбрпка тппап напитак или јпгурт. 

Прва ужина се дели пд 10,30-11.шаспва (пре дневнпг пдмпра). Деца за ужину дпбијају впће или кплаше-пецива кпји се искљушивп спремају у 
нащпј кухиои. 

Рушак (кап главни пбрпк у тпку дана) ппдразумева супу или шпрбу, главнп јелп са меспм и сезпнску салату. 
Друга ужина иза 16 шаспва нуди деци разлишите  врсте впћа и спкпве.  
Пваквим режимпм задпвпљава се 80% дневних пптреба за правилнпм исхранпм. Деца у Устанпви не кпнзумирају месне прерађевине, нити 

кпнзервирану храну. Све је термишки пбрађенп и дпмаће.   
                                                                                                                                                Дневни брпј пбрпка и врста: 
    

 Пбрпци се припремају у  складу са брпјем уписане деце у 
педагпщкпј 2016/17.гпдини умаонп за 15 дп 30% (клизни 
ппдатак), ташније свакпдневнп се узима брпј дплазће деце и 
дпдаје 10 дп 15 % (кап дпдатак).. Дпрушак се припрема на пснпву 
брпја дплазеће деце предхпднпг дана, а пстали пбрпци на пснпву 
утврђенпг тренутнпг стаоа увећан за пкп 15% збпг дпдатка 
кпји деца траже. 

 
 

2.1.2 СЛУЖБЕНИ АУТПМПБИЛИ 

Табела 4-службена аута.  
 

Службени аутпмпбили су намеоени за дистрибуираое хране из пбјекта „Бамби“ у 
пбјекат „Лептирић“, кап и све технишке и друге врсте активнпсти у Устанпви. 
  
         

 
 

 
 

Кухиое           Врста пбрпка и дневни брпј 

Дручак 
 

ужина 
 

ручак 
 

ужина 
 

„Бамби“ и 
„Пчелица“ 

Свакпдневнп у зависнпсти 
пд брпја дплазеће деце 
плус 10 дп 15 % кап дпдатак 
пп пбрпку. 

У зависнпсти пд брпја 
деце кпја пстају иза 
1530.шаспва. 
    

Врста впзила Регистарски бр кпличина 

cady    PZ 011XĐ       1 

lada    PZ003ZI       1 
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2.2 ПЛАН УНАПРЕЂЕОА МАТЕРИЈАЛНП-ТЕХНИЧКИХ УСЛПВА РАДА ЗА 2016/17. 

 

 

Задаци Време Местп Начин Нпсипци 

 

Пбпгатити Устанпву 
дидактишким и пптрпщним 
материјалпм, реквизитима, 
коигама, у складу са стварним 
пптребама група. 

              тпкпм 
радне гпдине 

 радне спбе 
библиптека  
Устанпве                                  

пбезбедити материјална 
средства углавнпм из 
сппствених прихпда 

педагпщки кплегијум, Тим за струшнп 
усаврщаваое, рукпвпдипци педагпщких 
јединица (главни васпиташи). 

Ппремаое пбјеката 
неппхпдним намещтајем кпји 
је неппхпдни за срећнији и 
квалитетни ји пдгпј деце . 

 
        
 2016/17. 

пбјекти: Бамби 
и Пшелица. 

пбезбедити пптребна 
материјална средства за 
набавку. 

 
директпр, рукпвпдипци пед.јединица, 
пдабрани извпђаши радпва. 

Уређиваое двприщнпг 
прпстпра пбј. 
„Лептирић“ и „Бамби“, 
припрема за „Спајди“-систем. 

 
2016/17. 

пбјекти: Бамби 
Пшелица и 
Лептирић 

пбезбедити пптребна 
материјална средства за 
набавку. 

 
директпр, педагпщки кплегијум, 
пдабрани извпђеши радпва.  

Ренпвирати сппљащопст 

зграда вртића. 

Рекпнструкција кухиоскпг 

блпка пбјекта „Бамби“. 

 

2016/17. 

пбјекат кпме је 
према 
прегледу 
кпмисије 
припритет. 

прпцена уз 

пбезбеђиваое 

средстава. 

 

директпр, дпмари, изабрани извпђаши. 

Уређеое двприщнпг прпстпра 

пбјекта „Бамби“, бехатпн или 

бетпнске ппврщине. 

 

2016/2017 

 

„БАМБИ“ 

 

сппствени прихпди. 

директпр, рукпвпдипци пбјеката, 

тех.пспбље. 

Ппбпљщати безбеднпст деце 

вртића (видеп-надзпр).  

2016/17 сва три пбјекта прпцена уз пбезбеђена 

средства 

директпр, дпмари, изабрани извпђаши. 
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3. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРПВИ 

 

  3.1 ЦЕЛПДНЕВНИ И ППЛУДНЕВНИ БПРАВАК 
 

Пснпвни пблици рада са децпм су целпдневни (јаслице и вртић ) и пплудневни бправак. Пвe радне  гпдине ппхађаое припремнпг 
предщкплскпг прпграма (ППП) је пбавезнп за децу рпђену пд 1. марта 2010. дп 1. марта 2011. гпдине.  

У Устанпви ће се кап и дп сада реализпвати прпграм инклузије (укпликп је пптребнп), регулисаним ппсебним актпм. 
Крпз званишни уписни рпк, кпји је прганизпван у перипду пд 15. маја дп 30. јуна 2016. гпдине прикупљена је дпкументација заинтереспваних 
рпдитеља, на пснпву кпје је кпмисија Устанпве у првпј фази рада приступила пажљивпм анализираоу дпкументације и фпрмираоу васпитних група, 
рукпвпдећи се:  

1) Статутпм Устанпве кпји регулище нашине фпрмираоа васпитних група - групе се фпрмирају пп гпдищтима или мещпвите, у зависнпсти пд 
мпгућнпсти пбјекта, капацитета и брпја деце; 
 2) Нпрмативпм брпја деце пп групама и узрастима; 
    Фпрмирајући васпитне групе кпмисија је имала у виду и следеће ппказатеље: укпликп је у групу уписанп дете са сметоама у развпју, брпј се 
умаоује за 3 детета у пднпсу на брпј деце утврђен закпнпм. У једнпј васпитнпј групи не мпже бити вище пд двпје деце са сметоама у развпју. 
Удпвпљава се пптребама рпдитеља за премештај детета у други пбјекат, укпликп ппстпје услпви. Укпликп дете није уписанп у жељени вртић, 
рпдитељима се нуди слпбпдан пбјекат. 
  
 Табела 2.Преглед брпја деце пп васпитним групама у сва три пбјекта 2016/2017. гпдине.  

 
Пбјекат 

 
Јаслице 

Млађа 
вртићна група 

Мещпвита вртићна 
група 

      Средоа 
вртићна група 

Старија 
вртићна 
група 

Предщкплска 
група 

Предщкплска 
група, прпграм 
шетвпрпшаспвни 

 
''Бамби'' 

 
81 

 
41 

 
/ 

 
46 

 
56 

 
60 

 
10 

 
''Пшелица'' 

 
50 

 
42 

 
/ 

 
43 

 
52 

 
57 

 
/ 

 
''Лептирић'' 

 
34 

 
24 

 
23 

 
18 

 
30 

 
53 

 
/ 

 
Укупнп: 

 
164 

 
107 

 
23 

 
107 

 
138 

 
170 

 
10 
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3.2  РАДНП ВРЕМЕ УСТАНПВЕ И РАСППРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНПСТИ 
 
 Раднп време Устанпве је пд 05:30  дп 17:30  шаспва, пднпснп 12 сати-дневнп. Устанпва тпкпм гпдине свпју делатнпст пбавља пп календару 

рада, кпји је усклађен са щкплским календарпм. Радна гпдина ппшиое  1. септембра 2016.гпдине и заврщава се 31. aвгуста 2017.гпдине. 
Пплудневни припремни предщкплски прпграм ппшиое у ппнедељак 12. септембра 2016. гпд. и заврщава се у среду 31. маја 2017. гпд.   

 Тпкпм летоих месеци рад ће бити прганизпван према пптребама рпдитеља  и припритетима Устанпве. У смислу нашина рада са децпм у 
вртићима је прганизпван целпдневни и пплудневни бправак. Целпдневни бправак пд 05:30 шаспва дп 17:30 и пплудневни у ппппдневнпм  термину 
пд 1500 дп 1930 шаспва. 

За време бправка деце у вртићу прганизују се активнпсти разлишитпг карактера: усмерене, слпбпдне, игра, рекреативна пауза, бправак на 
ваздуху, дпрушак, рушак, ужине, ппдневни пдмпр. Све активнпсти кпје се планирају и реализују зависе пд кпнкретних услпва и пптреба васпитне групе 
и вртића и шине режим дана. У задпвпљаваоу разлишитих пптреба живпта и рада у вртићу, прганизпване су следеће активнпсти:  

 активнпсти исхране: - дпрушак у перипду пд 0830 дп 0900  
                  - рушак пд 1230 дп 1330 шаспва 
                  - прва ужина у 1030, а друга 1600 

У перипду пд 09 дп 13 шаспва прганизују се активнпсти кпје задпвпљавају разлишите пптребе деце: усмерене активнпсти, слпбпдне 
активнпсти, рекреативне паузе, бправак на ваздуху, културнп-хигијенскп-рекреативне активнпсти, а све пне су пдређене Правилникпм п ппщтим 
пснпвама предщкплскпг прпграма.  

 Дневни ритам (режим дана) прилагпђен је услпвима вртића, васпитне групе и узрасту. У свим групама се ппсебнп впди рашуна п перипду 
адаптације, какп би се деца и рпдитељи щтп лакще навикли и прихватили утврђени режим живпта. Тп је нарпшитп важнп на узрасту пд 3 гпдине 
(јаслице). 

Дневним расппредпм активнпсти пбезбеђује се интензивираое дешје активнпсти, правилнп смеоиваое пп интензитету, щтп дппринпси 
прирпднпм ритму живљеоа, јер је за дете и васпиташа свака ситуација искуственп и знашајнп развпјна. Режимпм живпта није ппсебнп испланиранп 
време уз стриктнп придржаваое сатнице, већ систем живпта и рада кпји се прилагпђава датим пптребама и плакщава функципнисаое свих ушесника.  
 Време пдмпра се прганизује у пднпсу на узраст и пптребе деце и у дпгпвпру са рпдитељима пратећи индивидуалнпст свакпг детета. 

 
 
             3. 2.1 СТРУКТУРА И РАСППРЕД РАДНЕ НЕДЕЉЕ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ  ПСПБЉА  

 
Раднп време заппслених регулисанп је крпз Статут Устанпве, пдлукпм директпра п раднпм времену и систематизацији, где су наведени 

задаци и пписи ппслпва пп раднпм месту. 
Раднп време рукпвпдипца, рашунпвпдственпг, административнпг, технишкпг и ппмпћнпг пспбља је псам сати и прганизпванп је пп пдлуци п 

раднпм времену, а евиденцију п тпме впди главни васпиташ, щеф кухиое, щеф рашунпвпдства сарадници на превентиви и технишки секретар. 
Раднп време и структура раднпг времена заппслених у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу регулисанп је закпнпм и структурпм п 

шетрдесетпшаспвнпј раднпј недељи. Пна је представљена у табелама: 
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                                                                                                                                 Табела 1.  Структура радне недеље у целпдневнпм бправку 
                                                                                                                                            Табела 2.  Структура радне недеље васпиташа у пплудневнпм бправку. 

 Васпитнп-пбразпвна структура рада у Устанпви израђена је на бази 40-шаспвне радне недеље, а у складу са ппстпјећим 
прпписима (кплективни угпвпр).         
                                                                                                                                    1) васпитнп-пбразпвнп пспбље у целпдневнпм бправку. 

Редни 
брпј 

                             С т р у к т у р а      с а т н и ц е 
 

вртић-јаслице у сатима 
 

 
           1. 

            Неппсредни рад редпвни рад и дежурствп 
 

                                30 сати 
      (щест сати дневнп)        

 
 
           2. 
 
 

 

 
          Пстали ппслпви 

Планираое вас.пбраз. рада;                                1,30 

Запажаоа п деци                                 1,30 

Тимски рад, струшнп усаврщаваое, сарадоа 
у Устанпви и изван 

                                5 
 

 
          3. 

          пауза                                   2 

 С в е у к у п н п    р а д н и х    с а т и                                           40 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     2) васпитнп-пбразпвнп пспбље у пплудневнпм бправку. 

Редни 
брпј 

                             С т р у к т у р а      с а т н и ц е 
 

вртић-јаслице у сатима 
 

 
           1. 

            Неппсредни рад редпвни рад и дежурствп 
 

                                20 сати 
      (шетири сати дневнп)        

 
 
           2. 
 
 

 

 
          Пстали ппслпви 

Планираое вас.пбраз. рада;                                 3 

Ушещће у заједнишкпм уређеоу прпстпра                                  5 

Тимски рад, струшнп усаврщаваое, сарадоа 
у Устанпви и изван 

 
                                 5 

Сарадоа са ппрпдицпм и друщтвенпм 
срединпм 

                                 5 

 
          3. 

          пауза                                   2 

 С в е у к у п н п    р а д н и х    с а т и                                           40 
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                                                                                                                                                                                Табела 3.  Структура радне недеље главнпг васпиташа. 
                Табела 3.                                                                                                                                                 Табела 4.  Структура радне недеље стушнпг сарадника 

 
СТРУКТУРА И РАСППРЕД ПБАВЕЗА У ПКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ГЛАВНПГ ВАСПИТАЧА  

Неппсредни васпитнп-пбразпвни рад са децпм      20 сати 

Ппслпви прганизације рада и други ппслпви главнпг васпиташа      10 сати 

Припрема и планираое      2 сата 

Впђеое педагпщке дпкументације      1 сат 

Рад у струшним прганима      1 сат 

Струшнп усаврщаваое       1 сат 

Сарадоа са рпдитељима      2 сата 

Сарадоа са лпкалнпм заједницпм      1 сат 

Културне и јавне делатнпсти      1 сат 

Праћеое и дпкументпваое развпја и напредпваоа детета (и/или израда ИПП-а)      1 сат 

УКУПНП      40 часпва 
                                 

 

                               СТРУКТУРА И РАСППРЕД ПБАВЕЗА У ПКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА СТРУЧНПГ САРАДНИКА 
                                                     Табела бр.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Све пстале структуре пбавезне су за 8-сатни радни дан (пднпснп 40 сати недељнп, укључујући паузу у трајаоу пд 30 минута.                   

 

Педагпщкп-инструктивни рад  
 
                30  

Праћеое психпфизишкпг развпја детета 

Саветпдавни рад са васпиташима, децпм и рпдитељима 

Саветпдавни рад са заппсленим 
 

Рад у струшним прганима                 2 
Струшнп усаврщаваое                 2 
Креираоа и реализација васпитнп-пбразпвних прпграма, праћеое 
прпцеса, исхпда и оихпвп вреднпваое 

                3 

Сарадоа са институцијама у пквиру пбразпваоа                 2 
Сарадоа са специјализпваним институцијама                 1 
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3.3 ПРЕГЛЕД ЗАППСЛЕНИХ ПРЕМА ПРПФИЛИМА СТРУЧНПСТИ  

   

Редни брпј                              Прпфил Брпј заппслених 

1. Директпр 1 

2. Секретар 1 

3. Шеф рашунпвпдства 1 

4. Струшни сарадник 1 

5. Сарадник 1  

6. Сарадник за ппслпве унапређеоа прев. здрав. 
защтите и унапређеоа, планираоа и 
прганизације исхране и нутриципниста 

 
2 

7. Васпиташ                            47 

8. Медицинска сестра - васпиташ                            17 

9. Медицинска сестра за превентивну здравствену 
защтиту 

1 

10. Кувар 5 

11. Ппмпћни кувар - сервирка 8 

12. Екпнпм 1  

13. Технишки секретар 1 

14. Пбрашунски радник 1 

16. Административни радник 1 

17. Материјални коигпвпђа 1 

18. Спремашица  13 

19. Лпжаш-мащинбравар 1 

20. Радник на пдржаваоу - дпмар 1 

21. Вещерка 2 

 

 



                                                                                                                                              Годишњи план рада Установе 2016/2017 год. 

 

22 
 

 
I Васпитно-образовни рад са децом од 1. до 3 године. 

 
Васпитнп- пбразпвни рад деце у јаслицама прати пснпве прпграма предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, па схпднп тпме васпитнп-

пбразпвни рад се реализује крпз разлишите васпитнп-пбразпвне активнпсти и игре: 
-мптпришке; 
-сензп-перцептивне; 
-музишкп-ритмишке; 
-интелектуалне; 
-језишке; 
-ликпвнп-графишке активнпсти и  
-развпј шулне псетљивпсти и ппажаоа. 
Прпграмираое и евиденција васпитнп-пбразпвнпг рада са децпм дп 3 гпд. приказује примере на дневнпм, недељнпм и месешнпм нивпу. 

Планиране активнпсти су важни видпви стваралашкпг ангажпваоа сестара-васпиташа. Реш је п прпцесу кпји захтева непрекиднп ушеое, прпмищљаое 
и сампевалуацију, а пдгпвпри на брпјна питаоа кпје сестра-васпиташ себи ппставља у тпм прпцесу, дефинищу правце сталнпг прпфесипналнпг развпја 
и усаврщаваоа. 
У прпграмираоу се пплази пд сазнаоа : 

-да је дете активни субјекат у прпцесу неге и васпитнпг рада; 
-да је нужнп јединствп неге, превентиве и васп.-пбр.рада; 
-сестра-васпиташ мпра ппзнавати развпјне карактеристике и мпгућнпсти детета у пдређенпм узрасту (интереспваоа, пптребе...) 
-сестра-васпиташ мпра разумети сигнале и ппруке кпје дете упућује и дати адекватан пдгпвпр на исте (у датим ситуацијама); 
-сестра-васпиташ треба слпјевитп да прпграмира васп.-пбраз.рад ( да је у функцији дететпвпг развпја, тј. да активнпсти нису саме себи циљ). 
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Планирани прпграмски садржаји схватају се кап прпменљиви, кпји ће се меоати зависнп пд средине, састава васпитне групе, узраста деце и 
других специфишнпсти у прганизацији рада Устанпве. Битнп нашелп васпитнпг рада деце дп 3 гпд. је ппщтпваое дешје игре, кпја је праћена 
ппзитивним емпцијама, радује дете, стицаое сигурнпсти, дпнпси му задпвпљствп... игра пмпгућује сталну интеракцију са сппљащним светпм, 
пружајући му мпгућнпст избпра, да се сналази на свпј нашин, да изражава свпја псећаоа и запажаоа итд. 
У планираоу васп. - пбр. рада, сестре-васпиташи се пслаоају на акредитпване прпграме струшнпг усаврщаваоа. Акценат струшнпг усаврщаваоа је 
усмерен на развпј гпвпра, спцип-емптивни развпј, сарадоу са ппрпдицпм и друге активнпсти и игре, и аутпрскп је делп сестара-васпиташа. 
Струшну ппдрщку при планираоу васп.-пбр. рада, сестре-васпиташи дпбијају кприщћеоем прирушника "Кпрак пп кпрак 4", а на распплагаоу им је и 
струшни сарадник Устанпве. 
Шкплску 2016/2017.гпд.рад у јаслицама ће птппшети фпрмираоем десет јаслених група: пбјекат "Лептирић" –две; пбјекат "Пшелица"- три и пбјекат 
"Бамби"- пет. 
 

ПЛАНИРАНЕ 
АКТИВНПСТИ И ИГРЕ 

 

    ЦИЉЕВИ 
 

        ЗАДАЦИ 
ДИНАМИКА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

РЕАЛИЗАТПРИ 

 
      Адаптација 

ствараое тппле атмпсфере 
кап дпбрпдпщлица нпвпј 
деци 

Ппзнаваое развпјних карактеристика 
свакпг детета, стицаое пбпстранпг 
ппвереоа 

 
  септембар 

Директпр, сестре-
васпиташи,стр.сарадн.гл.се
стра 

Уважаваое и ппщтпваое 
индивидуалних разлика у 
развпју деце 

 
плакщати  адаптацију 

Укљушити струшнпг сарадника, 
рпдитеље, гл. сестру, ради лакще 
адаптације 

 
      пктпбар 

Сестре-васпиташи, гл. 
сестра, стр. сарадник, 
рпдитељи 

Ствараое  ведре атмпс. и 
усппстављаое ппз. 
интеракција дете-сестра и 
дете-друга деца 

 
щтп пре укљушиваое деце у 
игру и активнпсти 

Ппнављаое пдређених активнпсти 
дпк деца не стекну сампсталнпст 

 
 
   свакпдневнп 

 
 
сестре-васпиташи 

 
 
Мптпришке активнпсти 

Ушеое хигијенских 
навика,правилнп седеое за 
стплпм,пузеое пп ппду... 
(24-36 месеци) 

Псампсталити децу у прпцесу неге, 
исхране и васп.-пбр. рада 

 
 
   свакпдневнп 

 
 
сестре-васпиташи 

 
 
Језишке активнпсти 

Ппдстицаое гпвпра, 
именпваое другара, 
предмета, играшака, 
шитаое с ликпвница... 

Ппдстицати децу на вербалну и 
невербалну кпмуникацију (нунаое, 
гукаое, певущеое, 
имитираое...) 

 
 
 некпликп пута  
седмишнп 

 
 
сестре-васпиташи 
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Развпј шулне псетљивпсти 
и ппажаоа  

 
Ствараое ппдстицајне 
средине, упшаваое разлика 
(пада кища, греје сунце...) 

Развијати шулне квалитете кпд деце 
(тпплп-хладнп, мекп-тврдп, мпкрп-
сувп...) 

 
2-3 пута 
седмишнп 

 
 
сестре-васпиташи 

 
Интелектуалне 
активнпсти  

Усмераваое дешје 
радпзналпсти крпз игре 
(где је лппта?, скриваое 
лутки...) 

Ненаметљивп упућивати на игре и 
активнпсти 

 
    седмишнп 

 
сестре-васпиташи 

 
 
Музишке активнпсти 

 Певаое, играое и слущаое 
музике 

Прилагпђаваое на  
     звук-ритам 

 
  свакпдневнп 

 
  сестре-васпиташи 

Ликпвне aктивнпсти Пбезбедити зидне панпе за 
щкрабаое и бпјеое 

Заинтереспвати дете да щкраба, држи 
плпвку, бпјицу, да врати исте на местп 

Два пута 
седмишнп 

сестре-васпиташи 

Ушещће на јавним 
манифе: Дешјанедеља, 
нпвпгпдищои и бпжићни 
празници, 8.март, Дан 
ппщтине, „Нај-играшка“, 
карневал прплећа, крсна 
слава, карневал цвећа... 

 
Ппдрщка деце јаслица у 
јавним манифестацијама, 
спцијализација деце 2-3 
гпд. 

 
Спцијализација,ушеое правила 
ппнащаоа, сналажеое на јавнпм 
месту (2-3 гпд.) 

 
 
  пктпбар-мај 

 
 
сестре-васпиташи, 
главна сестра 

 
Сарадоа са ппрпдицпм 

Јашаое рпдитељске 
кпмпетенције 

Пбавезнп укљушити рпдитеље у 
васпитне активнпсти (радипнице, 
предаваоа) 

 
  тпкпм гпдине  

 
Сестре-васпиташи, 
главна сестра 

 Впђеое дешјег  
 ппртфплиа 

Прпцена, упшаваое, 
ппсматраое, анализа 
дешјег ппнащаоа у групи 

Сакупити сву дпкументацију п свакпм 
детету дпступну на увид 

 
  тпкпм гпдине 

 
сестре-васпиташи 

Впђеоелишнпг 
ппртфплиа, евалуација и 
сампевалуација 

Јашаое прпфесипналне 
кпмпетенције 

 
Кпнтинуиранп евидентираое 

 
   тпкпм гпдине 

 
сестре-васпиташи 

Ушещће на 
акредитпваним 
семинарима  и 
предаваоима 

Напредпваое у струци Примена нпвина у пракси и 
сакупљаое ппена за лиценцу 

   Кад се стекну   
    услпви 

 
сестре-васпиташи 
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II Васпитно-образовни рад са децом од 3 - (дп укључиваоа у прпграм припреме за шкплу) 5,5 година 

 
      У складу са Пснпвама прпграма васпитаоа и пбразпваоа деце, циљевима и задацима  планираћемп и васпитнп-пбразпвни рад на 
пвпм узрасту. Радиће се на ппдстицаоу целпвитпг развпја  дешјих сппспбнпсти, прпщириваоу искуства, псампстаљиваоу деце, развијаоу 
ппзитивних свпјстава лишнпсти. 
       План настаје у интеракцији деце, пдраслих и  средине у кпјпј бправе. При планираоу ће се уважити  специфишнпсти лпкалне средине, кап и 
пптребе и сугестије рпдитеља. Птвпренпст  Устанпве пмпгућава  ппвезиваое васпитаоа и пбразпваоа са спцијалнпм срединпм.  Места за ушеое кпја 
се налазе у пвпј средини биће приступашна свпј деци. 
        Васпиташи, кап нпсипци реализације планиранпг васпитнп-пбразпвнпг рада,  ће се међуспбнп дпгпварати, анализирати ппстигнутп и такп 
дплазити дп нпвих идеја. Тимски рад у свери планираоа и реализације ће и пве гпдине бити заступљен .Васпиташи ће бити укљушени у рад тимпва за 
сампвреднпваое, инклузивнп пбразпваое, развпјнп планираое, струшнп усаврщаваое, защтиту пд насиља.  
         У раду ће се примеоивати знаоа, кпја су васпиташи стекли на брпјним пбукама струшнпг усаврщаваоа ппследоих гпдина. 
 
        

Задаци васпитнп-
пбразпвнпг рада  

Ппшти циљеви 
васпитнп-пбразпвнпг 
рада 

Начин реализације Нпсипци 
реализације 

Начин 
дпкументпваоа 

Мпдели рада 

-ствараое ппвпљне 
средине за ушеое и развпј 
-бпгаћеое и ппдстицаое 
дешјег развпја 
-напредпваое крпз 
спцијални, емпципнални, 
физишки и интелектуални 
развпј 
-пствариваое щтп бпље 
сарадое на разлишитим 
планпвима васпиташ-дете, 
васпиташ-рпдитељ, дете-
дете, васпиташ-щире 
пкружеое 

-развијаое ппвереоа у 
себе и друге     
-развијаое мптпришких 
сппспбнпсти 
-ппдстицаое креативнпг 
изражаваоа  детета 
-развијаое спцијалних  и 
мпралних вреднпсти 
-стицаое ппзитивне 
слике п себи 
-да дете уппзнаје свет 
пкп себе  и развија 
нашине делпваоа на 
оега 

-крпз планираое и 
развијаое тема на пснпву 
кпјих  се пдређују 
садржаји, развпјни 
циљеви и задаци 
-крпз месешнп, недељнп и 
дневнп планираое уз 
ппщтпваое разлишитих 
аспеката развпја, 
индивидуализације у раду, 
узрасних мпгућнпсти деце, 
актуелнпсти у живптнпм 
пкружеоу, пствариваое 
сарадое са рпдитељима и 
срединпм 
-крпз игру, музишке 

 
 
Васпиташи 

-педагпщка 
дпкументација 
-ппртфплип за 
свакп дете 
-групни ппртфплип 

-Мпдел „А“ 
-Мпдел „Б“ 
-планираое рада 
кпмбинујући неке 
пд карактеристика  
једнпг и другпг 
мпдела 
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активнпсти, графишкп и 
ликпвнп изражаваое, 
активнпсти ппдстицаоа 
интелектуалнпг развпја, 
језишке и драмске 
активнпсти... 
- прганизпваоем излета и 
ппсета 
- ушещћем деце и 
васпиташа  у лпкалним 
дпгађајима ... 

 
     Сваки пут када пищемп план за наредну гпдину  мпрамп кренути пд актуелних  циљева и задатака  кпји су у скаладу са Пснпвама прпграма 
васпитаоа и пбразпваоа деце предщкплскпг узраста. Радиће се на ппдстицаоу целпвитпг развпја дешјих сппспбнпсти, прпщириваоу искуства, 
псампстаљиваоу деце, развијаоу ппзитивних свпјстава лишнпсти. 

       

 

 

III Припремни-предшколски програм (П.П.П)  

                                         
             Припремни предщкплски прпграм се пстварује у складу са Ппщтим пснпвама предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 
               Педагпщка функција  пвпг прпграма је ппдстицати све аспекте развпја кпд детета ,у квалитетнпј васпитнп-пбразпвнпј средини, кпја ће  
уважавати оегпве пптребе, пспбенпсти и кпја ће ппдстицати оегпв психпфизишки развпј .Прпграм ппмаже детету да изрази свпју пспбенпст, пптребе, 
интереспваоа и даље их развија.                                                                                                                        
               Припремни предщкплски  прпграм се плански и кпнтинуиранп надпграђује и  дппринпси физишкпј , емпципналнпј, спцијалнпј и 
интелектуалнпј спремнпсти детета за пплазак у щкплу.Тп је слпжен прпцес псппспбљаваоа  лишнпсти  детета за сампсталан рад.     
               Васпиташ је креатпр прпграма. Прави прпграм  у сарадои са децпм и  рпдитељима. 
               Планирамп и ппсете пснпвним щкплама, уппзнаваое са щкплпм кап институцијпм, дружеое са ђацима, прганизпваое заједнишких 
активнпсти, све у циљу стицаоа неппхпдних искустава и знаоа п щкпли.   
              У нащпј Устанпви Припремни предщкплски прпграм се пстварује крпз три прганизаципна пблика: 

- пплудневни, шетвпрпшаспвни рад са децпм у једнпм пбјекту, 
- целпднвевни, крпз рад са децпм припремних група у сва три пбјекта, 
- шетвпрпшаспвни прпграм на терену, при сепским пснпвним щкплама. 
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Циљ 
васпитнп-
пбразпвнпг 
рада 

Задаци васпитнп-
пбразпвнпг рада 

Начин реализације васпитнп-
пбразпвнпг рада 

Нпсипци Начин 
дпкументпваоа 

Мпдели рада 

-целпвити 
развпј детета 
-развпј 
сппспбнпсти 
-бпгаћеое 
сазнаоа п 
себи, свету 
пкп себе 
-прпщиреое 
искуства 

-ппщтпваое 
индивидуалнпсти  
- пружаое ппдрщке 
физишкпм развпју 
-негпваое 
радпзналпсти 
-ппдстицаое 
креативнпсти 
-ппдстицаое 
сампиницијативе и 
сампкпнтрпле у 
разлишитим 
ситуацијама 
-негпваое 
тплеранције и 
уважаваое 
разлишитпсти 
-пружаое ппдрщке 
сазнајнпм развпју 
-ппдстицаое 
псампстаљиваоа 
деце 

-крпз реализацију садражаја и 
активнпсти кпје се сврставају у следеће 
пбласти: развпј гпвпра, припрема за 
ппшетнп шитаое и писаое, уппзнаваое 
света пкп нас, развпј математишких 
ппјмпва, физишкп,музишп и ликпвнп 
васпитаое 
-крпз планираое и развијаое тема на 
пснпву кпјих се пдређују развпјни 
циљеви,задаци и садржаји 
-крпз свакпдневни рад васпиташа кпји 
планира рад узимајући у пбзир дешја 
предзнаоа, интереспваоа, жеље, 
пптребе и кпји ће  
пмпгућити деци да уше на разне нашине 
крпз игру, путем рещаваоа прпблема , 
крпз међуспбну интеракцију, путем 
пткрића, пп мпделу 
-крпз планираое сарадое са 
друщтвенпм и прирпднпм срединпм 
-крпз прганизпваое ппсете пснпвним 
щкплама, дружеое са ђацима, 
прганизпваое заједнишких активнпсти 

Васпиташи -педагпщка 
дпкументација 
-ппртфплип за свакп 
дете 
-групни ппртфплип 

-Мпдел „А“ 
-Мпдел „Б“ 
-планираое рада 
кпмбинујући неке 
пд карактеристика 
једнпг и другпг 
мпдела. 
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III. 1.  План  луткарске  радионице 
 

* 
 

 

 

Нашин праћеоа реализације плана: 
*фптпграфије,видеп записи                                                        *евалуаципне листе 
*упитници                                                                                        *дпкументација, извещтаји. 

Време реализације Активнпсти Начин 
реализације 

Нпсипци реализације 

Септембар дпгпвпр пкп предстпјећих активнпсти радни 
састанак 

васпиташи. шланпви Луткарске радипнице 

Пктпбар представа:“Рещаваое кпнфликата“ 
 

представа 
 

васпиташи. шланпви  Луткарске 
радипнице, шланпви Тима за защтиту деце 
пд  насиља, злпст.и занемариваоа  

Пктпбар сарадоа са Друщтвпм за цереб. парализу, 

дешију парал.  и плегије 

радипница васпиташи. шланпви Луткарске радипн. 

Пктпбар ушещће у маскенбалу “Распевана јесен“ ушесници Васпиташи, шланпви Луткарске радипнице 

Нпвембар израда кпстима за „Јесеои карневал“ радипница Васпиташи, шланпви Луткарске радипнице 
Децембар израда Нпвпгпдищоих украса радипница Васпиташи, шланпви Луткарске радипнице 

са децпм 
Јануар набавка пптрпщнпг материјала дпнације 

пптрпщ. 
материјала 

васпиташи, шланпви Луткарске радипнице 

Фебруар ппправка и израда лутака радипница васпиташи 
 

Март сарадоа са п.щ. “Петар Лекпвић“ представа,ра

дипница 

Васпиташи, шланпви Луткарске ради. 

Април израда  прплећних кпстима радипница васпиташи и деца 

Мај сређиваое Луткарске радипнице радна акција васпиташи 
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IV „Бубамарице“-додатни програм за предшколце  (6-7 Година) 
 

 Најнпвија истраживаоа развпја људскпг мпзга кап и сазнаоа какп мпзак ради и какп се развија траже пд педагпщке науке да развије 
прпграме за децу у ранпм узрасту кпји су кпмпатибилни с нашинпм на кпји мпзак функципнище и уши. Пна захтевају далекп већу ппсвећенпст ранпм 
узрасту, развијаое бпгатијих васпитних пптенцијала у садржајнп бпгатијем  пкружеоу, све у циљу квалитетнијег живпта ппјединца. Када је реш п 
предщкплскпм пбразпваоу, парафразираћу давнп изрешен суд: Сада се налазимп у једнпм прелпмнпм времену, времену између две праксе. Једне 
кпја је на самрти, али јпщ није умрла и друга кпја жели да се рпди али није рпђена. 
 Закључујемп, мпрамп се служити Пијажепвпм кпнстатацијпм да када не знамп шта да урадимп кпристимпп интелигенцију. 

                 
                                                                                                                                                      Акп планирате гпдину унапред,  
                                                                                                                                                                                                                                                                   ппсеј семе. 
                                                                                                                                                                                        Акп планирате десет унапред,       
                                                                                                                                                                                                                                                                   ппсадите дрвп.  
                                                                                                                                                                                         Акп планирате стптину гпдина унапред 

                                                                                                                                                                                                                                                    пбразујте људе. 
 

У склппу ППП кпји нуди наща Устанпва ппсебну важнпст придајемп припреми за щкплу. Крпз разлишите инпвативне мпделе и пблике, 
прпграм се извпди пд 2010.гпдине, (израдила га је мр. Снежана Младенпвић,вд. директпр исте Устанпве). 
Радипнице се састпје пд 20 сусрета пп 90 минута у деветпмесешнпм ППП, два пута недељнп, у преппдневнпм термину. 
 Раде се вежбе фине мптприке, кап и графимптпришке. Радипнице ликпвне културе у кпјима се преплићу акварел, кплаж и пригами техника. 
Пвакав пблик рада намеоен је предщкплскпј деци (6-7) гпдина с,циљем припреме на атмпсверу и принципе рада у щкпли. Крпз групни и 
индивидуални пблик рада и истраживашке активнпсти, ппдстише се развпј вещтина и сппспбнпсти важних за усвајаое щкплскпг градива. 
ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИ РАД: реализује се у складу са прпграмским усмереоем васпитаоа и пбразпваоа предщкплске деце. Све активнпсти и 
садржаји прилагпђени су дететпвим пптребама и развпјним мпгућнпстима, тј. педагпщкп-метпдишки су псмищљени. 
 Пснпвни васпитни циљеви: 
•Развијаое стваралашких сппспбнпсти; 
•Ппдстицаое целпкупнпг психпмптпрнпг развпја; 
•Пствариваое властите сппспбнпсти и крвеативнпсти; 
•Изврщаваое ппстављених пбавеза; 
•Ппдстицаое на тимски рад и сарадоу; 
•Развијаое сппспбнпсти за сампсталан рад, уреднпст, прецизнпст и кпнцизнпст у усменпм   изражаваоу; 
•Развијаое спцијалних вещтина кап нпр. ппщтпваое правила у игри, пднпси са врщоацима, сампкпнтрпла, сарадоа,...     

 Пснпвни пбразпвни циљеви ппдразумевају: 
•Пвладаваое језишким ппјмпвима пптребним за успещну кпмуникацију; 
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•Развпј кпмуникацијских вещтина (нпр. не гпвприти сви у исти глас, гпвприти пред скуппм деце,..) 
•Ппступнп усвајаое српскпг језишкпг стандарда; 
•Псппспбљаваое за апстрактнп мищљеое и лпгишкп закљушиваое; 
•Развпј математишких сппспбнпсти; 
•Вежбаое графпмптприке и перцепције; 
•Развијаое и примена ликпвне технике и средстава; 
 

САДРЖАЈ РАДА: 
ГПВПР И ИЗРАЖАВАОЕ: Крпз коижевнп делп дете пбпгаћује свпје искуствп, приближавају му се мнпга живптна искуства, сппзнаја п живпту, п 

пднпсу међу људима, емпципнални живпт ппстаје садржајнији, решник ппстаје бпгатији. Свака кпмуникација са дететпм пд разгпвпра па дп пришаоа 
прише, у себи садржи мпгућнпст прпдубљиваоа оегпвих вербалних вещтина. Играма кпје су детету занимљиве ппдстишемп кпнцентрацију и 
истрајнпст у пдређенпј активнпсти. Наиме дете је у щестпј гпдини живпта сппспбнп слагати решенице слпжених кпнструкција на шему инсистира 
впдитељ  радипнице крпз карактеризацију ликпва, ппис места радое, тј. времена радое. 
Крпз разлишите забавне активнпсти деца се припремају за срицаое слпва, пднпснп шитаое-уше преппзнаваое слпва, схватају ппвезанпст између 
слпва и гласпва, примећују гласпве на ппшетку реши.   

ДЕТЕ И ОЕГПВА ПКПЛИНА:  Пре ппласка у щкплу пптребнп је да дете пвлада пдређеним практишним знаоима, вещтинама и навикама кпје му 
ппмажу у свакпдневнпм живпту (сампсталнпст у бризи за себе, сналажеое у пкплини, вещтина ппхпђеоа са другим и сл.). Важнп је и да буде, према 
свпјим мпгућнпстима, на пдгпварајући нашин инфпрмисанп, п стварнпсти щтп ппдразумева пдређени фпнд знаоа п разлишитим ппјавама у пкплини, 
прирпдним прпцесима, карактеристикама прирпде, (биљнпг и живптиоскпг света), људима, стварима, људским делима... Ппсебнп је важнп 
указивати на сналажеое у нпвим ситуацијама. Степен псампстаљиваоа треба ускладити са дететпвим мпгућнпстима, али и са пбјективним стаоем и 
мпгућим ппаснпстима. 

МАТЕМАТИЧКИ ППЈМПВИ И ППЕРАЦИЈЕ: Све активнпсти деца искљућивп усвајају крпз игру и разне гпвпрне активнпсти. Не занемарују се ни 
математишке вещтине: спајаое, растављаое, преппзнаваое, памћеое. Будући щкпларци се уппзнају са брпјевима и схватају оихпвп знашеое. Такп 
дете развија прпстпрне вещтине, какп неки предмети мпгу меоати пблик а задржавају исту тежину или пблик, пднпснп кплишину. Разлишитим 
активнпстима и крпз игру делујемп и на развпј пснпвних математишких ппјмпва и пперација дп ступоа да дете мпже успещнп баратати пснпвним 
ппјмпвима кплишине, прпцеспм уппређиваоа, изједнашаваоа, пребрпјаваоа елемената, кап и да разуме лпгику пснпвних рашунских пперација.   

ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНИ ППСТУПЦИ ппдразумевају : 
Нашинити пкружеое стимулативнп кпје ће децу ппдстаћи на истраживаое и интеракцију. Пмпгућити избпр међу разнпврсним 

активнпстима и малим групама и индивидуалнп. Ппдстицати и укљушивати  децу у активнпсти.      
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ДЕТАЉНИ ПЛАН РАДА ПП СУСРЕТИМА:    
  

ТЕМА ЦИЉ АКТИВНПСТИ МАТЕРИЈАЛ 
 

„Тп сам ја“ 
Међуспбнп уппзнаваое, јашаое 
самппуздаоа, развпј графпмптпришких 
сппспбнпсти. 

Игра уппзнаваоа, дпгпвараое и ппстављаое 
правила, ликпвне активнпсти,игра тищине. 

Блпк бр.2, цртаое, бпјице, 
флпмастери. 

„Слишнпсти и 
разлике“ 

Ппдстицаое ствараоа ппзитивне слике п 
себи, прихватаое разлишитпсти,... 

Увпдни круг, вежбе графпмптприке, игра 
кретаоа, ликпвна активнпст.   

Кплаж, картпн, алу-фплија, 
лепак, маказе.  

„Мпје телп" Развпј сппспбнпсти мищљеоа, памћеоа, 
каузалитета. 

Увпдни круг, звушни ппстер, ликпвна активнпст. Хамер, бпје, балпни, 
картпнска слпва. 

„Ппрпдица“ Развијати пблике спцијалнпг ппнащаое и 
сензибилитет,  

Песма за ппшетак, преппзнаваое првпг и 
задоег гласа у решима, ликпвна активнпст. 

Блпк за цртаое, лепак, 
маказе. 

„ Дпм“ Ппдстицаое и развијаое стваралашке 
мащте, предшиталашких и 
предматематишких вещтина. 

Игра тищине, гепметријским пблици свуда пкп 
нас, ликпвна активнпст. 

Картпн, лепак, непбликпван 
прирпдни материјал. 

„Мпја најдража 
играшка“ 

Развпј фине мптприке, кппрдинације и 
прецизнпсти, визуелне перцепције, 
ппдстицаое интеракције међу децпм. 

Увпдни круг, писаое знакпва пп ппсуди са 
пиримшпм. Игра: заједнишка играшка, 
заједнишка ликпвна активнпст. 

Папир, кплаж папир, лепак, 
маказе. 

„Шта ме весели а 
щта љути“ 

Наушити преузимати и развијати 
пдгпвпрнпст у пднпсу на себе и властите 
пптербе уз уважаваое пптреба других. 

Игра уз песму, збрајамп и пдузимамп, ликпвна 
активнпст-бпјпм и пбликпм дп распплпжеоа. 

Папир, дрвене бпје, 
флпмастери, пластелин. 

„Пријатељствп“ Ппдстицаое, преппзнаваое и 
разумеваое свпјих и туђих псећаоа, 
развпј ппзитивних пспбина дешје 
пспбенпсти. 

Игре пбрушем, ппажаоа, груписаое дп 6 
елемената. „Чарпбни предмет“, заједнишка 
сликпвница-лик.рад. 

 
Папир, флпмасери, пастеле. 

 

„Дарежљивпст“ 

Развпј ппзитивних пспбина дешје 
пспбенпсти и емпципналне 
интелигенције. 

Игра тищине. Вежбе графпмптприке и 
ппажаоа, реши задатпг слпга. Пригами-пдевни 
предмет. 

 
Папир за пригами. 

„Несебишнпст и 
срећа у дељеоу“ 

Ппдстицаое ппзитивних пспбина и 
дпбрих навика, развпј графпмптприке, 
гпвпра и бпгаћеое решника. 

Групна активнпст крпз пбруш. Најлепще 
упакпван ппклпн-групна активнпст. Игра-ппгпди 
щта мислим. 

Разлишите картпнске кутије, 
украсни папир, лепљива 
трака, трака за мащнице. 

„Изненађеое“ Развијати сампппуздаое, сигурнпст, 
ппсебнп у неппзнатим ситуацијама. 

Игре ппажаоа и графпмптприке. Изражајнп 
шитаое текста,...Игра: Магишна кутија. Картица 
изненађеоа. 

 
Кплаж, маказе, лепак, бпје. 
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„Музишки 
инструменти“ 

Развијаое интереса за музику. 
Ппдстицаое-прихватаое међуспбне 
разлишитпсти. 

Растављаое реши на слпгпве уз удараљке. 
Састављаое и растав. муз.инструмената. 

Папир, удараљке, 
картпншићи са делпвима 
инструмената. 

„Мпја ппрпдица“ Развијаое љубави. Ппщтпваое 
разлишитпсти, негпваое ппрпдишнпг 
пкупа. 

Преппзнаваое звукпва муз.инструмената. 
Разгпвпр на тему ппрпдице. Цртаое свпје 
ппрпдице са заједнишкпм анализпм. Игра за 
крај. 

Блпк за цртаое, 
апликације,бпје, 
флпмастери. 

„Најлепщи деп 
нащег града“ 

Развијаое ппщте културе, бпље 
уппзнаваое са местпм у кпме живимп. 
Уппзнаваое са прпщлпщћу-истпријпм,... 

Слущаое химне, видеп снимци знашајних места 
нащег града уз дискусију. Бипграфија М. 
Пбренпвића прилагпђена узрасту. Пригами-
шаща. 

Папир за пригами технику, 
дешја енциклппедија, видеп 
записи. 

„Правпславни 
празници“ 

Уппзнаваое деце са пбележјима 
Хрищћанства-Ускрс, Велики петак, 
фарбаое јаја. 

Уппзнаваое са дешјпм Библијпм, шитаое, 
заједнишка анализа. Укращаваое јаја на 
картпну разлишитим техникама.  

Картпн, украсни детаљи, 
лепак, маказе, бпје. 

 

„Впда“ 
Пбпгатити знаое деце п прирпди, 
узрпшнп-ппследишним пднпсима. 
Ппдстицаое критишкпг мищљеоа,... 

Слущаое песме, гласпвнп ращшлаоаваое и 
преппзнаваое синбпла. Лпкпвна активнпст-
бпје за прсте. 

Папир, бпје , картице 
гпдищоих дпба. 

 

„Наща планета 
Земља“ 

Негпваое мултикултуралнпсти, развпј 
интелектуалне сппспбнпсти мищљеоа, 
кпнцентрације, класификације, 
каузалитета. 

Увпдни круг, вежбе графпмптприке и 
ращшлаоаваоа. Ликпвна активнпст: Наща 
планета Земља. 

 
Папир, прибпр за цртаое, 
лепак, салвете. 

 
„Гпдищоа дпба“ 

Пбпгатити дешје знаое п циклишнпј 
пбнпви живпта у прирпди и важнпсти 
људскпг ппнащаоа. Дрвп крпз шетири 
гпдищоа дпба.   

 
Игра тищине, паукпва мрежа-ликпвни рад 
(вуна, вата). Игра ппгађаоа за крај. 

 
Папир, вуна, вата, впдене 

бпје. 

 
„Шта тп пище“ 

Развпј кпмуникацијских и спцијалних 
сппспбнпсти, предвещтина шитаоа и 
писаоа. 

Игра пбрушем ппјединашнп и у тиму. Ликпвна 
активнпст-мисапне реши. Ппздрав за крај уз 
диплпмице. 

 
Пбруш, картпни са 
апликацијама, диплпмице. 
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 V  Специјализовани-додатни програми 

 
Гпдищои прпграм рада Устанпве на реализацији специјализпваних прпграма 

Пбухват деце припремнп предщкплским прпгрампм кап и деце узраста пд 3-5,5гпд. из псетљивих друщтвених група: деце из спцип-екпнпмски 
угрпжених ппрпдица, деце рпмске наципналнпсти, деце са сметоама у развпју и инвалидитетпм итд. према  ппдацима кпјима распплаже 
Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја није дпвпљнп виспк. Наща Устанпва ће и  у нареднпм  перипду  кпнтинуиранп планирати и 
реализпвати активнпсти на ппдстицаоу пптпунпг пбухвата деце крпз дпдатну ппдрщку деци и ппрпдицама. 
Предузели смп прве кпраке, мапирали смп децу кпја не ппхађају предщкплске прпграме, а затим и мпгуће партнере из лпкалне заједнице. Према 
истраживаоима кпје су радили партнери из Рпмскпг центра у Ппжега и кпје смп ми прикупили из Матишне службе у Ужицу(п брпју деце рпђене на 
теритприји  Ппщтине Ппжега), устанпвљенп је да пкп 20% деце није пбухваћенп припремним предщкплским прпгрампм, а пкп 35% деце пд 3 дп 5,5 
гпдина не ппхађа прпграм предщкплске устанпве. 
На пснпву тпга дефинисали смп следеће прпблеме: 
1. Деца из маргинализпваних група нису укљушена у институципнални пблик васпитаоа и пбразпваоа. 
2. Неки рпдитељи не схватају важнпст ранпг укљушиваоа деце у пбразпвни систем предщкплскпг васпитаоа. 
3. Ппстпје предрасуде рпдитеља деце из маргинализпваних група ( страх да деца неће бити прихваћена пд стране друге деце и рпдитеља ). 
4. Такпђе је један пд битних фактпра и недпстатак финансија. 

Ппстпје и  пптребе деце кпја нису укљушена у систем, да се укљушиваоем кпд оих ппдстише спцијализација, креативнпст, сампппщтпваое и 
генералнп припрема за щкплу. 

Ппстпји пптреба кпд рпдитеља да се развија свеснпст п знашају укљушиваоа деце предщкплскпг узраста у систем пбразпваоа и васпитаоа. 
Мапирали смп и партнере из лпкалне заједнице кпје би укљушили у припрему и извпђеое активнпсти: 
•           Рпмски центар Ппжега 
• Друщтвп за дешју и церебралну парализу Ппжега 
• Црвени крст Ппжега 
• Центар за спцијални рад Ппжега 
• Нарпдна библиптека Ппжега 
• Канцеларија за младе Ппжега 
• Градска галерија 
• Радип Ппжега 
• ТВ Ппжега 
• ТВ Телемарк 

Децу би укљушили крпз креативне радипнице „ИГРАМП СЕ, УЧИМП, СТВАРАМП У НАШЕМ ВРТИЋУ“. Збпг пптещкпћа кпд финансираоа 
прпграма ппкущаћемп да изнађемп средства прекп сппнзпра или кпнкурисаоем кпд неких прганизација. Аплицирали смп кпд „Центра за 
интерактивну педагпгију“. 
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 НАЗИВ 
АКТИВНПСТИ 

 
ЦИЉ  АКТИВНПСТИ 
 

БРПЈ 
УЧЕСНИКА 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
И ВРЕМЕНСКИ ПКВИР 

 
РЕАЛИЗАТПРИ  
 

МЕСТП 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

 
1. Трибина 

-Уппзнаваое рпдитеља са знашајем 
ппдстицаоа ранпг развпја деце крпз 
пблике институципналнпг рада; 
-Пслпбађаое рпдитеља пд предрасу 

50 рпдитеља септембар. -психплпг, 
- васпиташи и педагпщки 
асистент 

вртић 

 
 
 
2.Ликпвне 
радипнице 

-Крпз бављеое активнпстима из ликпвнпг 
стваралащтва, развијати кпд  деце 
сигурнпст, сампппуздаое, таленат и жељу 
за дружеоем. 
-Уппзнати децу са разлишитим ликпвним 
техникама:цртаое сликаое,вајаое глинпм, 
упптреба пет-амбалаже у креативне сврхе.. 

25.деце + 
25.рпдитеља 

Пд септембра 2016-
марта 2017.гпд. два 
пута месешнп пп 2h 

-два васпиташа 
-ппвременп укљушиваое 
вплпнтера и прпфесипналаца 
из лпкалне заједнице  

- вртић 
-галерија 
 

 
 
3.Драмске   
радипнице 

-Јашаое и развијаое кпмуникације између 
деце и деце и пдраслих; 
-Псппспбљаваое и пслпбађаое страха пд 
јавнпг наступа; 
-Развијаое талената кпд деце.  

25.деце + 
25.рпдитеља 

Пд септембра 2016-
марта 2017.гпд. два 
пута месешнп пп 2h 

-два васпиташа 
-ппвременп укљушиваое 
вплпнтера и прпфесипналаца 
из лпкалне заједнице  

-вртић, 
-Културни    
 центар 
-библиптека 
 

4.Радипнице 
за физишке  
 активнпсти 

-Ппвећана мптпришка спретнпст деце 25.деце + 
25.рпдитеља 

Пд септембра 2016-
марта 2017.гпд. два 
пута месешнп пп 2h 

-два васпиташа 
-ппвременп укљушиваое 
вплпнтераипрпфесипн. из 
лпкалне заједнице  

-стадипн 
-хала, сала за 
физишкп 
-двприщте 
вртића 

 
 
 
 
 
5. Музишке 
радипнице 

-Слущаое музике разлишитих жанрпва; 
-Развијаое складнпсти извпђеоа ппкрета 
уз кпмппзицију; 
-Развијаое псећаја за ритам уз музишке 
инструменте, 
-израда инструмената у тпку 
радипница(удараљке, звешке, фрулице, 
бубоеви) 
  

25.деце + 
25.рпдитеља 

Пд септембра 2016.-
дп марта 2017. гпд. 
два пута месешнп пп 
2h  

-два васпиташа, ппвременп 
укљушиваое вплпнтера и 
прпфесипналаца из лпкалне 
заједнице  

-вртић 
-музишка щкп 
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Пвим прпгрампм желимп да ппстигнемп: 
-Спцијализацију деце, крпз псмищљене и прганизпване активнпсти за децу предщкплскпг узраста. 
-Уппзнаваое деце и рпдитеља са системпм предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа и мпгућнпстима кпје тај систем нуди 
-Схватаое знашаја ранпг развпја деце пд стране рпдитеља 
-Јашаое сампппуздаоа и сампппщтпваоа кпд рпдитеља и деце 
-Ппдстицаое интелектуалнпг, психпфизишкпг, мптпришкпг, језишкпг развпја. 
 
 
 

 

VI Сарадња са родитељима                                         

 
         Кпнтинуирана сарадоа са ппрпдицпм дппринпси развпју детета, унапређиваоу рада васпиташа кап и рпдитељске улпге.  
Планиране активнпсти су приказане у табели плана сарадое са ппрпдицпм. Базирају се на негпваоу партнерскпг пднпса,ппщтпваоу лшнпсти и улпге 
рпдитеља, ппнуде разних мпгућнпсти за укљушиваое и уважаваое идеја рпдитеља. 
                        

Пблик  активнпсти                                                 Садржај             Нпсипци                 Време  
 

Групни  рпдитељски 
састанак 

Уппзнаваое са прпгрампм рада ,живптпм и радпм вртића; пстале теме 
планирају васпиташи у дпгпвпру са рпдитељима, стр.сарадникпм и 
упшеним пптребама  

 
Васпиташи , стр.сарадник 

 
Тпкпм гпдине 

Индивидуални 
разгпвпри 

Размена инфпрмација п детету, текућим активнпстима 
 

 
Васпиташи, рпдитељи 

 
Свакпдневнп 

Приредбе, свешанпсти Нпвпгпдищое активнпси, Прплећни карневал, Нај-играшка, заврщна 
приредба предщкплаца, Дан устанпве... 
 

 
Васпиташи 

 
Тпкпм гпдине 

Ушещће рпдитеља у 
заједнишким 
активнпстима 

Излети, бправак у групи, приредбе,  ппремаое вртића, хуманитарне 
акције... 
 

 
Васпиташи, рпдитељи 

 
Тпкпм гпдине 

Индивидуалне 
кпнсултације „Дан 
птвпрених врата“ 

Разгпвпр са васпиташима на иницијативу  рпдитеља, пружаое 
инфпрмација  п развпју и напредпваоу детета, саветпдавни рад 
васпиташа 
 

 
Васпиташи, рпдитељи 

Један дан у 
седмици  
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Радипнице са 
рпдитељима  

Прављеое  дид. средстава, маски, тематске радипнице...  
Васпиташи, стр.сарадник 

 
Тпкпм гпдине 

 
Ппсете  

 
Раднпм месту рпдитеља 

 
Васпиташи  

Тпкпм гпдине 
 

Анкетираое 
рпдитеља 

Уппзнаваое са пптребама рпдитеља, предлпзима кап ппмпћ у планираоу 
васпитнп-пбразпвнпг рада, сампвреднпваоа рада Устанпве, дешји 
ппртфплип... 

 Васпиташи  Тпкпм гпдине 

 
  Кутак  за рпдитеље 

 
Планпви рада, инфпрмације за рпдитеље, дешји радпви, искази деце, 
групни ппртфплип... 

 
     Васпиташи  

Недељнп, 
месешнп 

 
Инфпрмативни панп 

 
Инфпрмације п раду Устанпве, васпитне групе, шланпви тимпва, расппред 
дневних активнпсти 
 

 
 
     Васпиташи 

 
Пп пптреби 
тпкпм гпдине 

 
Ушещће у раду тимпва 
Устанпве, Савету 
рпдитеља 

 
Активнпсти према плану рада  
 

 
     
      Чланпви тима 

 
 
Тпкпм гпдине 

 

 

VII Сарадња са друштвеном средином 

       Пствариваое успещне сарадое са лпкалнпм заједницпм дппринпси рещаваоу низа битних питаоа и прпблема везаних за живпт деце у Устанпви. 
Сви видпви сарадое  биће кпнкретизпвани на нивпу  групе и п оима ће се впдити педагпщка дпкументација. 
      Следи табеларни приказ планираних пблика сарадое са друщтвенпм срединпм. 
 

           Пблик сарадое                                   Садржај                            Учесник  Време  

 
Културни центар  

Ппзприщне представе за децу, цртани филмпви  
Све групе  

 
Тпкпм гпдине 

Интернаципнални 
музишки фестивал „Ја 
сам твпј друг“ 

 
Ушествпваое  у такмишарскпм делу 
 

 
Деца из предщкплских група 

 
Септембар 
2016.гпд. 
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Галерија  

 
Ппсета, гледаое ппставке прилагпђене деци, уппзнаваое са радпм 
пве   устанпве 

 
Деца из старијих и 
предщкплских група 

 
Тпкпм гпдине 

 
Дпм здравља 
 

Систематски  и стпматплпщки прегледи, ппсета  пп пбјектима пд 
стране стпматплпга, патрпнажне службе 

 
Све групе 

 
Тпкпм гпдине 

 
Ликпвни кпнкурси 

Железница пшима деце, Деца међу нарцисима , Псмехни се здравп... Предщкплске групе Тпкпм гпдине 

 
Предщкплске устанпве 
у пкружеоу 

 
Ушествпваое на манифестацијама , такмишеое рецитатпра, ликпвни 
кпнкурси, струшне ппсете... 

 
Предщкплске групе, 
васпиташи 

 
 
Тпкпм гпдине 

 
Градска библиптека  

Ппсете, пппуларизација коиге, уппзнаваое са прпфесијпм 
библиптекар 

 
Све групе, васпиташи 

 
Тпкпм гпдине 

Рпмски центар Ппжега Ућещће у дпгпвпру пкп укљушиваоа  деце рпмске пппулације  у 
ппсебне прпграме „Кративне радипнице“ 

Чланпви радне 
групе,представници Рпмскпг 
центра 

 
Тпкпм гпдине 

НВП ФПРЦ-а, 
Канцеларија за младе 

Ликпвни кпнкурси, манифестација  Деци-фест, хуманитарне акције  
Предщкплске групе 

 
Тпкпм гпдине 

Медијска кућа  
П-канал 

Инфпрмације п раду ПУ Директпр, васпиташи, 
стр.сарадник 

Тпкпм гпдине 

 
Сппртске прганизације 

 
Прплећни и јесеои крпс 

 
Предщкплске групе 

Пктпбар  2016г. 
Мај  2017.г. 

 
Дпм за стара  лица 

Пбележаваое знашајних празника (Нпва гпдина,Ускрс)  
Старије и предщкплске групе 

 
Тпкпм гпдине 

 
Железнишки музеј 

 
Гледаое ппставке 

 
Старије и предщкплске групе 

 
Тпкпм гпдине 

 
Предузећа  
 

 
Уппзнаваое са оихпвим радпм 

 
Старије и предщкплске групе 

 
Тпкпм гпдине 

 
Занатлије  

Оихпв знашај, ппис ппсла, уппзнаваое са  
занимаоем 

 
Све групе 

 
Тпкпм гпдине 

 
Сппртски тренери 

 
Ушещће у прпјекту „Мпј вртић-мпј клуб“ 

 
Старије и предщкплске групе 

 
Тпкпм гпдине 
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VIII Сарадња са основним школама                               
 
             Сарадоа са пснпвним щкплама се пстварује кпнтинуиранп тпкпм  целе гпдине. Пвај пблик сарадое пбезбеђује  лакще прихватаое нпвина    
       и   прелаз из једне у другу устанпву. 
       Планираое пве сарадое ппдразумева ппщтпваое пснпвних принципа : 

- ппщтпваое карактеристика дешјег развпја, 
- двпсмернпст сарадое предщкплске устанпве и щкпле, 
- укљушиваое рпдитеља у сарадоу. 

 

                                                Активнпсти                 Време  Учесник 

     
Присуствп пријему првака – прпграм дпбрпдпщлице 

 
Септембар 2016. 

  
Предщкплске групе 

Ппзприщне представе  деца-деци, 
ушеници ПШ“Петар Лекпвић“ и „Емилија Пстпјић“ 

 
Тпкпм гпдине  

 
Старије и предщкплске групе 

                           
Ппсета деце припремнпг предщкплскпг прпграма пснпвним щкплама и 
присуствп щкплскпм шасу 

 
Тпкпм гпдине 

 
Предщкплске групе 

                                    
Укљушиваое деце из предщкплске устанпве  у  манифестације 
прганизпване на нивпу щкпле 
 

 
Тпкпм гпдине 

 
 
Предщкплске групе 

                       
Ппсета ђака првака вртићима  
 

 
Тпкпм гпдине 

 
Предщкплске групе 

Укљушиваое група кпје су при сепским щкплама  у манифестације кпје 
прганизује щкпла 
 

 
Тпкпм гпдине 

 
Предщкплске групе 

Сарадоа васпиташа и психплпщкп-педагпщке службе щкпле  
(пппуоаваое упитника) 

 
Мај 2017. 

 
Васпиташи, стр.сарадници 

 
Ппсета щкплскпј библиптеци 
 

 
Тпкпм гпдине  
 

 
Предщкплске  групе 
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    IX КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ 

 
                                                                                                                                                                Значајне културне активнпсти и акције кпје Устанпва 
реализује                                     

                                Активнпсти                        Група  Датум/време 

„ДЕЧЈИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ“ пдабране групе и ппјединци према афинитету септембар 2016. 

 ДЕЧЈА НЕДЕЉА све узрасне групе према интереспваоима и 
мпгућнпстима. 

Прва недеља у пктпбру 

КЛИНЦИЈАДА          све узрасне  групе-кпстимиране јесеоим 
лищћем, градски Трг 

Трећа недеља пктпбра 

 ДАН УСТАНПВЕ све предщкплске групе 3.фебруар 

„НАЈ-ИГРАЧКА“ 2016. П У ''Плга Јпвишић-Рита'' друга пплпвина марта 

 ПРПЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ све узрасне  групе - градски Трг 7.април-Дан ппщтине 
 

 СЛАВА УСТАНПВЕ             све узрасне групе 12 мај-Свети Василије Пстрпщки 
 

ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА све узрасне групе                        Мај 2017.гпдине 

 „ППРПДИЦА ТП ЈЕ МПЈА СНАГА“ Све узрасне  групе 15.мај 

 ЗАВРШНА ПРИРЕДБА све предщкплске групе Среда -31.мај 2017. 

 
 Манифестације у Устанпви имају за циљ прпмпвисаое деце и дешјег света, оихпвих вещтина, сппспбнпсти, умеоа и знаоа крпз разлишите 
прпдукте и креације: сликпм, цртежпм, решју, ппкретпм, рукптвпринама, песмпм и игрпм. Манифестације се прганизују најшещће једнпм гпдищое 
или су везане за пдређене датуме или гпдищоа дпба. Прганизују се на нивпу Устанпве, вртића или васпитне групе. 
 Ту спадају: 

1)Дечја недеља - празник ппсвећен најмлађима кпји се сваке гпдине пбележава тпкпм прве недеље месеца пктпбра. Прганизпваоем разних 
активнпсти настпјимп да скренемп пажоу на једнака права све деце из пбласти спцијалнпг развпја , здравствене защтите , пбразпваоа. 
Прпграм Дешје недеље шини низ активнпсти кпје прганизује наща Устанпва и ппјединци кпји раде са децпм и за децу. Пвпгпдищоу дешју недељу 
птварамп у пбјекту „Пшелица“. Нпсипц активнпсти и главни прганизатпр је главни васпиташ Јелена Тещпвић.  
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 2)Дан Устанпве према гпдищоем календару пбележавамп раднп, уз планиране активнпсти  шитаве те недеље са акцентпм на петак 3. 
фебруара 2017.гпд. кпји ћемп пбележити излпжбама и низпм других аиктвнпстима у пбјектима Устанпве. Изаћи ћемп са нпвим брпјем 
предщкплскпг шаспписа „Шкплица 5“ и инфпрматпра (у пблику флајера), за рпдитеље. 

3)Слава Устанпве је Св. Василије Пстрпщки (петак 12.маја)- пбележава се раднп. Став Устанпве п кпнцепцији пбележаваоа славе је следећи: 
традиципналнп сешеое славскпг кплаша уз житп за сву децу вртића и заппслене. Пбред лпмљеоа кплаша планиран у пбјекту „Пшелица“. 

4)“Нај-играчка“ манифестација републишкпг карактера пве радне гпдине ће се пдржати у првпј пплпвини априла 2017. Гпдине, 
традиципналнп  у пбјекту „Лептирић“, улица Бана Милутина бб. Манифестација ппдржава мануелну играшку или дидактишкп средствп кап инпвацију 
васпитнп-пбразпвнпг рада пд стране васпиташа или рпдитеља. Радпви се презентују испред кпмисије и свих присутних, накпн шега се прпглащавају 
најуспещнији. 

5. Прплећни карневал  је активнпст ппсвећена дпласку прплећа. Кпстимирана деца , свих узраста , заједнп са свпјим васпиташима „сливају“ се 
на Градски трг и свпју активнпст заврщавају музишкп – ритмишким прпгрампм на оему.  Активнпст је планирана за Дан ппщтине 7.априла у складу са 
временским приликама. Кпстими ће бити израђени у сарадои са рпдитељима.                                                                                                           

6)“Ппрпдица тп је мпја снага“- интерактивна излпжба; ппвпдпм међунарпднпг Дана ппрпдице 15. маја, наща Устанпва пд прпщле гпдине 
ће уврстити и интерактивну излпжбу ппд пвим називпм. Капљицама блискпсти и псмеха желимп да псвежимп ппрпдишни „пкуп“ у гпдинама кпје су 
пред нама. 

Местп пдржаваоа и садржаји: ппзпрница Градскпг трга. 
 На излпжби ће се излагати прпдукти настали у вртићима у пквиру разлишитих активнпсти, шији је циљ пснаживаое веза између шланпва 
ппрпдице. Прпдукти мпгу бити фптпграфије, панпи, видеп записи, рукптвприне, слике, цртежи, ппстери кпји сведпше п заједнишкпм ушествпваоу 
шланпва ппрпдице у активнпстима шији је иницијатпр вртић. Радипнице за децу и рпдитеље се пдржавају у вртићима, а на Тргу излпжба. 
 

Циљеви излпжбе: 
• Скретаое пажое јавнпсти на прпблеме са кпјима се супшава данащоа ппрпдица у   нащпј средини. 

 • Пснаживаое рпдитеља у рпдитељскпј улпзи.  
               • Јашаое кппетенције предщкплске Устанпве.    

 Активнпсти кпје излпжба садржи су: 
               • Креативне радипнице за рпдитеље и децу, едукативне радипнице, групе ппдрщке, кап и излпжба прпдуката у градскпм прпстпру. 

Евалуација: квалитет излпжбе и активнпсти прпцеоују васпиташи, сестре-васпиташи, струшни сарадник, кап и рпдитељи кпји су ушествпвали и 
тпме пппуоваоем припремљенпг упитника на лицу места. Ппвпдпм излпжбе биће птвпрена коига утисака за ппсетипце. Реализатпри и аниматпри 
активнпсти за децу су васпиташи, сестре-васпиташи и струшни сарадник, а идејни твпрац излпжбе је Снежана Младенпвић, директпр.  
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X  ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ СТРУКТУРЕ 

                са Планом стручног усавршавања 

 
Индивидуални планпви и прпграми васпитача и сестара-васпитача се налазе у оихпвим радним коигама. Увид у планпве и прпграме 

има стручна служба и рукпвпдипци. Кпнсултације и ппдршку васпитачима и мед.сестрама-васпитачима на нивпу Устанпве п впђеоу 
педагпшке дпкументације пбавља стручна служба кап и праћеое,  анализа прпцеса планираоа, реализације и евалуације васпит-пбразпвнпг 
рада. Радне коиге се архивирају и чувају 10 гпдина, издвајају се најбпљи примерци-кпји ће се три гпдине налазити у библиптеци Устанпве кап 
пчигледан пример. Васпитнп пспбље свпје радне коиге предаје стручнпм сараднику-психплпгу дп 31. 08. текуће гпдине. 

 
 У тпку радне гпдине свп васпитнп-пбразпвнп пспбље пбјекта ,,ЛЕПТИРИЋ“ планира сарадоу са Лпкалнпм заједницпм (Културни центар, 

Градска библиптека , пснпвне щкпле, Црвени крст, Дпм Здравља, Дпм за стара лица, ФК Слпга, Сппртски центар итд.  

а) Васпитнп-пбразпвнп пспбље 

           ПРГАНИЗАТПР               САДРЖАЈ               УЧЕСНИК              ВРЕМЕ 
Устанпва  васпиташи, сестрере-васпита, 

психплпг 
тпкпм гпдине. 

Устанпва  васпиташи, ст.сарадник тпкпм гпдине. 

Удружеое васпиташа Србије  васпиташи  
Удружеое васпиташа Србије струшни скуп: “Васпиташи васпиташима“ васпиташи, ст.сарадник нпвембар, мај. 

Удружеое здравствених радника 
Србије 

мајски сусрети здравствених радника 
Србије 

медицинске сестре мај. 

Удружеое медицинских сестара 
предщкплских устанпва Србије 

Републишки струшни сусрети 
медицинских сестара предщкплских 
устанпва Србије 

 
мед.сестре, струшни сарадник 

 
децембар, мај. 

Удружеое струшних сарадника и 
сарадника П.У. Србије 

Републишки сусрети струшних сарадника 
и сарадника П.У. Србије  

струшни сарадник пктпбар. 

Активи (директпра, васпиташа, 
мед.сестара, стр.сарадника) П.У. 
Златибпрскпг пкруга  

Текући садржаји, струшна усаврщаваоа директпр,  струшни сарадник, 
васпиташи, сестре-васпиташи 

тпкпм гпдине. 

„ПЕРТИНИ“ пртинијеви дани дидактике и игрпвнпг 
материјала  

директпр, стр.сарадник, главни 
васпиташи 

септембар. 
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Струшни скуппви, саветпваоа, 
кпнгреси, кпнференције, семинари, 
едукације у прганизацији струкпвних 
удружеоа и надлежних институција 

 
 
пдређује прганизатпр 

директпр, струшни сарадник, 
сарадници, мед.сестре, васпиташи, 
рашунпвпдствена и правна служба 

 
 
тпкпм гпдине. 

 
* На предлпг Васпитнп-пбразпвнпг већа реализпваће се, акп мпгућнпсти дпзвпле, пбука чланпва Већа за рад на рачунару. 

 

 
б) Ненаставнп пспбље 

Заппслени радници Брпј заппслених на 
тпм раднпм месту 

Планирана едукација 

1. кувари                    4 едукације п важнпсти увпђеоа прганске хране кап нашина здраве исхране 
у нащим вртићима. 
Правилнп ппступаое са виспкпризишним и лакп кварљивим 
намирницама у летоем перипду. 

2. нутриципниста                     2 републишки струшни скуп нутриципниста Србије 
едукативни семинари друщтв дијететишара Србије 

3. медицинска сестра на превентиви                      1 Републишки скуп друщтва санитарних технишара  

4. ппмпћни радници и сервирке  
 

 здравственп прпсвећиваое; 
стицаое пснпвнних знаоа из хигијене намирница и лишне хигијене, за 
лица кпја се баве припремпм и прпметпм хране. 
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 4.  ПЛАНПВИ СТРУЧНИХ, РУКПВПДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТПДАВНИХ ПРГАНА УСТАНПВЕ 
 
 
            4.1 ПЛАНПВИ СТРУЧНИХ ПРГАНА 
 
     4.1.1 ПЛАН ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ ВЕЋА (шине васпиташи, сестре-васпиташи, струшни сарадник и директпр) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Табела бр.1 

       Време 
реализације 

     Активнпсти/терме       Начин 
реализације 

    Нпсипци реализације 

 Септембар 
2016.гпд 

-Разматраое Извещтаја п раду Устанпве за 2015/16. 
-Разматраое Гпдищљег плана рада Устанпве за педагпщку 2016/17.гпд. 
-РАЗНП: Сагледаваое брпјнпг стаоа, ппремљенпсти и припремљенпсти за 
рад; 
Фпрмираое тимпва и радних група. 

       
Излагаое, 
презентација 

Директпр, рукпвпдипци 
педагпщких јединица,   
 струшни сарадник. 

 Децембар 
2016.гпд 
 

-Извещтаваое директпра п раду Устанпве у првпј пплпвини радне гпдине; 
-Презентпваое тема са јесеоих струшних сусрета васпиташа и сусрета 
директпра и психплпга. 

      
       Пленарнп  
 

 Директпр, струшна служба.  
васпитнп-пбразпвнп веће 

 Март 
2017.гпд 
 

-Струшне теме.  
Анализираое извещтаја са реализпваних зимпваоа и прганизпваних 
пдлазака са децпм на излет. 

     
      Пленарнп 

струшна служба.  
Васпитнп-пбразпвнп веће 

        Јун 
2017.гпд 

-Прганизаципне теме.  
-Извещтаваое директпра п раду Устанпве у првпј пплпвини радне гпдине; 
-Разматра предлпгеженпг гпдищоег плана рада Устанпве. 

      Пленарнп Директпр, рукпвпдипци,  
струшни сарадник. 

      

      4.1.2 ПЛАН РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА и КПЛЕГИЈУМА УСТАНПВЕ 

Педагпщки кплегијум шине представници струшних актива, струшни сарадник, представник сестара на превентиви и директпр.Свпје      
        активнпсти пстварује крпз састанке  на кпјима се разматрају питаоа знашаја за функципнисаое Устанпве и пствариваое делатнпсти.  
        Педагпщки кплегијум разматра питаоа пд знашаја за функципнисаое Устанпве и пствариваое делатнпсти, у нащем слушају састаје се два пута       
        месешнп. 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 
 

Време реализације                                       Активнпсти/теме Начин реализације Нпс. реализације 
Септембар 2016 -Преглед стаоа у васпитним групама, ппремљенпст и    

  припремљенпст за рад; 
-Пдређиваое ментпра за приправнике; 
-Извещтај стр.сарадника п кпнашним спискпвима деце; 
-Анализа и пдабир ппнуђене литературе за предщкплце.  

Састанак, дискусија, 
дпгпвпр 

 
Директпр, 
стр.сарадник, 
рукпвпдипци 
актива. 

Пктпбар 2016 -Извещтај реализације рпдитељских састанака; 
-Расппред активнпсти ппвпдпм „Дешје недеље“; 
-Извещтај са савета рпдитеља п дестинацији зимпваоа; 
-Текућа питаоа. 

Састанак-дискусија  

Нпвембар -Пствариваое планпва акција предвиђених гпдищоим   
  планпм рада Устанпве; 
-Предлпг Правилника интернпг струшнпг усаврщаваоа; 
-Текућа питаоа; 

Дискусија-дпгпвпр  

Децембар2016 -Извещтај рукпвпдилаца актива п раду; 
-Расппред практиканата (будућих васпиташа), кпји ће бправити у Уст. 
Пдабир материјала за уређеое шаспписа „Шкплица“; 
-Дпгпвпр пкп јануарскпг расппреда рада; 

Дискусија-дпгпвпр  

Јануар 2017 -План „Прплећнпг карневала“; 
- Идејни план заврщне приредбе предщкплаца; 
-Припрема за манифестацију „Нај-играшка“; 
-Текућа питаоа. 

Састанак, дискусија, 
дпгпвпр 

 

Фебруар 2017 -План спрпвпђеоа интернпг сампвреднпваоа 
-Пргнизација рада у Устанпви услед брпјнпг пдсуствпваоа, бплпваое; 

Дискусија-дпгпвпр  

Март 2017 -Тренутни капацитети за упис „нпве деце“; 
-Припреме за „Прплећне струшне сусрете“; 
-Предлпзи за унапређеое васпитнп-пбразпвнпг рада; 

Састанак, дискусија, 
дпгпвпр 

 

Април 2017 -Анализа припремљених нпрматива нутриципнисте у пднпсу на   
  тендерска требпваоа; 
-Ппвратна инфпрмација и анализа интернпг сампведнпваоа; 

Састанак-дискусија  

Мај 2017 -План  и кпнцепција заврщне приредбе предщкплаца; 
-Нацрт плана Педагпщкпг кплегијума за наредну гпдину 

Састанак, дискусија, 
дпгпвпр 
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               Кплегијумпм рукпвпди директпр , нпсипци су и струшна служба, главне сестре и рукпвпдипци пбјеката-главни васпиташи, секретар, щеф        
       рашунпвпдства, нутриципниста, сестра-сарадник. Нашин праћеоа и реализација рада кплегијума  је крпз записнике,  фптп и видеп записе. 
 
 

       ПЛАН РАДА КПЛЕГИЈУМА УСТАНПВЕ 

Време реализације Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци реализације 
23. август 2016. 1. Извещтај п раду-Прпграм рада Устанпве 

2. Стаое припремљенпсти Устанпве за нпву 
радну гпдину; 
3. Расппред рада васпитнпг пспбља. 
4. Пптраживаоа пд рпдитеља 

Састанци, извещтај, 
дискусија, дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

5.септембар 2016. 1. Извещтај гл.васпиташа п стаоу у пбјектима 
2.Извещтај п расппреду рпдитељских 
састанака; 
3.Извещтај п превентивнп-здравственпј 
защтити. 

Извещтај, дискусија Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви. 

5.пктпбар 2016. 1.Финансискп стаое у Устанпви 
2. Неппхпдне ппправке дп краја гпдине 
3. Динамика активнпсти „Дешје недеље“. 

Састанци, извещтај, 
дискусија, дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

7.нпвембар 2016. 1.Текућа питаоа 
2.Извещтај главних васпиташа п стаоу у 
пбјектима 
3. Прпценат пдсутнпсти и ангажпваоа 
„нпвих“ радника. 

Извещтај, дискусија, 
дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

5. децембар 2016. 1. Извещтај главних васпиташа п стаоу у 
пбјектима 
2. Прганизација Дана Устанпве 
3. Интернп вреднпваое квалитета рада у 
Устанпви.  
4.Прганизација рада у јануару 

Извещтај, дискусија, 
дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

6. фебруар 2017. 1. Текућа питаоа 
2. Анализа пдласка на зимпваое 

Састанци, извещтај, 
дискусија, дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
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3. Анализа В.П.Р-а нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

6.март 2017. 1. Пбележаваое Дана жена 
2. Анализа финансискпг стаоа у Устанпви 
3. Исхрана и превентивнп-здравствена 
защтита 
4. Припрема тендера за „храну и хигијену“ 

Састанци, извещтај, 
дискусија, дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

5.април 2016. 1. Прганизација „Нај-играшке“ 
2. Активнпсти за прплећни карневал    
3. Текућа питаоа 

Састанци, извещтај, 
дискусија, дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

5.јун 2016. 1.Анализа заврщне приредбе предщкплаца 
2. Расппред израде гпдишоег извещтаја и пл. 
3. Текућа питаоа 

Састанци, извещтај, 
дискусија, дпгпвпр 

Директпр, струшна служба, рукпвпди. 
пбјеката, щеф рашунпвпдства, секретар, 
нутриципниста, мед.сестра на 
превентиви 

             
 

       4.1.3 ПЛАНПВИ СТРУЧНИХ АКТИВА 
      Струшни активи васпитнпг пспбља прганизују се пп пбјектима једнпм месешнп, а пп пптреби и вище пута. Акп тема захтева, прганизују се и       
      заједнишки активи васпитнпг пспбља  из сва три пбјекта. 
                 У пквиру пвпг актива, васпиташи   прганизују  састанаке, размеоују искуства  из васпитнп-пбразпвне праксе. . 
                Циљ актива је да се, крпз пружаое кприсних  упутстава и сугестија за рад, али и крпз заједнишку сарадоу и размену искустава ппстигне         
      унапређеое васпитнп-пбразпвнпг рада и увпђеое инпвација у праксу.  Дневни ред састанака струшних актива фпрмираће се месешнп, према  
      актуеним пптребама и указаним темама п шему ће се впдити уредна дпкументација, кпја ће бити дпступна рукпвпдећим структурама. 

 

     а)  Стручни актив медицинских сестара-васпитача:Рукпвпдилац струшнпг актива јасленпг узраста: Сандра Гаврилпвић -медицинска сестра –     

      васпиташ, заменик – Снежана Симпвић. 
      Струшни кпнсултант струшнпг актива: Гпрдана Ђпкић 
                                                                                     Табела бр.1 

Време реализације Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци реализације 
Септембар-пктпбар 
2016. 
 

адаптација,укљушиваое рпдитеља у планираое и 
реализацију в-п рада, 
пбележаваое „Дешје недеље“ 

актив сестре-васпиташи, психплпг, 
главне сестре 
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Нпвембар-децембар 
 

вртић прпмпвище здравље, 
пбележаваое Нпвпгпдищоих и Бпжићних 
празника, планираое в-п рада 

семинар/предаваое 
актив 

кппетентне службе 
сестре-васпиташи, психплпг, 
главне сестре 

Фебруар-март 2017. знашај уравнптежене исхране у ранпм узрасту, 
пбележаваое 8 Марта, 
планираое в-п рада 

семинар/предаваое, 
актив 

 струшне службе, 
сестре-васпиташи, психплпг, 
главне сестре 

Април-мај физишка активнпст, игра, пдмпр, спаваое; 
евалуација,планираое в-п рада на пснпву 
резултата праћеоем дешијег раста и напредпваоа  

 
предаваое-актив 

 

Мирјана Петрпвић-психплпг, 
Сестре-васпиташи, главне сестре 

 
 

                                                                                                                                                                                                
б) Стручни актив васпитача најмлађих вртићних група 
Рукпвпдилац струшнпг актива васпиташа:Милка Јещић, васпиташ. Плга Међедпвић                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                       Табела бр.2 

Време реализације Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци реализације 
Септембар-пктпбар 2016. 

 
Дпгпвпр п темама за наредне сусрете председник актива, сви 

шланпви актива, психплпг 
актив се реализује активним 
ушещћем свих шланпва. 

Фебруар 2017. Рад у тимпвима. 
 Дпгпвпр п темама за наредне сусрете. 
 Разнп. 

Представљаое припремљенпг 
материјала и усменп излагаое 
свих ушесника актива Устанпве 

васпиташи, струшни сарадник. 

Април 2017. 
 

Тематски актив презентација васпиташи, струшни сарадник. 

 
 
 
в) Стручни актив васпитача средоих вртићних група 
Рукпвпдилац струшнпг актива Весна Ристивпјевић, васпиташ. 
                                                       Табела 
бр.3 
Време реализације Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци реализације 
Септембар 2016. Тематски актив           састанак актива председник актива свакпг пбјекта. 

Нпвембар 2016. Презентација угледнпг занимаоа из неке 
васпитнп-пбразпвне метпдике  

демпнстрација метпдике 
рада и дискусија 

Васпиташи из средоих узрасних 
група. 
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Фебруар-март 2017. Тематски актив: 
„Ппущтаое и релаксаципни метпд“. 

презентација Кппрдинатпр. 

  
 
г) Стручни актив васпитача старијих вртићних група 
Рукпвпдићац струшнпг актива Биљана Дрндаревић, васпиташ. 
                                       Табела 
бр.4 

Време реализације Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци реализације 
 
Септембар 2016. 

Какп пстварити дпбар пднпс и сарадоу са 
рпдитељима  

излагаое и размена 
искустава 

васпиташи, струшни сарадник. 

 
Нпвембар 2016. 

Псмищљаваое и планираое јединствених 
активнпсти на нивпу Устанпве за 2017. 

 
радипнице, излагаое 
васпиташа 

 
активи васпиташа. 

 
Фебруар 2017. 

 
Агресивнпст кпд деце 

 
радипнице, излагаое 
васпиташа 

актив се реализује активним 
ушещћем свих шланпва. 

Април-мај 2017. Ликпвна радипница-ликпвне технике у раду са 
другпм децпм 

радипнице активи васпиташа. 

 
 
ђ) Стручни актив васпитача предшкплских група  
Рукпвпдипци струшних актива Ксенија Ђурић, васпиташ.                                   
                                                                                                                                                                                                                                                    Табела 
бр.6 
Време реализације Активнпсти/теме Начин реализације Нпсипци реализације 
 
Септембар 2016. 

Бираое кппрдинатпра  и записнишара, кап и 
дпгпвпр за наредни перипд. Дп нареднпг сусрета-
тематскп идејнп решеое завршне приредбе. 

 
гласаое, дискусија 

 
председници актива сва три пбјекта. 

 
Пктпбар 2016. 

Презентација угледнпг занимаоа из неке 
васпитнп-пбразпвне метпдике  

демпнстрација метпдике 
рада и дискусија 

васпиташи из предщкплских узрасних 
група. 

Децембар 2016. Пптещкпће и препреке у васпитнп-
пбразпвнпм раду 

излагаое председници актива са 
кппрдинатпрпм. 

Март 2017. Презентација псмищљене заврщне приредбе демпнстрација, председници актива са 
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предщкплаца дискусија кппрдинатпрпм, педагпщки 
кплегијум. 

Мај 2017. Из пбласти васпитнп-пбразпвнпг рада угледна 
активнпст 

презентација  
васпиташи истих група. 

 
            ПЛАН РАДА ТИМА ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА – Бранка Марић, Јелена Тещпвић, Славица Јавпрац. 
            Тим главних васпиташа је прган Устанпве кпји има три стална шлана , а шине га главни васпиташи из сва три пбјекта. Схпднп пптребама у рад 
тима мпже се укљушити и директпр , щеф кухиое , сестре на превентиви , струшна служба.Пснпвна функција пвпг  тима је да кппрдинира активнпсти 
сва три пбјекта. 

Активнпсти Начин реализације Нпсипци активнпсти Време реализације 

-Теме везане за ствараое услпва за унапређеое  
квалитета васпитнп-пбразпвнпг рада 
-питаоа везана за здравље деце 
-ствараое услпва за унапређеое делатнпсти у 
дпмену прганизаципних и технишких ппслпва 
-прганизација и реализација свих 
манифестација и дпгађаоа у и ван Устанпве 

-дискусија свих присутних 
-размена искуства 
-презентација идеја и 
запажаоа на кплегијуму и 
в.п.већу 

-главни васпиташи из сва три 
пбјекта 
-пп пптреби директпр, щеф 
кухиое,сестра на превентиви, 
струшна служба 

1 пут месешнп, а пп пптреби и 
вище пута 

 
Начин праћеоа реализпванпг плана 
 

               дпкументација шлана тима 

 
 

4.1.4 ПЛАН  ТИМА ЗА РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ 
 
 Акципни план  
Акципни план за наредну гпдину заппшећемп дефинисаоем плана за две кљушне пбласти и тп: Ресурси и Етпс. 
За пстале кљушне пбласти ћемп прпщирити активнпсти на гпдищоем нивпу. 
 Чланпви Тима за развпјнп планираое радиће  кап и предхпдне гпдине у следећем саставу: 
 - Снежана Младенпвић, директпр 
 - Стајка Милпрадпвић, васпиташ ( кппрдинатпр) 
 - Мирјана Петрпвић, ст.сарадник 
 - Снежана Митрпвић, васпиташ 
 - Нада Павлпвић, васпиташ 
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 - Јулија Антпвић, сестра-васпиташ 
 - Виплета Павлпвић, сестра-васпиташ 
 - Весна Вушићевић, сестра-васпиташ 
 - Маја Мићпвић, рпдитељ 
 - Маја Трнавац, рпдитељ 
 
 Кљушна пбласт: РЕСУРСИ  
Развпјни циљ: Унапређеое сарадое са лпкалним ресурсима, са акцентпм на реализацији културних и јавних манифестација кпје се реализују на 
Градскпм тргу.  
 

АКТИВНПСТИ ДИНАМИКА НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 

-   Ушещће на фестивалу ''Ја сам твпј друг'' септембар Директпр, ст. сарадник васпиташи 

- Ушещће на ликпвнпј кплпнији у Прилипцу Септембар-пктпбар директпр, васпиташи, ст. сарадник,  

- Ппсета шланпва хпра ''Бубица'' вртићима тпкпм гпдине директпр, ст. сарадник, васпиташи, сестре-васпиташи 

- Сарадоа са Музишкпм щкплпм ''Впјислав Лале 
Стефанпвић'' 

пктпбар-нпвембар 
фебруар-март 

директпр, ст. сарадник, васпиташи, сестре-васпиташи 

- Сарадоа са Културним центрпм пктпбар-децембар 
тпкпм гпдине 

директпр, ст. сарадник, васпиташи, сестре-васпиташи 

- Сарадоа са Сппртским савезпм (ушещће на 
јесеоем и прплећнпм крпсу) 

                    пктпбар-мај  

- Сарадоа са устанпвпм''Сппртски пбјекти'' 
(хала) 

                    тпкпм гпдине директпр, ст. сарадник, васпиташи, сестре-васпиташи 

- Сарадоа са Црвеним крстпм                     Мај, тпкпм гпдине директпр, ст.сарадник, васпиташи 

- Сарадоа са Пснпвим щкплама                     април, нпвембар-мај 
тпкпм гпдине 

директпр, ст.сарадник, васпиташи 

- Сарадоа са Дпмпм здравља                    април, тпкпм гпдине васпиташи, сестре-васпиташи 

- Сарадоа са Библиптекпм                    април, тпкпм гпдине васпиташи, сестре-васпиташи 

- Сардоа са МУП-Ппжега                    април, мај   

- Ппсета Железнишкпм музеју                    тпкпм гпдине васпиташи 

- Ппсета касарни ''Петар Лекпвић'' Ппжега                    мај-јун, тпкпм гпдине  директпр, ст.сарадник, васпиташи 

- Ушещће на манифестацији ''Ппздрав прплећу''                    април  директпр, ст. сарадник, васпиташи, сестре-васпиташи 

- Ушещће на манифестацији ''Карневал цвећа''                     мај  директпр, ст. сарадник, васпиташи, сестре-васпиташи 
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Кљушна пбласт: ЕТПС 
Развпјни циљ: Негпваое климе припаднпсти, заједнищтва и уважаваоа међу заппсленима у Устанпви, кап и унапређеое партнерских пднпса са 
рпдитељима. 
 С пбзирпм да је у пквиру Тима за сампвреднпваое спрпведена анкета међу заппсленима и да су стандарди 5.2.-У Предщкплскпј устанпви 
негује се клима припаднпсти и заједнищтва и 5.4.-Амбијент Предщкплске устанпве је пријатан за све дпбили нещтп нижу пцену псмислили смп 
задатке кпји би мпгли дппринети ппбпљщаоу наведених стандарда. 
 
 

АКТИВНПСТИ ДИНАМИКА НПСИПЦИ АКТИВНПСТИ 

- Ппщтпваое предвиђене паузе у тпку раднпг времена Тпкпм гпдине Сви заппслени 

- Састанци васпиташа и сестара-васпиташа са актуелним темама: 
заједнишке активнпсти из пбласти васпитнп-пбразпвнпг рада; 
- Рещаваое евентуалних прпблема и ситуација кап и слпбпдних 
активнпсти заппслених 

 
                      трпмесешнп  

Директпр, ст. сарадник, васпиташи, 
сестре-васпиташи 

- Прганизпваое заједнишких излета, прпслава, испраћаја кплега у 
пензију 

тпкпм гпдине  
(према пптреби) 

сви заппслени 

-Нефпрмална дружеоа:ппзприщне представе, забавне и рекреативне 
игре заппслених у устанпви 

 
тпкпм гпдине 

сви заппслени 

- Прганизпваое и ушещће на семинарима на тему резилијентнпсти 
или антистрес прпграм кап и на тему тимскпг рада 

 
тпкпм гпдине 

 
сви заппслени 

- У пквиру стандарда: ''Абијент устанпве је пријатан за све'' 
реализпваће се акција ''Малп креативнпсти-лепщи вртић'' 

                   децембар, април, мај  сви заппслени 

- Активнпсти из прпграма ''Ппрпдица-тп је мпја снага'': радипнице са 
рпдитељима, ликпвне излпжбе... 

 
                   мај  

директпр, ст. сарадник, васпиташи, 
сестре-васпиташи 
 

 
 Наведени задаци су припритет у 2015/2016. раднпј гпдини а уппредп са оима реализпваће се и неки пд задатака из псталих кљушних пбласти 
кпји су наведени у петпгпдищоем Развпјнпм плану Устанпве. 
 Евалуацију планираних активнпсти врщи директпр Устанпве, шланпви Тима за развпјнп планираое кап и сви шланпви педагпщкпг кплегијума. 

 
 

 
4.1.5 ПЛАН ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ 
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Сампвреднпваое квалитета рада Устанпве врщи се на пснпву стандарда квалитета рада. Већ знамп да је дефинисанп 7 пбласти за 

стандарде квалитета, кпји пбухватају 30 стандарда, 158 индикатпра. 
 У прпцесу сампвреднпваоа дпминирају централна питаоа: 

 Кпликп је дпбра наща Предщкплска Устанпва? 

 Какп тп знамп? 

 Шта треба да ушинимп да буде јпщ бпља? 

У дпсадащљем прпцесу сампвреднпваоа реализпвали смп свих 7 кљушних пбласти. За пву радну гпдину планирамп да унапредимп 
квалитет рада у ппјединим пбластима а пптпм да кренемп са нпвим циклуспм сампвреднпваоа. У дпнпщеоу пвпг плана рукпвпдили смп 
се ппдацима п нивпу пстваренпсти стандарда и пптребама за оихпвим унапређеоем. 

Чланпви централнпг Тима за сампвреднпваое на нивпу Устанпве су: 
 1.Снежана Зарић, васпиташ –кппрдинатпр Tима 
 2.Снежана Младенпвић, директпр 
 3.Мирјана Вулетић, сестра-васпиташ 
 4.Златија Кратпвац, васпиташ 
 5.Младенка Милинкпвић, васпиташ 
 6.Бпра Ђпрђевић, сестра-васпиташ 
 7.Данијела Мајстпрпвић, васпиташ 
 8.Зприца Тепфилпвић, васпиташ 
 9.Марјана Кпвашевић, васпиташ 
10.Далибпрка Штулпвић, васпиташ 
11.Снежана Ђпнпвић, васпиташ 
12.Зприца Михаилпвић, васпиташ 
 13.Сандра Гаврилпвић, сестра-васпиташ 
 14.Слађана Петрпвић, шлан Тима из редпва рпдитеља 
15.Даниела Скпкпвић, Нарпдна библиптека Ппжега,шлан тима испред лпкалне заједнице 
 16. (пдлука Управнпг пдбпра) ,шлан тима испред Управнпг пдбпра 
Ппред централнпг тима, ппстпје и тзв. мини тимпви на нивпу пбјеката шији су кппрдинатпри: 
 1.Мирјана Вулетић за пбјекат „Бамби“ 
 2.Марјана Кпвашевић за пбјекат „Пшелица“ 
 3. Зприца Михаилпвић за пбјекат „Лептирић“ 
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Време 
реализације 

 
Активнпсти/теме 

Начин реализације Нпсипци 
реализације 

 
   Јул 2016. 

 
-Анализа стаоа у Устанпви.  
-Дпгпвпр п даљим активнпстима и израда Плана рада за 2016/17. 
гпдину Тима за сампвреднпваое. 

Дискусија, анализа, 
предлпзи 

Кппрдинатпри 
тима (предхпдни 
и нпви), шланпви 
Тима 

 
 
Септембар 
2016. 

-Уппзнаваље са Планпм унапређеоа.  
-Предлпзи за израду плана активнпсти кпје би унапредиле квалитет 
рада. 
-Представљаое шланпвима струшних Актива пп пбјектима. 
-Фпрмираое Радне групе за анализу и дпраду ППП 
-Дпгпвпр пкп нашина укљушиваоа партнера из Лпкалне заједнице у 
циљу заједнишкпг планираоа и реализације васпитнп-пбразпвнпг 
рада 

 
Излагаое, дискусија, 
предлпзи, 
анализа,презентације 

 
Чланпви Тима и 
кппрдинатпр 
Тима 

 
 
Пктпбар 2016. 

 
-Заједнишки састанак са представницима Тима за развпјнп планираое 
и анализа кпнкретних активнпсти. 
-Предлпзи за дефинисаое даљих кпрака за унапређеое индикатпра 
3.2. 
-Представљаое шланпвима Васпитнп-пбразпвнпг већа План рада за 
унапређеое индикатпра 3.2. у нареднпм перипду 
 

       
Дискусија, анализа, 
дпгпвпр, 
презентација 

 
Кппрдинатпри 
Тимпва и мини-
тимпва 

 
Нпвембар 
2016. 

-Дпгпвпри п кпрацима за унапређеое индикатпра 1.3. крпз израду 
упитника, анкета за рпдитеље 

Дискусија, анализа, 
предлпзи, израда 
инструмената 

 
Централни Тим 

Децембар 
2016. 

Израда ппераципнпг плана сарадое са рпдитељима према оихпвим 
интереспваоима 

Анализа, израда 
плана, дискусија 

Централни Тим 

Јануар-
фебруар  
       2017. 

Сумираое и анализа дпсадащоих активнпсти кпје су предвиђене 
гпдищоим планпм 

Дискусија, анализа, 
предлпзи 

Централни Тим 

Март 2017. Избпр нпве кљушне пбласти и ппшетак нпвпг циклуса Дискусија, анализа, 
предлпзи 

Централни Тим 
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 Април-мај 
        2017. 

 
-Спрпвпђеое прпцедуре сампвреднпваоа. 
-Упитници, прптпкпли 

Израда 
инструмената, 
дистрибуција, пбрада 
и анализа ппдатака 

Централни Тим и 
кппрдинатпри 
мини тимпва пп 
пбјектима 

      
Јун 2017. 

 

Представљаое извещтаја Васпитнп-пбразпвнпм већу. 
 

Израда ппстер-панпа, 
презентација, 
дпгпвпр, дискусија 

 
Централни Тим и 
мини тимпви 

Јул-август 
   2017. 

 Израда Плана рада за следећу радну гпдину 2017/18 Дискусија, анализа, 
предлпзи 

Чланпви Тима и 
кппрдинатпр 
Тима 

 

 
4.1.6 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА 

 
Закпнпм п Пснпвама система васпитаоа и пбразпваоа, Устанпва је у пбавези да има прпграм защтите деце пд насиља, злпстављаоа и 

занемариваоа. Прпграм је усклађен са закпнским дпкументима кап щтп су:  Кпнвенција п правима детета, Ппщти прптпкпл за защтиту деце пд 
злпстављаоа и занемариваоа, Ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце у васпитнп-пбразпвним устанпвама  и Прирушника за примену Ппсебнпг 
прптпкпла за защтиту деце пд насиља. 
Пснпвни принципи на кпјима је заснпван прпграм су: 

-правп на живпт, ппстанак и развпј 
-најбпљи интерес детета 
-недискиминација 
-активнп ушещће детета 

Ппщти циљ прпграма је унапређеое квалитета живпта деце у Устанпви применпм мера превенције ради ствараоа безбедне средине и мера 
интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злпстављаое и занемариваое. 
Прпгрампм су дефинисане превентивне активнпсти – щта све Устанпва мпже да уради да би се спрешилп насиље и какп Устанпва прати мере 
превенције, кап и кпраци и прпцедуре у ппступаоу защтите деце пд насиља тј. щта се предузима када се  насиље дпгпди, кпје су улпге и 
пдгпвпрнпсти. 
На пснпву Ппсебнпг прптпкпла фпрмиран је тим, на нивпу Устанпве. Тим планира и предлаже адекватне активнпсти у пквиру прпграма зщтите деце. 
Предлпжене активнпсти треба да пбезбеде ствараое атмпсфере ппвереоа, сигурнпсти и ппщтпваоа дешјих права крпз јединственп делпваое свих 
актера.   
 Задаци Тима за заштиту деце пд насиља су да: 

 Припрема прпграм защтите;  
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 Инфпрмище децу, заппслене и рпдитеље п планираним активнпстима и мпгућнпстима тражеоа ппдрщке и ппмпћи пд Тима за защтиту;  

 Ушествује у пбукама и прпјектима за развијаое кпмпетенција пптребних за превенцију насиља, злпстављаоа и занемариваоа;  

 Предлаже мере за превенцију и защтиту, прганизује кпнсултације и ушествује у прпцени ризика и дпнпщеоу пдлука п ппступцима у 
слушајевима сумое или дещаваоа насиља, злпстављаоа и занемариваоа;  

 Укљушује рпдитеље у превентивне и интервентне мере и активнпсти;  

 Прати и прпцеоује ефекте предузетих мера за защтиту деце и даје пдгпварајуће предлпге директпру;  

 Сарађује са струшоацима из других надлежних пргана, прганизација, служби и медија ради свепбухватне защтите деце пд насиља, 
злпстављаоа и занемариваоа;  

 Впди и шува дпкументацију;  

 Извещтава струшна тела и пргане управљаоа.  
ППШТИ ЦИЉ: Пствариваое безбеднпг и ппдстицајнпг пкружеоа у Устанпви, шиме се пстварује правп свакпг детета да буде защтићенп пд свих пблика 

насиља, тј. стварнпг или пптенцијалнпг угрпжаваоа здравља, развпја и дпстпјанства. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 

 -Ствараоа и негпваоа климе тплеранције у свакпј групи, у свакпм пбјекту 

-Укљушиваое свих интересних група у пдвијаоу прпграма превенције на теритприји Ппщтине Ппжега  
-Ппдизаоа нивпа свести и псетљивпсти за прппзнаваое насиља у кругу Устанпве 
МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

- уппзнаваое рпдитеља са Ппсебним прптпкплпм защтите деце пд насиља - васпиташи 
- медицинске сестре- васпиташи 

- септембар – пктпбар 2015. 

-Иинфпрмисаое заппслених - струшна служба - септембар 2015. 

 
Пбезбеђеое прпстпра у кпме бправе деца унутар устанпве и у оенпм неппсреднпм пкружеоу  

Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

1.Унапређеое нивпа безбеднпсти прпстпра у кпјима бправе 
деца:  
- Псветљеое свих прилаза пбјектима; 
- Пдржаваое защтитних пграда у свим пбјектима 
2.Пбезбеђиваое сталнпг надзпра над децпм. 

 
- технишкп пспбље 
-васпиташи 
-медицинске сестре  
-васпиташи 

 
-кпнтинуирани 
 
-кпнтинуиранп 

 
 
 
Ствараое и негпваое климе тплеранције и уважаваое 



                                                                                                                                              Годишњи план рада Установе 2016/2017 год. 

 

56 
 

Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

- Ппщтпваое дешје лишнпсти и оихих права 
- Ппдстицаое уважаваоа разлишитпсти 
- Едукација рпдитеља на рпдитељским састанцима п правима детета 
- Негпваое не насилне кпмуникације у пднпсима дете – дете, пдрасли – дете 
- Ппдизаоа нивпа свести кпд свих заппслених за преппзнаваое насиља, злпстављаоа и 

занемариваоа деце 

- васпиташ 
 
- струшни сарадници  
- васпиташи 

-кпнтинуиранп 
 
- кпнтинуиранп 

             
  МЕРЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
      
Спрпвпђеое прпцедуре реагпваоа у ситуацијама насиља или сумое да се пнп дещава 

Активнпсти Нпсипци активнпсти Време 

- Ппажаое или дпбијаое инфпрмације да је насиље у тпку или ппстпји сумоа да се пнп 
дещава (на пснпву сппљащоих знакпва или специфишнпг ппнащаоа детета) 

- Прекидаое, заустављаое насиља   

 
 - васпиташ 
 

 
-кпнтинуиранп 
 
 
 
 
 

- Кпнсултације са шланпвима тима за защтиту деце пд насиља (пдлушиваое п нашину 
реагпваоа и праћеоа) 

- струшни сарадници 
 

 

-кпнтинуиранп 
 
 
 
 

- Кпнсултације са рпдитељима  
- васпиташи 

 
 

- Пп пптреби пбавещтаваое и укљушиваое струшних служби ( Центар за спцијални рад, 
Здравствена служба, Министарствп унутращоих ппслпва) 

 
- струшна служба 

 
 
 

 

 
-кпнтинуиранп 
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- Предузимаое неппхпдних мера  
- Праћеое ефеката предузетих мера 

- устанпва 
-струшна служба 
 

   
    
    
              
                      

   

 

 За спрпвпђеое прпграма защтите деце пд насиља фпрмиран је Тим, кпга шине стални шланпви: директпр Снежана Младенпвић, ст.сарадник-
психплпг Мирјана Петрпвић. У састав тима за пву радну гпдину улазе васпиташи: Марина Јпвићевић, Љиљана Радпјевић, Саоа Маркпвић и 
медицинска сестра-васпиташ Драгана Мијаилпвић - кппрдинатпр, кап и главне сестре Милпстива Маркпвић, Ирена Пејпвић и Аница Кпвашевић. Члан 
тима кап представник рпдитеља је Снежана Радпјишић и  шлан лпкалне заједнице Слађана Стефанпвић. 

АКТИВНПСТИ КПЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: Планираним активнпстима дпдаваће се и друге активнпсти , кпје ће се прганизпвати у 

сарадои са неким прганизацијама из лпкалне средине, щкплама, библиптекпм и сл. 

Активнпсти Нпсипци активнпсти Начин реализације Време 
реализације 

Активнпсти на пбезбеђиваоу прпстпра у 
кпме бправе деца, унутар Устанпве и у 
оенпм неппсреднпм пкружеоу (унапређеое 
нивпа физишке средине, смаоиваое 
ппзнатих и пптенцијалних ризика и др.) 

Управа Устанпве, главне мед.сестре на 
превентивнпј здр.защтити, лице задуженп 
за безбеднпст и здравље на раду и 
технишкп пспбље 

Извпђеое адекватних, 
благпвремених мера защтите 

Кпнтинуиранп, 
тпкпм гпдине 

У пквиру  свакпдневне реализације 
васпитнп-пбразпвнпг рада, акценат ставити 
на садржаје и активнпсти кпје прпмпвищу 
сарадоу, тплеранцију и ппмпћ међу децпм 

Васпиташи, медицинске сестре-васпиташи   Путем псмищљених васпитнп-
пбразпвних активнпсти (радипнице, 
игре, драмске представице...) 

кпнтинуиранп, 
тпкпм щкплске 
гпдине 
 

“Креативне радипнице” Тим креативних радипница и рпдитеља Прганизпваое стваралашке 
радипнице у разлишитим прпстприма 
вртића, кап и ван Устанпве, 
прпмпвищући ненасиље и здрав 
нашим живпта 

тпкпм щкплске 
гпдине 
 

Пбележаваое Светскпг дана старијих пспба Тим за защтиту деце пд насиља, у сарадои 
са васпиташима предщкплских група 
 

ппсета Дпму за стара лица у Ппжеги  01. пктпбар. 
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Предаваое за рпдитеље, на тему тргпвине 
људима 

Тим за защтиту деце пд насиља и Група 
криминалистишке пплиције Ппжега ( 
рукпвпдилац групе) 

предаваое у једнпм пд пбјеката у перипду “Дешије 
недеље” 
(пктпбар) 

Сппртскп-забавне игре са рпдитељимљ Главни васпиташи пп пбјектима  прганизпвати игре у двприщтима 
вртића 

у перипду “Дешије 
недеље” 

Пбележаваое Светскпг дана тплеранције Тим за защтиту деце пд насиља, васпиташи  приредба  16. нпвембар. 

Луткарска представа за децу из сва три 
пбјекта уреализацији васпиташа 

кппрдинатпр “Луткарске радипнице” група васпиташа бира адекватан текст    
(у складу са ппщтпм темпм) 

у тпку 
нпвпгпдищоих 
празника 

Предаваое за рпдитеље и васпитнп-
пбразпвнп пспбље, на тему Агресивнпсти кпд 
деце и каналисаое исте 

психплпг Дпма здравља у Ппжеги предаваое у једнпм пд пбјеката 
Устанпве 

у дпгпвпру са 
предавашем 
(фебруар 2016.) 

Хуманитарна акција   
 

шланпви тима, Црвени крст Ппжега, Савет 
рпдитеља ппщтине Ппжега 

Зависнп пд тренутне ситуације март/ април 2016. 
(и у тпку гпдине, 
пп пптреби) 

 “Игре за срећније детиоствп” шланпви тима манифестација на градскпм Тргу 
 

Април 2016.гпд. 

  
 

4.1.7 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 
 

         Прпграм Инклузивнпг пбразпваоа Устанпве има за циљ да, у складу са закпнским пдредбама и на пснпву дпсадащоег искуства, 
дугпрпшнп унапреди рад са децпм са сметоама у развпју, инвалиднпм децпм и децпм из маргинализпваних и псетљивих друщтвених 
група и да им пбезбеди једнакп правп на пбразпваое и дпступнпст пбразпваоа и васпитаоа, без дискриминације и издвајаоа деце. 
         Инклузија на предщкплскпм узрасту знаши да дете (из наведених група), ппхађа редпвну групу вртића, заједнп са свпјим 
врщоацима. Тп је знашајнп збпг тпга щтп су ппзитивна спцијална искуства у предщкплскпм перипду незаменљива пснпва за стицаое 
псећаоа сигурнпсти и развијаоа пптенцијала кпји су пстали пшувани кпд детета. 
          У циљу спрпвпђеоа мера и активнпсти и праћеоа реализације истих, фпрмиран је Тим на нивпу Устанпве. 
Чланпви Тима су: 

1. Снежана Младенпвић, директпр 
2. Мирјана Петрпвић, ст.сарадник-кппрдинатпр Тима 
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3. Марија Латинпвић, васпиташ 
4. Милпстива Маркпвић, сестра на превентиви и нутриципниста 
5. Аница Кпвашевић, сестра на превентиви  
6. Лидија Бпжанић, васпиташ 
7. Светлана Нпвакпвић, васпиташ 
8. Весна Јещић, васпиташ 
9. Снежана Симпвић, сестра-васпиташ 
10. Виплета Милутинпвић, сестра-васпиташ 
11. Невенка Петрпвић, васпиташ 

 
ТИМ ППДРШКЕ: 
Ппдрщка се пднпси на билп кпју адаптацију, или мпдификацију са циљем пбезбеђиваоа щтп бпље укљушенпсти детета у васпитнп-
пбразпвни прпцес. За децу за кпју се прпцени да им је пптребна дпдатна ппдрщка, фпрмирају се мали Тимпви за пружаое дпдатне 
ппдрщке детету, кпји праве индивидуалне пбразпвне планпве за свакп дете. Чланпве тима за дете шине: један, или два васпиташа, 
рпдитељ, пднпснп старатељ, струшни сарадници, сарадници, педагпщки асистент-акп је пдређен и струшоак ван устанпве, на предлпг 
рпдитеља. ИПП за дете се ради самп укпликп је дпбијена сагласнпст рпдитеља за спрпвпђеое индивидуалнпг пбразпвнпг плана. 
 

АКТИВНПСТИ НПСИПЦИ НАЧИН ПРАЋЕОА ВРЕМЕ 
Анализа реализације прпграма за инклузивнп 
пбразпваое и рада Тима за предхпдну щкплску 
гпдину 

шланпви Тима Евиденција Тима, 
записници, извещтаји 

Август 2016.г. 

Израда Плана и прпграма рада Тима за радну 
2016/17г. 
 

шланпви Тима Евиденција, План рада Август 2016г. 

Ушещће деце из Устанпве на манифестацији 
„Нущићијада“ у Иваоици, у прганизацији Тима 
 

шланпви Тима Евиденција, извещтаји, 
фптпграфије 

Август 2016г. 

Уппзнаваое Струшнпг већа са прпгрампм рада Тима за 
2016/17г. 
 

кппрдинатпр Тима Записник са Струшнпг већа Септембар 
2016.г. 
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Анализа актуелне ситуације у предщкплскпј устанпви 
-брпј деце кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка и 
врста дпдатне ппдрщке, 
-брпј и прпфил кадра струшнпг за спрпвпђеое 
инклузивнпг прпграма (ИПП) 

шланпви Тима за ИП, 
шланпви Тима за 
сампвреднпваое 

Евиденције, шек листе, 
запажаоа п деци, 
медицинска дпкументација 

Септембар, 
пктпбар и тпкпм 
гпдине пп 
указанпј 
пптреби 

Фпрмираое мини-тимпва за израду педагпщкпг 
прпфила за свакп дете 
 

шланпви Тима Евиденција Пктпбар и тпкпм 
гпдине пп 
пптреби 

Даваое предлпга за утврђиваое права на ИПП: 
Израда ИПП-а и дпстављаое истпг Педагпщкпм 
кплегијуму на усвајаое 
 

шланпви Тима  Забелещке п ппсервацији 
детета, прпцене и пписи 
васпиташа,мед.дпкументац
ија и пписи пд рпдитеља 

Тпкпм гпдине 

Вреднпваое ИПП-а унутар Устанпве крпз 
сампвреднпваое Тима за инклузивнп пбразпваое и 
Тима за пружаое дпдатне ппдрщке детету 
 

шланпви Тима Евиденција, извещтаји Тпкпм гпдине 

Сарадоа са институцијама и прганизацијама на нивпу 
лпкалне заједнице, везаних за имплементацију 
инклузивнпг пбразпваоа: 
-Црвени крст, Центар за спцијални рад, 
-Рпмски центар, 
-Друщтвп за церебралну и дешју парализу и др. 

шланпви Тима Евиденција, записници Тпкпм гпдине 

Пбележаваое неких датума: 
-Светски дан пспба са Даунпвим синдрпмпм, 
-Светски дан пспба са аутизмпм. 

шланпви Тима Евиденција, записници, 
фптпграфије 

21.03.2017.г. 
02.04.2017.г. 

Спрпвпђеое акције „Чеп за псмех“ Чл. Тима и псталп пспбље Записници, фптпграфије Тпкпм гпдине 

Укљушиваое у активнпсти предвиђене „Планпм 
ппвећаоа пбухвата деце предщкплским прпгрампм“ и 
планпм ппвремених и специјализпваних прпграма 

шланпви Тима са 
шланпвима Радне групе за 
ппвећаое пбухвата деце 

Евиденција, записници Тпкпм гпдине 

Прпмпвисаое инклузивнпг пбразпваоа путем 
лпкалних медија и на разним трибинама и састанцима 
на лпкалу 

шланпви Тима, 
директпр 

Евиденција, записници, 
снимци 

Тпкпм гпдине 
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4.1.8 ТИМ ЗА ЕСТЕТСКП И ПЕДАГПШКП ПБЛИКПВАОЕ  

  
Циљ васпитаоа је сашувати прганску целпвитпст шпвека и оегпвих менталних сппспбнпсти, а уметнпст је најбпље средствп за реализацију пвпг 

циља. Затп уметнпст треба да ппстане пснпва целпкупнпг васпитаоа. Васпитаое уметнпщћу треба да буде усмеренп на васпитаое дететпвих шула и 
мащте, а не на репрпдукцију визуелних перцепција кпје пптишу из гптпвих мпдела. Иницијатива за фпрмираое пвпг Тима прпистекла је пд пве 
гпдине.  

Тим ће се бавити и псмищљавати естетски елеменат када су у питаоу јавне манифестације, а пре свега кпнцепција заврщне приредбе 
предщкплаца, „Нај-играшка“,   уређиваоа шаспписа „Шкплица“, пдабир ппзприщних представа унутар и изван Устанпве, панпима унутар заједнишкпг 
прпстпра. 

Чланпви Тима су: Данијела Мајстпрпвић- рукпвпдилац, заменик- Снежана Митрпвић, Гприца Лекића, Драгана Мијаилпвић, Ксенија Ђурић. 
 
 

 
 
 

           4.2 ПЛАН РУКПВПДЕЋИХ ПРГАНА 
 
            4.2.1 ПЛАН РАДА ДИРЕКТПРА УСТАНПВЕ 

АКТИВНПСТИ-ТЕМЕ НПСИПЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Планира и прганизује пствариваое прпграма васпитаоа и 
пбразпвааоа и свих активнпсти Устанпве 

директпр, струшна 
служба (рукпвпдипци 
педагпщких јединица, 
психплпг). 

 
2016/17 

Пствареое квалитета рада Устанпве 
                САМПВРЕДНПВАОЕ 

 
 директпр, струшна 
служба. 

 
тпкпм гпдине. 

Пбезбеђеое квалитет васпитнп-пбразпвнпг рада Устанпве директпр, струшна 
служба. 

 
тпкпм гпдине. 

Стараое п пствариваоу Развпјнпг плана Устанпве и других планских 
дпкумената 

директпр, струшна 
служба (рукпвпдипци 
педагпщких јединица, 

 
тпкпм гпдине. 
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психплпг). 
Пдлушиваое п кприщћеоу средстава утврђених финансијским планпм директпр, финансијска 

служба 
тпкпм гпдине. 

Дпнпщеое пдлуке п пдпбраваоу и наменскпм кприщћеоу средстава 
утврђених финансиским планпм 

директпр, финансијска 
служба 

 
 тпкпм гпдине. 

Сарадоа са јединицама лпкалне сампуправе, прганизацијама и 
удружеоима 

 
директпр, правна служба 

 
 тпкпм гпдине. 

 
Сарадоа са рпдитељима и старатељима деце  

 директпр 
 
пп пптреби.  

Пдлушиваое п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених  
директпр, правна служба 

 
пп пптреби. 

Дпнпси акт п прганизацији и систематизацији ппслпва директпр, правна и 
финансиска служба 

 пп пптреби. 

 
Прганизује струшна тела и тимпве, те усмерава и усклађује рад истих 
струшних пргана Устанпве 

директпр, струшна 
служба. 

пп пптреби. 

Сазива и рукпвпди седницама ВПВ., без права пдлушиваоа  директпр шетири пута гпдищое. 

Стара се п благпвременпм пбјављиваоу  и пбавещтаваоу заппслених 
и рпдитеља-старатеља, струшних пргана и пргана управљаоа п битним 
питаоима пд интереса за оихпв рад 

директпр, правна, 
финансиска, 
рашунпвпдствена и 
струшна служба 

 
пп пптреби. 

Стара се п благпвременпм и ташнпм унпсу и ажурнпсти базе ппдатака 
у Усанпви у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете 

директпр, правна и 
кадрпвска служба 

          
пп пптреби. 

Предузима мере у слушају ппвреде из шлана 44.-46. Закпна п пснпвама 
система пбразпваоа и васпитаоа 

 
директпр, правна служба 

 
 пп пптреби. 

Предузима мере у слушају недплишнпг ппнащаоа заппсленпг и 
оегпвпг негативнпг утицаја на децу 

 
директпр, правна служба 

                            
 пп пптреби. 

Предузима мере ради изврщаваоа налпга прпсветнпг инспектпра и 
прпсветнпг саветника кап и других инспекцијских пргана 

 
директпр, правна служба 

                             
 пп пптреби. 

Планира и прати струшнп усаврщаваое заппслених и спрпвпди 
ппступке за стицаое зваоа васпиташа и стр. сарадника 

 
директпр, струшна 
служба 

 
 пп пптреби. 

Предузима мере за унапређеое и усаврщаваое рада васпиташа,и   
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струшних сарадника директпр, струшна служба пп пптреби. 
Ппднпси извещтај п свпм раду и раду Устанпве пргану управљаоа 
најмаое два пута у гпдини 

  два пута гпдищое.  

 
Прганизује и врщи педагпщкп-инструктивни увид и праћеое васпитнп-
пбразпвнпг рада и педагпщке праксе. Присуствп рпдитељским 
састанцима у септембру у П.П.групама, пп мпгућству и у псталим. 

 
 директпр, 
струшна 
служба. 

септембар-све пплудневне предщкплске 
групе (5), тпкпм гпдине-све целпдневне 
предщкплске групе (6). Јаслене групе сва 
три пбјекта (10)- пктпбар-јануар. Пстале 
групе тпкпм радне гпдине директпр,псих. 

 

а) ПЛАН СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА ДИРЕКТПРА 

САДРЖАЈ ПБЛАСТ УСАВРШАВАОА НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ НИВП ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТПР 

Балканска унија 
савеза васпиташа 

презентација пдабраних 
радпва Устанпва регипна-
Златибпр 

 
кпнференција 

 
       БУСВ-а 

 
септембар 2016.гпд 

 
БУСВ-а 

Актив директпра 
златибпрскпг пкруга 

 
рукпвпђеое 

 
састанак 

 
ван устанпве 

 
Три  пута гпдищое 

 
председник 
актива 

Кпнгрес П.У. Србије предщкплскп  
пбразпваое 

кпнгрес министарствп 
прпсвете 

једнпм гпдищое министарствп 
прпсвете 

Правне и 
рашунпвпдствене 
нпвине у закпну 

 
рукпвпђеое 

 
семинар 

струшне 
акредитпване 
куће 

 
тпкпм гпдине 

 
верификпвани 
излагаши 

Међунарпдни 
сусрети васпиташа 

васпитнп-пбразпвна  
семинар 

Удружеое 
васпиташа 
Србије 

два пута гпдищое Пдабрани 
представници П. 
У. 

Сусрети сестара-
васпиташа 

васпитнп-пбразпвна семинар Удружеое 
васпиташа 
Србије 

два пута гпдищое Пдабрани 
представници П. 
У. 

Међунарпдна 
кпнференција п 
пбразпваоу 
министарства 
прпсвете 

предщкплскп  
пбразпваое 

 
кпнференција 

 
министарствп 
прпсвете 
       

 
септембар 2016.гпд 

     
министарствп 
прпсвете 
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                  4.3 ПЛАН РАДА ПРГАНА УПРАВЉАОА (УПРАВНПГ ПДБПРА- УП) 
                       Управни пдбпр на нивпу Устанпве ради у седницама,. На седницама се разматра и пдлушује п питаоима у вези са прганизацијпм рада 
Устанпве, актуелним дещаваоима и прганизаципним темама. На седницама У. П. присуствује 9 шланпва- пд кпјих су трпје представници Устанпве. 
 
 

 САДРЖАЈ РАДА Време,односно начин  
рада 

1. Дпнпщеое гпдищоег  план рада, усвајаое  извещтаја  п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и 
сампвреднпваоу;  
 

Дп 15.септембра 
2016.гпдине 

2. Утврђује предлпг финансијскпг плана; накпн пдпбрених 
апрппријација 

3. Дпнпси финансијски план Устанпве, у складу са закпнпм; Крај јануара 
2017.гпдине 

 Дпнпси пдлуку п пппису импвине Устанпве са стаоем на дан 31.12.текуће гпдине;  

4.  Разматра и усваја извещтај  п спрпведенпм пппису у Устанпви за претхпдну гпдину и дпнпси  пдлуку схпднп 
закпнским прпписима; 

јануар 2017 

5.  Усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун ; дп29.2.2017.  

6. Извещтај п извпђеоу  излета  пднпснп зимпваоа и сл.;  

 
7. 

Расписује кпнкурс и бира директпра; фебруар 2017.гпдине 

8. Дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оегпвпм пствариваоу;   дп15. 09.гпд 

9. Разматра извещтај директпра Устанпве п свпм раду и раду педагпщкпг кплегијума два пута гпдищое; на предлпг директпра 

 
10. 

пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на рещеое директпра;  
 

на предлпг стране у 
ппступку 

 
11. 

Пдлушује  п избпру и реализацији ппсебних и специјализпваних прпграма уважавајући мищљеоа и преппруке 
педагпщкпг кплегијума и сагласнпст Савета рпдитеља, а на пснпву прпграма рада кпнкретнпг или 
специјализпванпг прпграма и пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и статутпм;  
 

дп 15.септембра 
2016.гпдине  
тпкпм гпдине 
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         Чланпви Управнпг пдбпра 

                                        Име и презиме Кп је пвлашћени предлагач 
 Драгпслав Шљивић                                 (председник) даје предлпге на усвајаое 

Весна Дуоић  
Биљана Тпщић  
Никпла Петрпвић  
Јелица Мирпсавић  
Марија Ракпвић  
Љубица Ђпкић  

Ксенија Ђурић  

Љиљана Бпнчулић  

 

 

 4.4 ПЛАН РАДА САВЕТПДАВНИХ ПРГАНА И ОЕГПВИ ЧЛАНПВИ  

 Савет рпдитеља је саветпдавни прган кпји пбавља ппслпве у складу са Закпнпм и  Статутпм. 
    Савет рпдитеља на нивпу Устанпве ради у седницама, шетири пута гпдищое, акп није неппхпднп вище. Пвде се разматрају питаоа у вези са     
    прганизацијпм рада Устанпве, актуелним дещаваоима и ппјединим прганизаципним темама. На седницама савета рпдитеља, присуствује 15   
    рпдитеља и представници Устанпве. План рада савета рпдитеља  
 

Ппслпви у пквиру  надлежнпсти савета рпдитеља време реализације 

Предлаже представнике рпдитеља деце,  у прган управљаоа; У складу са Закпнпм 

Предлаже свпг представника у струшни актив за развпјнп планираое и у друге 
тимпве устанпве;  

Дп 15.септембра 2016.гпдине 

Предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг 
рада;  

Тпкпм гпдине 

Разматра предлпг гпдищоег плана рада, извещтаје п оихпвпм пствариваоу, 
вреднпваоу и п сампвреднпваоу;  

Дп 15.септембра 2016.гпдине 
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Разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене делатнпсти 
устанпве; 

Тпкпм гпдине 

Предлаже пргану управљаоа намену кприщћеоа средстава  , прикупљених пд 
рпдитеља;  

Тпкпм гпдине 

Разматра и прати услпве за рад устанпве, услпве за пдрастаое и ушеое, 
безбеднпст и защтиту деце; 

Тпкпм гпдине 

Ушествује у ппступку прпписиваоа мера из шлана 42. Закпна; Тпкпм гпдине 

Даје сагласнпст на прпграм прганизпваоа излета и зимпваоа,пднпснп  пдлуку п 
врсти и увпђеоу ппсебних и специјализпваних прпграма кпји се реализују у 
предщкплскпј устанпви дпнпси педагпщки кплегијум ПУ и Савет рпдитеља на 
пснпву сагледаваоа пптреба деце, ппрпдице и прганизацијским мпгућнпстима 
ПУ и разматра  извещтај п оихпвпм пствариваоу;  

 Дп 15.септембра 2016.гпдине 

Разматра и друга питаоа утврђена статутпм. Тпкпм гпдине 

Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује пргану управљаоа, директпру и струшним прганима устанпве. 
 

 Чланпви Савета рпдитеља у пвпј педагпщкпј гпдини су:  

Никпла Петрпвић председник 

 Јасмина Маркпвић           

Маркп Дращкић  

 Игпр  Марвкпвић         

Милица Љубисављевић  

Зприца Младенпвић       

Ана Јанкпвић  

Слађана Петрпвић       

Милпмир Ђедпвић  

Марија Ракпвић       

Марјана Радпвић  

 Мирјана Шпјић                

Јелица Мирпсавић  

Ивана Мармпвић                 

Марија Кпнстандинпвић  
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5. ПЛАНПВИ СТРУЧНПГ САРАДНИКА И САРАДНИКА 
 

5.1 ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ПСИХПЛПГА 
 
Задатак ст.сарадника јесте да саветпдавним радпм и другим пблицима рада унапређује васпитнп-пбразпвни рад са децпм и пружа струшну 

ппмпћ деци, рпдитељима, пднпснп старатељима и васпиташима, пп питаоима пд знашаја за васпитаое и пбразпваое и пбавља друге пблике рада, у 
складу са Закпнпм. 
  У складу са Правилникпм п свим пблицима рада струшних сарадника, пбласти рада у раднпј 2016/17г. су следеће: 

1. Прпграмираое и планираое; 
2. Рад на ствараоу пптималних услпва за психпфизишки развпј деце и васпитнп-пбразпвни рад; 
3. Праћеое и усмераваое развпја деце; 
4. Праћеое пствариваоа прпграма неге и ВП рада; 
5. Прганизација манифестација; 
6. Струшнп усаврщаваое; 
7. Сарадоа са ппрпдицпм; 
8. Сарадоа са друщтвенпм срединпм; 
9. Рад у струшним прганима и телима; 
10. Индивидуалнп-саветпдавни рад са рпдитељима и децпм; 
11. Педагпщкп-инструктивни рад са васпитнп-пбразпвним пспбљем; 
12. Психплпщкп-педагпщка дпкументација и друга дпкументација пд знашаја за Устанпву. 

 

Време 
 

Ппслпви и задаци Сарадници 

                                             ПРПГРАМИРАОЕ И ПЛАНИРАОЕ 
 

 

 
 
 
 

Јул 
Август, 

 

-Ушещће у изради Гпдищоег плана рада Устанпве; 
-Ушещће у изради Предщкплскпг прпграма/дппуне и сл.; 
-Ушещће у изради Развпјнпг плана Устанпве; Акципни план развпјних активнпсти за 
текућу радну гпдину; 
-Ушещће у изради Прпграма защтите деце пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 
активнпсти за текућу гпдину; 
-Ушещће у изради Прпграма инклузивнпг пбразпваоа и васпитаоа; 

Сампсталнп, директпр, 
главни васпиташи и главне 
сестре, 
шланпви Струшних тимпва 
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 -Ушещће у изради Плана сампвреднпваоа квалитета рада Устанпве за текућу гпдину; 
-Ушещће у изради Плана струшнпг усаврщаваоа васпитнпг пспбља; 
-Ушещће у изради Плана ппвремених и дпдатних пблика рада са децпм; 
-Ушещће у изради Плана активнпсти у пквиру прпјекта „Мрежа пријатеља инклузивнпг 
пбразпваоа“ и аплицираое за дпнацију кпд ЦИП-а.; пдржаваое трибине на тему: 
Знашај ранпг развпја деце крпз укљушенпст у институципнални пблик рада, за 
интересне групе-маргинализпване групе. 

 

 
 
 
 
 
 
Тпкпм  
гпдине 
 

-Ушещће у изради Плана адаптације; 
-Ппмпћ васпиташима и сестрама-васпиташима у развијаоу прпграма и планираоу 
васпитнп-пбразпвнпг рада на месешнпм и вищемесешнпм нивпу (ппмпћ у изради 
пперативних планпва ВП рада; пружаое ппмпћи у планираоу ппступака и нашина 
рада са децпм кпја имају тещкпће у развпју; ушещће у изради педагпщких прпфила за 
децу; ппмпћ у креираоу „прпјеката“-прпјектнп планираое и ппдрщка васпиташима у 
оихпвпј реализацији...) 
-Ппмпћ васпитнпм пспбљу у планираоу „Угледних активнпсти“; 
-Израда плана ппсете васпитним групама; 
-Израда плана лишнпг струшнпг усаврщаваоа и прпфесипналнпг развпја; 

 

 
 
 
 
 
Сампсталнп, 
групни васпиташи и сестре-
васпиташи 

 РАД НА СТВАРАОУ ППТИМАЛНИХ УСЛПВА ЗА ПСИХПФИЗИЧКИ РАЗВПЈ ДЕЦЕ И 
ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНИ РАД 

 

 

 
 
Мај, јун и 
тпкпм целе 
гпдине 

-Активнпсти везане за прпцедуру уписа деце у Устанпву ( „улазни интервјуи“ са 
рпдитељима-саветпдавни рад; анкетираое рпдитеља и сл. у циљу дпбијаоа 
неппхпдних инфпрмација везанп за дете и пшекиваоа рпдитеља, а све у циљу 
ствараоа щтп бпљих услпва за психпфизишки развпј деце и ппстизаое партнерских 
пднпса са рпдитељима) 
-Фпрмираое васпитних група и расппређиваое деце у фпрмиране групе у тпку гпдине 
( нема листе шекаоа за пријем ); 

 
 
 
Сампсталнп, директпр, 
васпиташи и сестре-
васпиташи 

 
Септембар 
 

-Ушещће у Прпграму „Заједнп у адаптацији“; 
-Ушещће у пплемеоиваоу и уређеоу ентеријера и екстеријера Устанпве у циљу 
ппстизаоа щтп бпљих услпва за психпфизишки развпј деце и реализацију васпитнп-
пбразпвнпг рада; 
-Ушещће у набавци и расппдели струшне литературе и дидактишких средстава; 

Сампсталнп, васпиташи и 
сестре-васпиташи 
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Тпкпм 
гпдине 

-Пдржаваое Струшних актива васпиташа и сестара-васпиташа са темама п знашају ранпг 
развпј деце и реализацију васпитнп-пбразпвнпг рада – презентација примера дпбре 
праксе- струшних радпва са разлишитих струшних скуппва предщкплских устанпва 
Србије; 
-Ушещће у раду „Луткарске радипнице“; 

 
 
Сампсталнп, васпиташи и 
сестре-васпиташи 

  
ПРАЋЕОЕ И УСМЕРАВАОЕ РАЗВПЈА ДЕЦЕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Тпкпм 
гпдине 

-Неппсредни бправак у васпитним групама, са разлишитим циљевима: ппсервација 
ппједине деце; ппсервација групе у целини и израда извещтаја накпн тпга; 
-Израда инструмената за праћеое дешјег развпја и напредпваоа, или прилагпђаваое 
ппстпјећих и ппмпћ васпиташима у примени истих; 
-Ушещће у изради „Педагпщких прпфила“ за децу кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка у васпитаоу и пбразпваоу; 
-Ппмпћ васпиташима у изради планпва рада са децпм пп принципу 
индивидуализације у ВП раду;  
-Пдржаваое Струшних актива васпиташа и сестара-васпиташа са темама из пбласти 
праћеоа дешјег развпја и напредпваоа; 
-Педагпщкп-инструктивни рад и струшне кпнсултације са васпитним пспбљем на 
ппменуте теме; 

 
 
 
 
 
 
 
Сампсталнп, васпиташи и 
сестре-васпиташи 

Тпкпм 
гпдине 

-Неппсредни индивидуални рад са децпм; 
-Индивидуалнп-саветпдавни рад са рпдитељима; 

 
Сампсталнп 

 
Тпкпм 
гпдине 

-Идентификпваое деце са тещкпћама у развпју, психплпщка пбрада; 
-Кпнтакти са релебантним институцијама и упућиваое рпдитеља у исте, ради даљег 
дијагнпстикпваоа и третмана са дететпм; 

 
Сампсталнп 

 
Пктпбар-
нпвембар 

-Прављеое базе инструмената за праћеое дешјег развпја и напредпваоа и базе 
струшне литературе, кпја ће бити дпступна васпиташима у свакпм тренутку; 

 
Сампсталнп 

 
Тпкпм 
гпдине 

-Праћеое реализације ппстављених задатака из „Плана унапређеоа квалитета рада у 
пбластима дефинисаним стандардима квалитета рада Предщкплске устанпве“, накпн 
спрпведене прпцедуре сампвреднпваоа квалитета рада Устанпве, пд стране 
Кпмисије за екстернп вреднпваое; 

 
Сампсталнп, 
Чланпви Тима за 
сампвреднпваое 

  
ПРАЋЕОЕ ПСТВАРИВАОА ПРПГРАМА НЕГЕ И В.П.  РАДА 
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Септембар-
пктпбар 

-Примена прптпкпла за праћеое пствариваоа неге и ВП рада у васпитним групама; 
-Примена прптпкпла за праћеое „Угледне активнпсти“; 

 

 
Сампсталнп 

 
 
 
 
Тпкпм 
гпдине 

-Неппсредни увид у реализацију неге и ВП рада приликпм ппсета васпитним групама      
( пперативни планпви ппсета се налазе у Коизи рада ст.сарадника и израђују се на 
месешнпм нивпу); 
-Преглед педагпщке дпкументације васпитнп-пбразпвнпг пспбља; 
-Преглед извещтаја неппсредних рукпвпдилаца; 
-Струшне психплпщкп-педагпщке кпнсултације са васпитним пспбљем; 
-Присуствпваое „Угледним активнпстима“ васпиташа и сестара-васпиташа, са 
анализпм и евалуацијпм истих; 
 

 
 
 
 
Сампсталнп 

  
ПРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

 

 

Пктпбар - „Дешја недеља“ Сампсталнп,  васпиташи 
 

Децембар - Нпвпгпдищое приредбе 
 

Сампсталнп, васпиташи 

Фебруар - Дан Устанпве 
 

Сампсталнп, 
васпиташи 

Април - Карневал „Ппздрав прплећу“; 
- „Нај-играшка“ 

Сампсталнп, васпиташи 

Мај - Фестивал цвећа; 
- „Ппрпдица тп је мпја снага“ 

Сампсталнп, 
васпиташи 

Јун - Заврщна приредба предщкплаца 
 

Сампсталнп, 
васпиташи 

Тпкпм 
гпдине 

-Манифестације за кпјима се укаже пптреба према актуелним дещаваоима и 
планпвима васпитнпг пспбља, или планпвима-ппзивима пд стране неких сарадника 
из лпкалне средине: Нарпдна библиптека, Културни центар, Црвени крст 

Сампсталнп, 
васпиташи и сестре-
васпиташи 

                                         СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 
 

 

 
 
 

-Усаврщаваое кпје се спрпвпди пп пдпбреним прпграмима пбука и струшних скуппва 
у складу са Правилникпм п сталнпм струшнпм усаврщаваоу наставника, васпиташа и 
ст.сарадника: 
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Тпкпм 
гпдине 
 

 Присуствпваое на Струшним сусретима струшних сарадника и сарадника 
ПУ Србије; 

 Присуствпваое на Струшним сусретима „Васпиташи-васпиташима 2016г.“; 

 Присуствпваое на Струшним сусретима мед.сестара-васпиташа ПУ Србије; 

 Присуствпваое 2. Кпнгресу струшних радника ПУ Србије; 

 Присуствпваое на Струшнпм скупу заппслених у ПУ Мправишкпг, 
Златибпрскпг и Ращкпг пкруга; 

 Ушещће на некпм пд струшних семинара из прпграма Устанпве ( Каталпг 
акредитпваних струшних семинара за 2016.г. кпмпетенција К3); 

 Презентпваое струшних радпва на гпре наведеним скуппвима, акп тпкпм 
гпдине дпђе дп израде истих; 
 

 
 
 
 
Тпкпм 
гпдине 

- Усаврщаваое кпје је у категприји редпвних развпјних активнпсти у Устанпви: 

 Извпђеое „угледних активнпсти“ и присуствпваое истим у реализацији 
васпиташа и сестара-васпиташа; 

 Излагаое на седницама струшних пргана; 

 Рад у струшним тимпвима и прганима         ( рад у 5 Струшних тимпва у 
Устанпви); 

 Предаваоа и презентације примера дпбре праксе, кап и презентације 
струшне литературе, дидактишких средстава на седницама Струшних пргана 
и тимпва; 

 Тематски рпдитељски састанци; психплпщке радипнице и сл.; 

 Презентпваое струшних радпва из Устанпве на разним Струшним 
скуппвима; 

 Презентпваое квалитета рада Устанпве на лпкалним медијима; 

 Кппрдинисаое у изради струшних радпва за прпмпвисаое Устанпве; 

 Израда струшних шланака за „Прпсветни преглед“ и за шасппис Устанпве 
„Шкплица“; 

 Присуствпваое Струшним активима директпра и струшних сарадника ПУ 
Златибпрскпг пквира; 

 И други пблици струшнпг усаврщаваоа за кпјима се ппјави пптреба тпкпм 
гпдине; 
 

 
 
 
 
Сампсталнп 
 

                                                            САРАДОА СА ППРПДИЦПМ  
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Септембар 
и тпкпм 
гпдине 

-Индивидуалнп-саветпдавни рад са рпдитељима у прпграму „Заједнп у адаптацији“; 
-Саветпдавни рад са рпдитељима кпји се сами пбраћају ст.сараднику за струшну 
ппмпћ; 
-Саветпдавни рад са рпдитељима деце кпја имају тещкпће у развпју, а уписана су у 
редпвне васпитне групе; 
-Пдржаваое рпдитељских састанака: 

 „Припрема деце за пплазак у щкплу“, за рпдитеље свих припремних 
предщкплских група; 

 „Знашај ранпг развпја деце у ппдстицајнпј средини, прилагпђенпј узрасним 
карактеристикама деце“, за рпдитеље деце јасленпг узраста; 

 Креативне радипнице са рпдитељима; 
 

 
 
 
Сампсталнп, 
васпиташи 

Тпкпм 
гпдине 

-Израда зидних нпвина за рпдитеље; Сампсталнп 

 
Тпкпм 
гпдине 

-Израда анкета за рпдитеље, пбрађиваое ппдатака и анализа у циљу дпбијаоа 
инфпрмација п квалитету рада Устанпве из угла рпдитеља; 
-Ппмпћ васпиташима у пбради ппдатака из разних упитника кпје рпдитељи 
пппуоавају    ( према плану сваке васпитне групе), са циљем дплажеоа дп сазнаоа 
какп рпдитељи мпгу да буду активни партнери у планираоу и реализацији прпграма 
в-п рада у датпј групи; 

 
Сампсталнп 

 
Тпкпм 
гпдине 

-Прганизпваое излета у сарадои са рпдитељима; 
-Прганизпваое сппртскп-забавних игара у вртићима заједнп са рпдитељима; 

 

Сампсталнп, 
васпиташи и сестре-
васпиташи 

Фебруар -Прганизпваое струшнпг предаваоа у сарадои са рпдитељем-дефектплпгпм 
(пплазникпм „Мпнтеспри прпграма“) на тему „Рад са децпм пп принципима 
Педагпгије Марије Мпнтеспри“; 

У сарадои са рпдитељем -
дефектплпгпм 

                               САРАДОА СА ДРУШТВЕНПМ СРЕДИНПМ 
 

 

 
 
 
 
 
Тпкпм 

-Пствариваое разлишитих видпва сарадое       ( кпнтакти-дпгпвпри п заједнишким 
активнпстима и прпјектима; ппсете; дплазак кприсника неких прганизација у Устанпву 
и дружеое са децпм и сл.): 

 Културни центар Ппжега; 

 Музишка щкпла....... 

 
 
 
 
Сампсталнп и са 
представницима 
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гпдине  Друщтвп за дешју и церебралну парализу Ппжега; 

 Градска библиптека; 

 Црвени крст Ппжега; 

 Пснпвне щкпле из Ппжеге; 

 Ликпвна кплпнија у Прилипцу; 

 И  др. 

институција и прганизација 

                                  РАД У СТРУЧНИМ ПРГАНИМА И ТЕЛИМА 
 

 

 
 
 
 
 
 
Тпкпм 
гпдине 

-Ушещће у раду Педагпщкпг кплегијума; 
-Ушещће у раду Васпитнп-пбразпвнпг већа; 
-Ушещће у раду Струшних актива васпиташа и сестара-васпиташа; 
-Ушещће у раду Тима за развпјнп планираое; 
-Ушещће у раду Тима за защтиту деце пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа; 
-Ушещће у раду Тима за инклузивнп пбразпваое и васпитаое, кппрдинисаое радпм 
Тима; 
-Ушещће у раду Тима за струшнп усаврщаваое; (према планпвима и прпграмима 
свакпг пд пвих струшних пргана) 

 
 
 
 
 
 
Сампсталнп 
 

                 ИНДИВИДУАЛНП-САВЕТПДАВНИ РАД СА РПДИТЕЉИМА И ДЕЦПМ 
 

 

 
Тпкпм 
гпдине 

-Индивидуални рад са децпм у васпитним групама, пп ппзиву васпиташа, или 
сампиницијативнп (план индивидуалнпг рада ће се правити свакпг месеца на 
месешнпм нивпу); 
-Индивидуалнп-саветпдавни рад са рпдитељима, сампиницијативнп пд стране 
рпдитеља, пп преппруци васпиташа, или предлпгу ст.сарадника ( пдређени дани у 
тпку недеље); 

 
Сампсталнп 

                  ПЕДАГПШКП-ИНСТРУКТИВНИ РАД СА ВАСПИТНИМ ПСПБЉЕМ 
 

 

 
 
 
Тпкпм 
гпдине 

-Индивидуалне струшне кпнсултације на иницијативу васпиташа и сестара-васпиташа у 
канцеларији ст.сарадника, или другпм предвиђенпм прпстпру; 
-Групни педагпщкп-инструктивни рад приликпм пдржаваоа Струшних актива; 
-Педагпщкп-инструктивни рад приликпм евалуације „Угледне активнпсти“; 
-Педагпщкп-инструктивни рад са васпиташима у шијим групама се налазе деца са 
тещкпћама у развпју; 
-Педагпщкп-инструктивни рад са педагпгпм – приправникпм. 

 
 
 
Сампсталнп 
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                        ПСИХПЛПШКП-ПЕДАГПШКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГА     
                         ДПКУМЕНТАЦИЈА ПД ЗНАЧАЈА ЗА УСТАНПВУ 

 

 

 
 
 
Тпкпм 
гпдине 

-Впђеое лишне дпкументације (Коига рада, Лишни ппртфплип); 
-Матишна коига предщкплаца; 

- Летппис Устанпве, ушещће; 
- Часппис „Шкплица“; 

-Евиденција деце пп васпитним групама; 
-Статистишки извещтаји за пптребе Републишкпг завпда за статистику; 
-И други извещтаји за пптребе Шкплске управе Ужице, Устанпве, Псниваша ... 

 

 
 
 
Сампсталнп, 
васпиташи и сестре-
васпиташи 

 Пвп је глпбални план на гпдищоем нивпу, а пперативни месешни планпви се налазе у 
ппсебнпј дпкументацији ст.сарадника. 

 

                       МЕНТПРСКИ РАД СА ПРИПРАВНИКПМ – ПЕДАГПГПМ 
 

 

 Тпкпм 
гпдине 
 
 

Ппступак увпђеоа приправника у ппсап је усклађен са упутствима датим у Впдишу за 
приправнике и ментпре и у Правилнику п дпзвпли за рад наставника, васпиташа и 
ст.сарадника; ппдразумева низ активнпсти. 

Сампсталнп 

 

 

 
 

5.2 ГПДИШОИ ПЛАН РАДА НУТРИЦИПНИСТА  
 

Исхрану треба планирати према Правилнику п нпрмативу друщтвене исхране деце -,,С.Л.г.л.Р.С. 50/94,, и према  прпграму пве устанпве.Правилна 
исхрана је темељ развпја свакпг ппјединца,али и друщтва.Квалитет нутритивнпг унпса утише на раст и развпј прганизма и на оегпв нутритивни 
здравствени статус.Утицај правилне исхране тпкпм детиоства и адплесенције вепма је знашајан за здравственп стаое у каснијим фазама живпта.У 
предщкплскпј устанпви исхрана се прилагпђава пптребама дешјег прганизма,а истпвременп се фпрмирају ппзитивне навике у исхрани. За квалитет 
исхране задужени су нутриципнисти,главни кувари,екпнпм и директпр. 
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Садржај        Нпсилац активнпсти Време реализације 

1.унапређеое исхране, спрпвпђеое пдгпварајуће исхране и витаминске 
прпфилаксе 

 
 

нутриципнисти 

 
свакпдневнп 

2.рад на припремаоу щтп  квалитетнијег пбрпка, инпвираое старих и израда 
нпвих рецептура 

 
нутриципнисти 

 
свакпдневнп 

3.планиреое исхране тј.  креираое  недељних и месешних јелпвника, ушещће у 
раду кпмисије за праћеое, кпнтрплу и унапређеое исхране  
              

нутриципнисти недељнп 
 

4.сарадоа са ГЗЗЗ Ужице,санитарни прегледи,узпркпваое намирница-кпнтрпла 
ланца исхране 

нутриципнисти месешнп 

5.кпнтрплисаое датума намирница дпспелих и већ ппстпјећих у магацинскпм 
прпстпру, прганплептишка пцена истих 

 
нутриципнисти 

 
недељнп 

6.кпнтрплисаое хигијене и дезинфекција кухиое, праћеое стаоа ппреме и 
уређаја 

 
нутриципнисти 

 
свакпдневнп 

7.ушествпваое  у нарушиваоу намирница пптребних у припремаоу пбрпка-ушещће 
у јавним Набавкама,тендерима 

нутриципнисти свакпдневнп и 
седмишнп 

8.сарадоа са васпиташима у циљу щтп бпљег инфпрмисаоа п кпнзумираоу 
пбрпка-праћеое прихваћенпсти пбрпка 

 
нутриципнисти 

 
свакпдневнп 

9.кпнтрпла ппсуђа, пбрпка и хигијене приликпм птпремаоа хране у ван централни 
пбјекат ,,Лептирић,, 

 
нутриципнисти 

 
свакпдневнп 

10.реализација прпјекта ,,Здрава храна,, -путем 
индивидуалних разгпвпра,радипница,панпа за рпдитеље 

 
нутриципнисти 

 
                              
свакпдневнп 

11.сарадоа са нутриципнистима из других устанпва  
нутриципнисти 

 
        пп пптреби 

12.присуствп едукативним семинарима,радипницама и другим скуппвима 
везаним за исхрану најмлађе пппулације 

 
нутриципнисти 

 
          пп пптреби 
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13.праћеое рада  пспбља кухиоскпг блпка-сугестије и савети,едукативнп  
предаваое,,Правилнп ппступаое са виспкп ризишним намирницама у летоем 
припду,, 

 
нутриципнисти 

 
свакпдневнп 

-март- 

14.прпрашуни енергетских вреднпсти јелпвника за недељу дана,извещтај п  
утрпщеним кплишинама и средствима за храну 

 
нутриципнисти 

 
недељнп 

15.рад у тимпвима устанпве нутриципнисти тпкпм гпдине 

16.саветпвалищте за рпдитеље у вези исхране оихпве деце-фпрмираое и 
негпваое навика правилне исхране 

нутриципнисти свакпдневнп 

17.израда извещтаја директпру нутриципнисти пп пптреби 

18.санитарна пбрада радника нутриципнисти щестпмесешнп 

 
 

Стручнп усавршаваое 

Заппслени радници Брпј заппслених на 
тпм раднпм месту 

Планирана едукација 

1. кувари                    5 едукације п важнпсти  правилне термишке пбраде хране, кап нашина здраве исхране у 
нащим вртићима. 
Правилнп ппступаое са виспкпризишним и лакп кварљивим намирницама у летоем пер. 

2. нутриципниста                     2 републишки струшни скуп нутриципниста Србије 
едукативни семинари друщтва дијететишара Србије 
прганизација такмишеоа кувара П.У.Златибпрскпг пкруга 
ушещће на струшнпм скупу удружеоа нутриципниста П.У. 

3. медицинска сестра на 
превентиви 

                     1 Ушещће на кпнгресу здравствених радник 
Струшни сусрети мед.сестара П.У.Србије из пбласти превентивнп-здравст.защтите  

4. ппмпћни радници и 
сервирке  
 

 
                8 

здравственп прпсвећиваое; 
стицаое пснпвних знаоа из хигијене намирница и лишне хигијене, за лица кпја се баве 
припремпм и прпметпм хране. 
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5.3 ГПДИШОИ ПЛАН РАДА СЕСТРЕ И САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВИ (НЕГА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ 1-7 гпд.) 

      
 Превентивна здравствена защтита у Дешијем вртићу спрпвпдиће се према Упуствима за спрпвпђеое здравствене защтите у предщкплским    
       устанпвама,кпјима се ближе пдређују задаци предщкплских и здравствених устанпва и у складу са Правилникпм п превентивнпј здравственпј    
       защтити-,,Сл.гласник РС,,бр.73/94. 

 

            ПРПГРАМСКИ 
ЗАДАЦИ 

                            ЦИЉ 
 

             ДИНАМИКА                    
           РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

         РЕАЛИЗАТПРИ 

 Активнпсти на фпрмираоу навика 
кпје впде пшуваоу и унапређиваоу 
здравља деце 

Спрпвпђеое неге и 
прев.здрав.защтите у циљу јашаоа 
дешјег прганизма у услпвима у 
кпјима бправе деца 

 
 
     свакпдневнп 

 
Сарадници превентиве, 
превентивна сестра 

Пбезбедити ппщте мере режима 
исхране и хиг.епидем.мере (за раст 
и развпј 1-6,5 г.) 

Преглед узпркпване хране, хиг., 
епид., надзпр радника кухиое и 
свих заппслених  

 
      свакпдневнп, 
      перипдишнп  

 
  Нутриципнисти, 
  превентивна сестра 

 Дневна кпнтрпла здравственпг 
стаоа детета на пријему и у тпку 
дана-преглед кпсе, кпже и видљиве 
слузпкпже. 

 Спрешити налет вирусних, 
бактеријских и других епидемија 

 
 
     свакпдневнп 

 
Сарадници на превентиви 
и превентивна сестра 

 
Циљани лекарски прегледи ККС и 
преглед  стплице на паразите  

   
Бправак здравпг детета у кплектив 
(приликпм уписа) 

 
  Приликпм дпласка 
у  Устанпву  

Сестра на превентиви, 
сарадници на 
превентивнпј здравственпј 
защтити 

  Ствараое услпва за безбедни 
бправак деце-безбеднпст врата, 
прпзпра, уређаја, степеница, 
излаза, санитарних швпрпва 

 Пбавити разгпвпр са директпрпм 
устанпве, стр.сарадникпм, 
васпиташем, дпмарпм 

 
   Свакпдневнп, 
перипдишнп 

Директпр, стр.сарадник, 
васпиташ, превентивна 
сестра 

 
Впђеое медицинске 
дпкументацијеи евиденције-
здравствени лист детета, коига 

 
       Регистрација заразних бплести  

   
Свакпдневнп, 
перипдишнп 

Сарадници на 
превентивнпј здравственпј 
защтити,превентива 
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евиденције сестра 

  Кпнтрпла раста и развпја детета  
    Мереое ТТ и ТВ деце 1-6,5 гпд 

    Перипдишнп 
   (свака 3 месеца) 
 

Сарадници напревентивнпј 
здравственпјзащтити,прев
ентивна 
сестра 

Пшуваое здравља деце и свих 
заппслених 

 Пдржаваое прпстпра у кпме 
бправе деца и заппслени 

   
свакпдневнп 

    
   Технишкп пспбље 

  Пбезбедити защтиту и безбеднпст 
деце и заппслених у циљу пшуваоа 
здравља 

 Дезинфекција, дезинсекција 
дератизација 

два пута гпдищое, 
пп пптреби и 
шещће 

ЗЗЈЗ Ужице, Сарадници на 
превентивнпј здравственпј 
защтити, превентивна 
сестра 

 Струшнп усаврщаваое,у сарадои са 
радницима Дпма здравља и ушещће 
на семинаримакпје прганизује Мин- 
истарствп здравља. 

 Праћеое нпвинау раду пп налпгу 
Министарства здравља 

 пп пптреби Сарадници на 
превентивнпј здравственпј 
защтити, превентивна 
сестра 

 
План неге и защтита деце у нареднпм перипду ће се пстварити крпз прпграмске задатке кпје су себи пдредили сарадници превентиве, 

мед.сестра на превентиви у сарадои  са Дпмпм здравља Ппжега (са свпјим службама – стпматплпгије, педијатрије, патрпнаже ...) и Завпдпм за јавнп 
здравље из Ужица. 
Дпбра сарадоа кап и претхпдних гпдина ће се реализпвати крпз упутства Министарства здравља и Правилникпм п превентивнпј здравственпј 
защтити устанпве уз тимски рад сарадника превентиве и свих заппслених. 
Крпз прпграмске задатке, радиће се и даље на: 
  •Защтити и јашаоу дешјег прганизма, крпз пптималне психпфизишке услпве кпји впде у фпрмираое радпснпг и здравпг детета; 
  •здравствена защтита деце смещтена у кплектив; 
  •пбезбедити ппщте мере режима исхране и хигијенскп-епидемиплпщке мере (за раст и развпј деце 1-6,5 гпд.); 
  •ппјашати хигијенскп-епидемиплпщке мере у слушају ппјаве евентуалних епидемија. 
Пбавезнп ће се радити циљани лекарски прегледи приликпм уписа у Устанпву. Лекарскп увереое ће се издавати на пснпву : 
-клинишкпг прегледа; 
-кпмплетан преглед крвне слике и  
-преглед стплице на паразите. 
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Укпликп лекарскп увереое буде ималп ппис, некакве теже бплести, ппсветиће се велика пажоа таквпм детету,путем разгпвпра са рпдитељима, 
педијатрпм, васпиташем. Тпј релацији се мпра ппсветити велика пажоа, укљушујући наще струшне тимпве, директпра, психплпга устанпве.  
Укпликп се ппјави нека заразна бплест кпд нащих кприсника, педијатар ће бити у пбавези да пбавести устанпву п истпм. И даље ће се радити на 
мереоу телесне тежине и висине свих узрасних група, трпмесешнп. 
Сви ппдаци телеснпг мереоа биће уписани у здравствене листпве кпје ппседује свакп дете у нащпј устанпви. 
Крпз разгпвпр са рпдитељима, у здравствене листпве ће се уписивати и алергије на храну и лекпве. 
У недељи пралнпг здравља (април/мај), врщиће се преглед зуба, свих узрасних група. Преглед кпсе на ващљивпст врщиће се двпмесешнп, а пп  
пптреби и шещће. 
Пдржаваое ппщтег прпстпра у кпме бправе деца и запплени, врщиће се свакпдневнп средствима за ту намену, а генералнп шищћеое какп налажу 
пптребе у пбјектима. Крешеое пбјеката врщиће се према пптребама и припритетима (кухиоски блпкпви, мпкри швпрпви...). 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пбјеката и двприщта, пбавиће се два пута гпдищое. 
Радници кпји буду ппзитивни на санитарнпј пбради, биће изплпвани пп налпгу Завпда за јавнп здравље Ужице и ппслати на лешеое.  
Укпликп се ппјаве неке нпвине у вези защтите и неге деце,(пп налпгу Министарства здравља и Закпна п здравственпј защтити), биће благпвременп 
примеоиване. 
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6.ПЛАН ППСЕБНИХ, СПЕЦИЈАЛИЗПВАНИХ ПРПГРАМА И ДРУГИХ ПБЛИКА РАДА И УСЛУГА 

 
Један пд ппвремених пблика рада Устанпве јесте прганизпваое излета, зимпваоа, бправка у прирпди, кпје мпгу ппхађати деца узраста пд 4 

дп 6,5 гпдина, према Правилнику п стандардима услпва за пствариваое ппсебних прпграма у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа (''Сл. 
гласник РС'', брпј 61/2012). 
 Стандардима за ппсебне и специјализпване прпграме утврђују се пснпвни услпви, нашини пствариваоа и финансираоа ппсебних, 
специјализпваних прпграма и других пблика рада и услуга предщкплских прпграма предвиђених шланпм 19. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и 
пбразпваои (''Сл. гл. РС'', брпј 18/10) и шланпм 39. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ('' Сл. гл. РС'', брпј 72/09 и 52/11). 
 Укпликп Устанпва пбезбеди пснпвне услпве и стандарде за реализацију неких пд специјализпваних  прпграма, за кпје рпдитељи и деца 
ппкажу интереспваое, исти ће се у истпј реализпвати, за сада није предвиђена реализација неких других прпграма псим излета, зимпваоа, летпваоа  
и бправка у прирпди: 

 Једнпдневни и двпдневнп  излети 
Кап и ранијих гпдина планира се реализација једнпдневних излета у перипду април-мај 2017. гпдине. Дестинације ппгпдне за реализацију 
пвих активнпсти су: Бепград - ЗПП-врт, музеј-аерпдрпм, Свилајнац (прирпдоашки центар) и Јагпдина - аква парк, В. Баоа, Златибпр, 
Сирпгпјнп. Ппред пснпвних садржаја биће пбухваћени и неки дпдатни  кап щтп су: ппзприщне представе за децу у лпкалним ппзприщтима, 
ппсете неких културнп истпријских знаменитпсти и слишнп, према предлпгу Савета рпдитеља. Двпдневни излети такпђе мпгу бити планирани 
у пкружеоу плема мищљеоу савета рпдитеља. 

 Зимпваое 
Планира  се реализација зимпваоа у једнпм термину- перипд друге пплпвине јануара и друга пплпвина фебруара 2017. (за групу пд 200 деце 
са васпиташима), укпликп буде вище заинтереспваних спрпвести зимпваое у два термина. Предвиђена дестинација је Златибпр, а избпр 
пбјекта и термин пбавиће се на Савету рпдитеља. Ппжељнп је да изабрани пбјекат има наткривене терене и дпдатне ппнуде какп би се деци 
пбезбедип активан пдмпр без пбзира на временске услпве. 

  Бправак у прирпди 
 Пве активнпсти ппдразумевају реализацију васпитнп-пбразпвнпг рада и других садржаја предвиђених Правилникпм у перипду тпкпм шитаве       
 гпдине, укпликп рпдитељи исппље заинтереспванпст за пвај вид прпграма кап и пп предлпгу васпиташа схпднп активнпсти. У предлпгу је и     
 мпре-летпваое (Бешићи-Ужишкп пдмаралищте, јер је прилагпђенп узрасту вртићне деце). 

  Реализацијпм зимпваоа, излета и бправка у прирпди деце наще  Устанпве,  испуоавају се  пснпвни циљеви кпји су дефинисани Правилникпм    
  п пснпвама прпграма пдмпра и рекреације, а тп су: 

- ппдстицаое правилнпг психпфизишкпг и спцијалнпг развпја; 
- стицаое искуства п кплективнпм живпту, уз развијаое тплеранције међу децпм; 
- ублажаваое ппследица висемесешнпг бправка у затвпренпм прпстпру; 

               - пбпгаћиваое ппстпјећих и стцаое нпвих знаоа и искустава. 
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 Ближе инфпрмације п услпвима за реализацију наведених прпграма и извесних измена биће прецизиране, накпн пдржане седнице 
Савета рпдитеља и спрпведене прпцедуре за избпр дестинације. Тпм приликпм ће рпдитељи кпнстатпвати кпначан избпр и пблик  прпграма 
и дестинације. 

 
 

6.1 ПРПГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНПВЕ, ИНТЕРНПГ И ЕКСТЕРНПГ 
 

Преднпст стратещкпг планираоа маркетинга пмпгућује бпље разумеваое прпмена у пкружеоу, прпактиван пднпс према прпменама, бпљу 
кппрдинацију, активнпсти, квалитетнију кпмуникацију између заппслених и бпљу прганизпванпст. Стратещкп планираое маркетинга пбезбеђује 
креираое јакпг бренда институције васпитаоа-вртића. У ппзиципнираоу имича у пднпсу на пкружеое, такп да бренд буде преппзнатљив и 
прихватљив, на ппзитиван нашин, највећу улпгу имају активнпсти пднпса са јавнпщћу. 

а) Интерни маркетинг  
  Инфпрмативним делпваоем крпз Инфпрматпре за рпдитеље , кпји представљају впдиш културе живпта у Устанпви (брпј пбјеката, тип 
услуга, дпдатни прпграми, раднп време). Шесту гпдину за редпм уређујемп гпдищои шасппис Устанпве „Шкплица“. 
Сајт Устанпве: www.predskolskopozega.edu.rs 
 б)Екстерни маркетинг 

Сарадоа са лпкалним медијима: радип и ТВ-станице, кап и медијима из пкружеоа, нпвине (Вести, Прпсветни преглед), шланци п свим 
важним дпгађајима важним за нащу Устанпву. 

 
6.2ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА УСТАНПВЕ са стручним усавршаваоем 
 

 САДРЖАЈ РАДА време  рада 
1. Праћеое , прпушаваое закпнских  и других  прпписа  и у складу са истим иницираое измене  и 

дппуне  нпрмативних аката;  
 

тпкпм гпдине  

2. стараое  п правилнпј примени нпрмативних аката и закпнитпсти из делатнпсти Устанпве;  
 

тпкпм гпдине  

3. припремаое материјала  за   седнице  Управнпг пдбпра и седнице оегпвих кпмисија;    у складу са  планпм рада 
управнпг пдбпра  

4.  ушествпваое у свим ппступцима јавних набавки у кпјима је нарушилац Устанпва;  
 
 

у  складу са планпм јавних 
набавки  

http://www.predskolskopozega.edu.rs/
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5. даваое пптребнаих пбјащоеоа, тумашеоа и пружаое  струшне  ппмпћи заппсленима и странкама; 
 

тпкпм гпдине 

6. припрема ое предлпга угпвпра и других дпкумената пре оихпвпг пптписиваоа;  
 

тпкпм гпдине 

7. заступаое  Устанпве у границама пвлащћеоа пред судпвима и другим прганима; тпкпм гпдине 

8. припремаое  свих  ппднесака  везаних  за заступаое пред судпм;  
 

тпкпм гпдине 

9. припремаое предлпга  рещеоа, пдлука и наредби из пбласти управљаоа и кпнтрплисаое  оихпвпг 
спрпвпђеоа  у Устанпви;  
 

тпкпм гпдине 

10. израда нацрта и предлпга ппщтих аката;  
 
 

тпкпм гпдине 

11. прганизпваое  и пбављаое струшних  ппслпва за рад кпмисија;  
 
 

тпкпм гпдине 

12. припремаое аката ппщтих и ппјединашних за регулисаое  права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг 
пднпса  кпд ппслпдавца; 

тпкпм гпдине  

13.  
пбављаое  и друге задатке у пквиру свпје струке. 

тпкпм гпдине 

 

СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 

Стручнп усавршаваое ненаставнпг пспбља 

Струшнп усаврщаваое ненаставнпг пспбља спрпвпди се у циљу пбезбеђеоа щтп квалитетнијег рада Устанпве. 

Рачунпвпдственп-правна служба струшнп усаврщаваое највећим делпм спрпвпди крпз присуствп семинарима у прганизацији струшних кућа, 

првенственп НИП-а ,,Пбразпвни инфпрматпр“ шији смп дугпгпдищои претплатници и на пснпву тпга пстварујемп знашајне пппусте а једнпм гпдищое 

и бесплатан семинар. 
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Семинари се пднпсе на актуелне теме пре свега везане за гпдищое финансијскп извещтаваое, нпвине у ппреским прпписима везаним за пбрашун 

зарада заппслених, припреме за израду финансијских планпва, припреме за израду заврщнпг рашуна, припреме плана јавних набавки, припреме 

закпна п раду и сл. 

План стручнпг усавршаваоа правне и рачунпвпдствене службе, за радну 2016/17.гпдину. 

Време пдржаваоа Тема Прганизатпр 

Септембар 2016 
Припрема за израду финансијскпг плана 

бучетских кприсника за 2017 гпдину 
НИП,,Пбразпвни инфпрматпр“ 

Пктпбар 2016 XVIII сусрети устанпва НИП ,,Пбразпвни инфпрматпр“ 

Децембар/јануар 
2016/17 

Израда плана јавних набавки за 2017 гпдину ,,Семинари Србије“ 

Јануар/фебруар 2017 Припрема за израду заврщнпг рашуна НИП,,Пбразпвни инфпрматпр“  
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7.ПРАЋЕОЕ И ЕВАЛУАЦИЈА  ГПДИШОЕГ ПЛАНА РАДА 
 

 
Саставни деп васпитнп-пбразпвнпг рада јесте и евалуација Гпдищоег плана рада кпја се пдвија пп нивпима: 
-   На нивпу целе Устанпве; 
-   На нивпу ппсебних прпграма, кпји се реализују у пдређеним групама; 
-   На нивпу сваке васпитне групе.  
На нивпу Устанпве евалуација пстваренпсти  прпграма се реализује применпм инструмената за сампвреднпваое и вреднпваое рада у 

пдређеним кљушним пбластима. Кпристе се Записници са струшних актива и васпитнп-пбразпвнпг већа. Драгпцени су видеп записи са презентацијама 
примера дпбре праксе и ппређеоа са искуствима из других средина. Тим за сампвреднпваое на свпјим седницама разматра мнпге аспекте 
реализације плана и прпграма и свпје извещтаје презентује шланпвима васпитнп-пбразпвнпг већа. 

На нивпу реализације ппјединих ппсебних прпграма еваулација се врщи пп плану сампг прпграма и на пснпву инстумената кпји би се 
специјалнп израђивали за ту прилику.  За квалитет су пдгпвпрни кппрдинатпри и реализатпри прпграма. 

На нивпу сваке васпитне групе, за евалуацију реализације плана и прпграма, најмерпдавнији и најпдгпвпрнији је васпиташ, пднпснп сестра-
васпиташ. Васпиташ прати и прпцеоује напредпваоа свакпг детета и групе у целини. Један пд ппказатеља за тп су радне коиге, ппсебнп деп кпји се 
пднпси на белещке п деци и надаље, етапне и трпмесешне евалуације васпитнп-пбразпвнпг прпцеса. Такпђе је релевантна и драгпцена и друга лишна 
дпкументација васпиташа кпја се састпји пд забелещки п ппсматраоу и напредпваоу детета- ппртфплип, п тещкпћама у ппјединим аспектима развпја 
и предузетим мерама да се пне ублаже или предупреде.    

П свим запажаоима везаним за реализацију Плана рада, предлпзима за унапређеое, дискутује се на Педагпщкпм кплегијуму, када 
представници свих структура изнпсе свпје предлпге. 
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8. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 
Закпн п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу ( "Сл. гласник РС ", бр. 18/2010, ступип на снагу 3.4.2010. гпдине - даље: Закпн) се заснива на 

закпнским рещеоима и стратещким дпкументима кпји су били пснпва за дпнпщеое Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. 
гласник РС ", бр. 72/2009), али уређује и све специфишнпсти делатнпсти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, с циљем да се дппринесе ппдизаоу 
нивпа квалитета рада са децпм предщкплскпг узраста и да се пбезбеди ефикаснп спрпвпђеое ппщтих принципа пбразпваоа и васпитаоа, кап и 
циљева и принципа предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа. 

Предшкплскa Устанпва је усагласила прганизацију и начин рада са пдредбама наведенпг Закпна. Значајне нпвине кпје дпнпси ппсебан 
закпн Устанпва је прихватила и пстварује их у пквиру предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, према кпнцепцији пснпва прпграма предшкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа штп пбезбеђује уважаваое и ппдстицаое целпвитпг  развпја  детета и оегпвих пптенцијала; већу заштиту деце, ппд 
услпвима кпје прпписује Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, а кпји садржи пдредбе п заштити деце пд насиља у Устанпвама; 
пчекиванпг вишеструкпг ефекта у вези са укључиваоем деце са сметоама у развпју у редпван систем предшкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, 
крпз увпђеое индивидуалних прпграма.  

У Устанпви се инсистира на ппвећанпј ингеренцији савета рпдитеља; ппвећанпг укљушиваоа деце са вищеструким и тежим сметоама у 
васпитне и развпјне групе, шиме се излази у сусрет пптребама рпдитеља за дпдатнпм струшнпм ппдрщкпм кап и пствариваое мпгућнпсти раднпг 
ангажпваоа рпдитеља.  

Гпдищоим планпм рада утврђују се време, местп, нашин и нпсипци пствариваоа прпграма пбразпваоа и васпитаоа. Гпдищоим планпм рада, 
Устанпва према нпвим закпнским рещеоима, предшкплским васпитаоем и пбразпваоем планира да пбезбеди :  
- пствариваое принципа једнакпправнпсти, антидискриминација пп свим пснпвама, антисегрегације, кап и индивидуализпвани приступ детету щтп  је 
кљуш мптивације и развпја лишнпсти , кап и  ппвећаое пбухвата деце предщкплским васпитаоем у гпдини пред пплазак у щкплу, щтп ће дугпрпшнп 
утицати на ппвећаое пбразпвнпг нивпа пппулације, ппбпљшаоа квалитета васпитаоа и пбразпваоа заснпванпг на нпвим принципима, нпвим 
циљевима и стандардима знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва за прпфесију васпиташа, кап и ппбпљшаоа ефикаснпсти васпитаоа и пбразпваоа. 
 

 

             

 

Председник Управнпг пдбпра 

                  Предщкплске устанпве„ Плга Јпвишић Рита “ 

                                                                         Ппжега 

                                                                                                                 _________________________ 
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       Предщкплска Устанпва „Плга јпвишић Рита“ у Ппжеги, тпкпм педагпщке 2015/16 гпдине пбезбеђивала 
је дневни и пплудневни бправак пд једне гпдине дп ппласка у щкплу. Бправак је пбухватап: негу, 
васпитнп-пбразпвни рад, превентивнп-здравствену и спцијалну защтиту и исхрану. 
       Виспк квалитет бриге п деци и квалитетна васпитна пракса уз ппбпљщаое средине у кпјпј деца 
бправе, а такпђе и кпнтинуиран рад на унапређеоу квалитета прпграма у целини, пмпгућили су Устанпви 
да се развија у складу са циљевима предщкплскпг васпитаоа кпји треба да дппринесе целпвитпм развпју 
и дпбрпбити детета предщкплскпг узраста. Ппдстицајима да деца развијају свпје капацитете, прпщирују 
искуства и изграђују сазнаоа п себи, другим људима и свету, да буду ппдрщка васпитнпј функцији 
ппрпдице, даљем васпитаоу и пбразпваоу и укљушиваое у друщтвене заједнице, кап даље предппставке 
за развпј друщтва и оегпвпг напредка. 
       Рещеоем п верификацији кпје је Министарствп прпсвете дпнелп  ппд брпјем: 022-05-66/2010-07, 
кпнстатпванп је да Устанпва испуоава прпписане услпве у ппгледу прпстпра, ппреме, наставних 
средстава, васпиташа, струшних сарадника, брпја деце кап и васпитнп-пбразпвнпг прпграма у седищту и 
издвпјеним пдељеоима.  
       Пбим пстварене делатнпсти за 2015/16.гпдину пптврђујемп крпз следеће ппказатеље: 

- пблике 
рада; 

- брпја 
васпитних група; 

- брпја деце 
у ппређеоу са нпрмативима; 

- брпја 
уписане деце у пднпсу на прпсек присутне; 

- прпценат 
присутнпсти у пднпсу на брпј пп нпрмативу. 

 

 
1.1 ИСКПРИШЋЕНПСТ УСТАНПВЕ У ПДНПСУ НА КАПАЦИТЕТ 
  
                                        Табеларни приказ уписане деце у пднпсу на нпрмативе група у педагпшкпј 
2015/16.гпдини 

 Брпј 
васпи
тних 
група 

Брпј деце пп 
нпрмативу 
у групи 

Брпј 
уписане 
деце 

Прпсечан брпј 
дплазеће деце 

Прпценат 
присутнпти у 
пднпсу на брпј 
деце пп 
нпрмативу 

Прпценат 
присутнпсти у 
пднпсу на брпј 
уписане деце  

кплпне          1         2       3         4           5                6 

Јаслене гр.   
         9 

 
    12; (108) 

 
    172 

 
    99 

 
91% 

 
             58% 

Вртићне 
гр. 

 
        17 

 
20; 24; „26. 

 
    378 

 
   278 

 
        71% 

 
             74% 

„ППП“ 
 

          
          7 

    
  пд5 дп 26 

     
     165 

 
   112 

 
       61% 

 
             68% 

УКУПНП 
 

  37    603  659    489            /                  / 

 
 (У наппмени: при издвпјеним пдељеоима пснпвних шкпла прпграм смп реализпвали у четири групе). 
 Ппдаци нам гпвпре, да је Устанпва у педагпщкпј 2015/16.гпдини имала 33 групе у граду, пд тпга једну 
пплудневну (пред пплазак у щкплу). Ппред тпга реализпвали смп предщкплски прпграм у шетири групе при 
издвпјеним пдељеоима пснпвних щкпла (у укупнпм брпју 26-прп деце). 

У ппменутпј гпдини имали смп у Устанпви 9. јаслених група, пд кпјих 8. мещпвитих шији је нпрматив 
12-прп деце пп групи и једна старија јаслена група шији је нпрматив 16-прп деце. Такпђе закпнпм регулисанп 
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ппстпје нпрмативи за вртићне групе у предщкплским устанпвама. У граду смп имали 5. млађих вртићних група 
шији је нпрматив 20-прп деце. Средоих вртићних група смп имали 5 са нпрмативпм 24. детета, једна 
мещпвита и 6 старијих шији је нпрматив 26-прп деце. Припремних предщкплских група смп имали 11, шији је 
нпрматив пд 5-прп дп 26-прп деце. На све пве нпрмативе имамп сагласнпст пснивача на плус и минус 20%. 
Укпликп имамп децу са ппсебним пптребама, свакп таквп дете је + двпје.  

Закљушак је да смп у педагпщкпј 2015/16 имали 659-прп уписане деце, и сазнаое п нпрмативу пд 603 
детета. Шиоенишни ппдатак гпвпри да су нащи смещтајни капацитети били испуоени, са сагласнпсти псниваша 
и дп плус 20%. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  ПРГАНИЗАЦИЈА  РАДА И КАДРПВИ у педагпшкпј 2015/16 

 

   2.1 РАДНП ВРЕМЕ  И ДНЕВНА  ДИНАМИКА у педагпшкпј 2015/16 
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            Предщкплска Устанпва је у перипду 1.септембар 2015.- 31.август 2016.гпдине  
пружала је услужну делатнпст пд 05:30 дп 17:30 сваким радним данпм. 
            У дневнпј динамици Устанпве, прганизпване су активнпсти разлишитпг карактера: усмерене, слпбпдне, 
игра, рекреативна пауза, бправак на ваздуху, дпрушак, рушак, две ужине, ппдневни пдмпр. Какп би тпкпм 
летоих месеци примили „нпву“ децу, прибегли смп другашијпј прганизацији и укљушиваоу (преузимаоу 
млађе деце) васпиташа у јаслене групе. Све у циљу задпвпљеоа пптреба нащих кприснпика, пднпснп уписа 
„нпвих“ пплазника тпкпм летоих месеци. 
            Тпкпм летоих месеци реализпванп је низ технишких радпва пп пбјектима, при тпме је била примарна 
безбеднпст деце. 
            Устанпва је реализпвала целпдневни пблик рада за 32-групе и једна предщкплска пплудневна група 
била је пбухваћена пплудневним пбликпм у термину пд 14 дп 18 шаспва.  
            Дневни ритам Устанпве, пднпснп режим дана бип је прилагпћен пптребама васпитне групе, узрасту и 
услпвима у вртићу. У свим васпитним групама а ппсебнп на узрасту пд 1. дп 3 гпдине се впдилп рашуна п 
перипду адаптације-какп би се рпдитељи и деца прилагпдили на пдређени режим. 
            Време пдмпра у тпку дана, билп је прганизпванп у пднпсу на узраст и пптребе деце и у дпгпвпру са 
рпдитељима, пратећи индивидуалнпст свакпг ппјединца. 
Дневним расппредпм рада пбезбећује се интензивираое дешје активнпсти-правилнп смеоиваое пп 
интензитету, щтп дппринпси прирпднпм ритму живљеоа, јер је за васпиташа, а пре свега за дете свака 
ситуација искуственп и развпјнп знашајна. 
                                      активнпсти исхране – дпрушак у интервалу пд 0830 дп 0900 

                                                 
  УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ 

                                              ужина пд 1030 дп 1045 
                                              рушак пд 1330 дп 1400  

                                                            друга ужина пд 1600шаспва. 
                                      СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ИЗВЕШТАЈ –слика КАДРПВСКЕ СТРУКТУРЕ у педагпшкпј 2015/16.гпд  
 
              Тпкпм педагпщке 2015/16.брпј сталнп заппслених се меоап збпг прирпднпг пдлива радника и неких 
других ситуација. Закпнска регулатива је изискивала раципнализацију у пвпј Устанпви, такп да је брпј сталнп 
заппслених радника закљушнп са 31. августпм текуће гпдине 107.(шиме смп испунили захтев псниваша). 
Највище је васпиташа 48, медицинских-сестара васпиташа 17, једна сестра на превентиви. Два сарадника на 
превентиви-нутриципнисти, 5-кувара, 8-ппм.кувара-сервирки, 13-спремашица, 2. вещерке, 2. радника на 
пдржаваоу-дпмари, административнп-финансијска служба 4. Струшни сарадник 1, секретар 1, щеф 
рашунпвпства 1 и директпр-щтп је табелпм представљенп. У прилпженпј табели 1. исказан је тај брпј крпз 
ангажпване структуре у педагпщкпј 2015/16.гпдини. 
 
 
 

      Назив рад.места       брпј радника 

директпр                    1 

васпиташи                  48 

мед.сестре-васпиташи                  16 

струшни сарадник                    1 

сарадник на превентиви и прганизацији исхране                   
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(нутриципниста)                    2 

мед.сестра на превентиви                    1 

секретар                    1 

щеф ращунпвпдства                    1 

кувар                    5 

ппм.кувар-сервирка                    8 

екпнпм                    1 

технишки секретар                    1 

пбрашунски радник                    1 

фактуриста-коигпвпђа,аналитишар                  1 

административни радник                  1 

материјални коигпвпђа                  1 

спремашица                13 

лпжаш-дпмар                  1 

радник на пдржаваоу-дпмар                  1 

вещерка                  2 

УКУПНП               107 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3. ИЗВЕШТАЈИ П ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПМ РАДУ 
 
 3.1 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА СА  

                                          ДЕЦПМ ПД 1-3ГПД. 
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Накпн фпрмираоа девет јаслених група у сва три пбјекта Устанпве, за педагпщку 2015/16. рад је птппшеп 

1.9.2015.гпд. 
Кап и претхпдних гпдина, у пбјекту  "Бамби", фпрмиране су шетири јаслене мещпвите групе, у пбјекту 
"Пшелица"- три, дпк су у пбјекту "Лептирић" фпрмиране две јаслене групе узраста 1-3 гпдине.  

Главна смерница у раду је бип гпдищои план и прпграм васпитнп-пбразпвнпг рада Устанпве кап и деп 
ппщтих пснпва предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа деце узраста 1-3 гпд. (кпје предвиђа Министарствп 
прпсвете и технплпщкпг развпја Р. Србије). Дакле, групе су у старту биле у нпрмативу кпје је прпписалп 
Министарствп, а у мају и јуну 2016.групе су прещле нпрматив, (према сагласнпсти лпкална сампуправа, 
тј.псниваша). Деца су се, инаше, примала шитаве гпдине, па стпга ниједнп дете није билп на листи шекаоа, щтп 
нам је и бип циљ.  

Прпграм рада са децпм узраста 1-3 гпдине, сестре-васпиташи су планирале и реализпвале крпз 
разлишите пблике и типпве рада: васп.-пбраз. рада, неге и исхране, превентивне здравствене защтите, 
игара...впдећи,  пдгпварајућу дпкументацију (радне коиге, лишни и дешји ппртфплип, разне забелещке п деци 
итд.). Кап и сваке гпдине, усмерене активнпсти ппшиоу у пктпбру месецу, према плану и прпграму, кпји се 
уреднп впди у радним коигама, кап щтп су: 

-Ппдстицаое и развпј кпмуникације; 
-ппдрщка физишкпм развпју; 
-ппдстицаое псампстаљиваоа; 
-развпј спцијализације; 
-ппдрщка сазнајнпм развпју; 
-негпваое радпзналпсти и сл. 
Ппщтп су групе мещпвите (збпг великпг интереспваоа за кприщћеоем нащих услуга), врлп је тещкп 

ускладити пптребе и интереспваоа деце разлишитпг узраста. Тесна ппвезанпст између превентивне 
здравствене защтите, неге и исхране са васп.-пбр.активнпстима, представља прпцес кпји непрекиднп траје 
између сестара-васпиташа, превентивне сестре и сарадника за превентиву и исхрану. Активнпсти кпје се 
пднпсе на пву пбласт, тј.на исхрану и негу, сестре-васпиташи непрекиднп ппнављају у прпцесу васп.-пбр.рада, 
дпк деца не стекну хигијенске навике (праое руку, држаое кащике, седеое за стплпм, распремаое спбе 
итд.).  

Спбе у кпјима бправе деца, узраста 1-3 гпдине су лепп уређене и сваки квадрат прпстпра је 
искприщћен псмищљенп (играшке су расппређене пп куткпвима интереспваоа: кутак кухиое, фризерски, 
кутак за дешаке...). Прпстпр испред радних спба такпђе је уређен, где се рпдитељи инфпрмищу п васп.-
пбраз.раду  и играма на месешнпм нивпу. Сви знашајни датуми кпје пбележава наща Устанпва, ппшев пд Дешје 
недеље, Нпвпгпдищоих и Бпжићних празника, манифестације „Нај играшка“, Васкрщоих празника, прплећнпг 
карневала, Дана ппщтине, Дана ппрпдице, јаслице дају пуну ппдрщку ушещћем у истим.  

Сестре-васпиташи дпбру сарадоу пстварују са рпдитељима, где ппдрщку дпбијају у виду 
индивидуалних разгпвпра, рпдитељских састанака, ппзива,итд.,а све тп резултира брпјнп ушещће рпдитеља на 
радипницама  где се израђују лутке, звешке, шеститке за Нпву гпдину и псми март. Ппједини прпдукти пвих 
радипница-шеститке, мпгле су се купити на нпвпгпдищоем ващару у пбјекту "Лептирић" у месецу децембру. 
Такпђе, успещну сарадоу пстварују и са струшнпм службпм наще Устанпве (стр.сарадник, директпр), кпји су 
укљушени у прпцес адаптације - "ЗАЈЕДНП У АДАПТАЦИЈИ", где дпбијају прве смернице и кпраке за упис у 
групу, адаптацију и све щтп даље предстпји. 

Планиране и реализпване активнпсти кап щтп су развпј фине мптприке, развпј гпвпра, интелектуалне 
активнпсти, развпј шулне псетљивпсти и ппажаоа, музишкп-ритмишке , сестре-васп.су планпм и пствариле. За 
реализацију активнпсти, кпристиле су разне ресурсе лпкалне средине-прпстпр у пкружеоу, градски трг, 
щкпле, пијацу, библиптеку, цркве итд. Деца кпја су напунила две гпдине, пппуоавала су радне листпве "Мала 
шкпла" у сва три наща пбјекта. 
Инаше, сестре-васпиташи су шланпви струшних тимпва и тела Устанпве. Свпј рад су на вищи нивп ппдигле 
щкплујући се уз свакпдневни рад, где су стекле виспка зваоа у свпјпј струци. 

 

 
3.1.1 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПРПГРАМА „ЗАЈЕДНП У АДАПТАЦИЈИ“ 
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Прпграм „Заједнп у адаптацији“ се реализује у нащпј Устанпви у некпликп задоих гпдина и има за циљ 

да се нпвпуписана деца щтп брже, бпље и успещније адаптирају на кплектив и захтеве живљеоа у једнпј 
таквпј средини. Ппред тпга, други знашајан циљ јесте адаптација рпдитеља, кпја је такпђе вепма битна у 
целпкупнпј функцији прихватаоа вртића и ппстизаоа ефеката да се дете щтп брже уклппи и настави са 
напредпваоем и развпјем, сада у једнпј за оега нпвпј средини. 
Адаптација је прилагпђаваое на прпмену. Тп је развпјнп знашајан и слпжен перипд за дете , кпји сам пп себи 
није ни ппзитиван ни негативан, већ зависи пд нашина на кпји је разрещен. Припрема рпдитеља да буду 
ппдрщка свпм детету и оихпвп пснаживаое да се и сами емптивнп припреме ппказалп се драгпценим. 
Сигуран и ппущтен рпдитељ ппзитивнп утише на дете, а пнп лакще, сигурније и безбплније савладава развпјну 
кризу. 
У тпм циљу је у пквиру Прпграма псмищљен „улазни интервју“ са рпдитељима, кпји спрпвпди струшни 
сарадник, где рпдитељи дпбијају све неппхпдне инфпрмације у вези прганизације рада Устанпве, расппреда 
деце пп васпитним групама, кадру кпји ради са децпм и сл. 
У тпку тпг првпг разгпвпра спрпвпди се и сегмент саветпдавнпг рада са рпдитељима, у смислу пружаоа 
ппмпћи у избпру васпитних ппступака према детету, уппщте ппнащаоа према детету у перипду припреме за 
пплазак у вртић, утицаја других шланпва ппрпдице, нарпшитп шланпва прпщирене ппрпдице, пднпса између 
самих рпдитеља-усклађиваоа оихпвих ставпва и сл. 
Рпдитељи тпм приликпм дпбијају и щтампане инфпрмативне материјале, буду уппзнати са прпстпрпм у кпме 
ће бправити оихпва деца, дпбијају неке видеп материјале за бпље уппзнаваое рада Устанпве и сл.  
Накпн тпга, када дете/ца буду расппређена у пдгпварајућу васпитну групу, дплази дп уппзнаваоа рпдитеља са 
сестрама-васпиташима, или васпиташима, где пни даље настављају индивидуални рад са рпдитељима у 
смислу припреме за пдвајаое пд детета и ппстижу кпнкретне дпгпвпре п ппступнпсти увпђеоа детета у 
васпитну групу и сл.  
Адаптација свакпг детета је индивидуалан прпцес, па се такп тпме и прилази, щтп знаши да се са сваким 
дететпм и рпдитељима ппступа на специфишан нашин, пратећи пре свега пптребе детета. У ситуацијама када је 
пптребнп, примеоује се и „увпђеое“ рпдитеља у групу, какп би се детету плакщала адаптација. Свакакп 
ппступнпст у адаптацији, кпја ппдразумева бправак детета у групи у ппшетку краћи временски перипд, какп би 
се тај перипд временпм ппвећавап, јесте принцип за сву нпвпуписану децу. 
Кап знашајан мпменат у прпцесу адаптације деце јесу и анкете кпје рпдитељи пппуоавају, а кпје су креирале 
сестре-васпиташи, пднпснп васпиташи и струшни сарадник, из кпјих се црпе инфпрмације кпје мпгу бити пд 
знашаја за уппзнаваое детета пд стране сестре-васпиташа и бпље приступаое детету у сампм ппшетку бправка 
у групи. 
П свему пвпме васпитнп пспбље впде свпје белещке и у сарадои са рпдитељима планирају даљи рад са 
дететпм, какп у сампм прпцесу адаптације, такп и у укљушиваоу у активнпсти из прпграма васпитнп-
пбразпвнпг рада и сл. 
Пнп щтп је упшенп пд стране Кпмисије за екстерну евалуацију и деп је оихпвпг извещтаја, јесте кпнстатација 
да „васпиташи не сашиоавају ппсебне планпве адаптације на нивпу васпитних група, те да су прави планпви 
адаптације углавнпм упшени у млађем-јасленпм узрасту“. 
Из пвпга следи закљушак да се у нареднпм перипду треба пбратити пажоа да планпви адаптације и Прпграм 
„Заједнп у адаптацији“ буду присутни у свим васпитним групама и буду адекватнп ппткрепљени педагпщкпм 
дпкументацијпм. 
Израда Плана адаптације (на нивпу свих васпитних група), јесте активнпст кпја је предвиђена Планпм 
унапређеоа квалитета рада у пбластима дефинисаним стандардима квалитета рада Предщкплске устанпве за 
радну 2016/17г. 
 
 

 3.2 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА СА   
                                       ДЕЦПМ ПД 3-5.5гпд. 
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 У пквиру Гпдищоег прпграма рада за текућу гпдину, према плану и прпграму васпитних група  
реализпвап се васпитнп-пбразпвни рад са децпм пвпг узраста. 

Васпитнп-пбразпвни рад је имап за циљ:                                                                                                          -  
ствараое ппдстицајне средине за ушеое и развпј деце ;                                                                                    -  
стимулисаое дешјег развпја крпз све аспекте;                                                                                                           -  
праћеое развпјних и индивидуалних карактеристика деце;                                                                                                                                       
-  бпгаћеое и ппдстицаое дешјег развпја и напредпваоа крпз спцијални    
   емпципнални, физишки и интелектуални развпј;                                                                                                                                                                                      
-  пствариваое щтп бпље сарадое на плану васпиташ-дете, васпиташ-рпдитељ,   
    ппрпдица-вртић-лпкална заједница. 

  Пплазећи пд Пснпва прпграма , пратећи пптребе и интереспваоа деце , наведени задаци реализпвани  
су крпз планираое и развијаое прпјеката, тема, садржаја и активнпсти. Васпиташи су реализпвали васпитнп-
пбразпвни рад у складу са развпјним нивппм групе. При тпм се впдилп рашуна п детету и оегпвпм пкружеоу,  
функцији  вртића, истпвременп имајући у виду кп све и какп мпже да буде деп пвпг прпцеса. Сам васпитнп-
пбразпвни прпцес се прпщиривап и мимп пквира сампг вртића, укљушујући друге партнере (Пснпвне щкпле, 
Градска библиптека, Дпм здравља, Црвени крст, Дпм за стара лица, Сппртска хала, Културни центар, Галерија 
и др. ). 

Избпр садржаја, активнпсти и тема  имап је пплазищте у карактеристикама и специфишнпстима 
ппјединих узраста деце и саме групе, пкружеоу сампг вртића, дешјих интереспваоа , мпгућнпстима кпје 
пружа сама средина за ушеое (дидактика, ппремљенпст прпстпра и др.). Васпиташи су пратили и ппдстицали 
психпфизишки развпј детета  реализујући разлишите садржаје и активнпсти, планиране крпз теме. На пснпву 
изведених запажаоа, путем евалуације су сагледавали и ппстављали нпве  планпве. Свпју евиденцију п гпре 
изнетпм васпиташи су впдили у  педагпщкпј дпкументацији (радне коиге васпиташа, дешја ппртфплиа, лишна 
бележница и др).                                                                                                                                                                          

Крпз систем игара и активнпсти (перцептивне, пткривашке, мптпришке...) давала се ппдрщка детету да 
уппзна себе, развије слику п себи и свету кпји га пкружује. Пвакав приступ планираоу и реализацији рада 
имап је за циљ развпј дешје сампсталнпсти, радпзналпсти, сазнајних вещтина, пмпгући дпбру спцијализацију.                                                                                                                                                                        

Реализујући васпитнп-пбразпвни рад, васпиташ је увек пплазип пд  детета кап активнпг и креативнпг 
бића, са циљем да дете уппзна себе сампг и кап шлана групе и да нађе свпје местп у опј, да уппзна свет пкп 
себе, предмете и ппјаве да при тпм има васпиташа кап партнера у свпм ушеоу и сазнаваоу. 
         Да би васпитнп-пбразпвни рад са децпм бип штп успешнији , велика пажоа је ппклпоена сарадои са 
рпдитељима, кпја се пдвијала плански, систематски тпкпм читаве гпдине са јасним задацима.При тпм се 
уважавала пптреба деце, иницијатива кпја креће пд васпитача и рпдитеља. 
            Значајна пажоа  је ппклпоена и стручнпм усавршаваоу васпитача, па су такп васпитачи из нашег 
вртића били укључени  у семинаре кпји су прганизпвани прекп струкпвнпг удружеоа, у семинаре кпји су 
били прганизпвани у нашпј Устанпви, кап и стручну едукацију у пквиру Васпитнпг већа, Актива васпитача. 
             
     

 

 

 

 

3.3 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА СА ДЕЦПМ  
                      ПД 5.5 – 6,5ГПД 
 

         Реализујући припремни предщкплски прпграм у нащпј  Устанпви, деци је пмпгућенп да стишу разнпврсна 
искуства, да уше и ушествују у разним  активнпстима,стварају разлишите прилике за игру, активнп уппзнају свет 
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пкп себе, друге људе и сампг себе.На тај нашин су  ствпрени услпви за лакщи прелаз детета на следећи нивп 
пбразпваоа и пствариваое кпнтинуитета у васпитнп-пбразпвнпм прпцесу. 
       Припремни предщкплски  прпграм је реализпван у складу са ппщтим нашелима васпитнп-пбразпвнпг рада  
у пквиру: 
-  целпдневнпг прпграма                                                                                                                                    -  
шетвпрпшаспвнпг прпграма у Устанпви                                                                                                             -  
шетвпрпшаспвнпг прпграма при сепским пснпвним щкплама. 
        Припрема детета за щкплу је прпцес кпји се пдвија тпкпм шитавпг предщкплскпг перипда у пквиру 
ппдстицаоа ппщтег развпја детета. Васпитнп-пбразпвни рад се реализпвап према Предщкплскпм прпграму, 
узимајући у пбзир све пспбенпсти сампг прпстпра у кпме се пдвијап припремни предщкплски прпграм.Циљ 
васпитнп-пбразпвнпг рада је бип припремаое деце за щкплу, оихпва зрелпсти за живпт и рад какав их 
пшекује у щкпли. У тпм смислу се са децпм реализпвап систем активнпсти и садржаја,кпји су ппдстицали 
псампстаљиваое, јашали спцип-емпципнални ,сазнајни и физишки развпј. На тај нашин деца су развијала 
ппзитивну слику п себи, развијала сампппуздаое, интелектуалне функције, мищљеое, гпвпр, мащту, 
задпвпљавали прирпдну пптребу за кретаоем.  Планираоем  тема и прпјеката , кпји су били на месешнпм или 
вищемесешнпм нивпу, реализпвап се васпитнп-пбразпвни рад. Оега карактерищу активнпсти ппмпћу кпјих су 
деца стицала сазнаоа ппсматраоем, прпналажеоем, пткриваоем.                                                                                                                
         Евиденција п васпитнп-пбразпвнпм раду је забележена у ппсебнпј педагпщкпј дпкументацији васпиташа.     
        Са децпм се ппсебнп радилп и на оихпвпм припремаоу да прихвате улпгу ушеника , щтп ппдразумева 
ппзитивне ставпве према щкпли и ушеоу, спремнпст да прихвате аутпритет ушитеља, развпј впљне кпнтрпле и 
др.Све тп се ппстиглп  пдгпварајућим метпдишким ппступцима, активнпстима, али и играма кпје делују 
ппдстицајнп и мптивищуће за дете. 

Пбласти путем кпјих се пстварује ппщта и ппсебна припрема деце за пплазак у щкплу су: 
-    развпј гпвпра, 
-    развпј  математишких ппјмпва, 
-    уппзнаваое прирпдне и друщвене средине, 
-    физишкп васпитаое, 
-    ликпвнп васпитаое, 
-    музишкп васпитаое. 

        Васпиташи планирају пдгпварајуће садржаје  и активнпсти из гпре наведених пбласти, узимајући при тпм у      
   пбзир интереспваоа деце, карактеристике групе, шинипце из сампг физишкпг и спцијалнпг пкружеоа. Сваки     
   васпиташ има месешни план васпитнп-пбразпвнпг рада, за кпји укпликп се не реализује, даје пбјащоеое у   
   склппу евалуације. 

У пквиру  предщкплскпг прпграма пбрађивани су следећи садржаји и активнпсти: 
 

   Развпј гпвпра 

    гпвпрне игре, 

    припрема за ппшетнп шитаое и писаое, 

    уппзнаваое са дешјпм коижевнпщћу, 

    негпваое културе гпвпра, 

    бпгаћеое дешјег решника и негпваое граматишки правилнпг гпвпра, 

    вербалнп изражаваое и кпмуникација, 

    мпнплпщки гпвпр и пришаое. 
 
   Развпј математишких ппјмпва 

    кретаое крпз прпстпр, 

    ппређеое и прпцеоиваое, 

    пбласти,линије,ташке, 

    пбразпваое скуппва, 

    брпјаое, 

    временскп сазнаое. 
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   Уппзнаваое прирпдне и друщтвене средине 

    живи свет, 

    шпвек, 

    рад људи, 

    защтита живптне средине, 

    материјални свет, 

    сапбраћај, 

    биљни свет, 

    свет живптиоа. 
 
   Физишкп васпитаое 

    физишки развпј (прирпдни пблици кретаоа, гимнастика са фежбама за развпј телесне спретнпсти...), 

    вежбе за развпј ппјединих мищићних група, 

    развпј ппажаоа, 

    ппкретне игре и щетое, 

    активнпсти за пдржаваое шистпће и уреднпсти пдеће, пбуће и лишних ствари. 
 
   Ликпвнп васпитаое 

    цртаое, 

    сликаое, 

    пластишнп пбликпваое, 

    естетскп прпцеоиваое и дпживљаваое. 
 
   Музишкп васпитаое 

    слущаое музике (слущаое впкалних и инструменталних дела из ппзнате културне бащтине, дела     

    кпмппнпваних за децу...), 

    певаое, 

    свираое(експериментисаое звуцима, тпнпвима, ритмпвима), 

    плесне активнпсти. 
        Ппсебна пажоа у гпдини пред пплазак у щкплу је на сарадои са щкплпм. Пве гпдине сарадоа је 
пстварена међуспбним ппсетама  деце вртића и деце нижих разреда пснпвне щкпле прганизујући заједнишке 
активнпсти, међуспбне ппсете ушитеља и васпиташа. 
        Знашајнп је ппменути и активнп ушещће васпиташа предщкплске групе, Снежане Зарић и Данијеле 
Мајстпрпвић на : 
-сусретима васпиташа „Васпиташи-васпиташима“ Тара,тема  „Са гусеницпм свезналицпм у свет бајки“ 
-Балканским сусретима васпиташа, Пхрид, тема „Сарадоа са ппрпдицпм у дпба савремених кпмуникација“ 
-кпнференцији васпиташа XXI  века, Спкп баоа, тема „Интерактивнп учеое, примери из наше праксе“ 
(ушещће и васпиташа Гпрдана Дрпбоак, Јасмина Ђпрђевић, Предраг Атанаспвски) 
-пбјављени шланци у Прпсветнпм прегледу „Гусеница свезналица у библиптеци“, Збпрнику радпва са 
струшних сусрета. 

Припремне предщкплске групе , при сепским пснпвним щкплама су заједнп са ушеницима нижих 
разреда  прганизпвале приредбе ппвпдпм знашајних  щкплских празника, присуствпвали шаспвима, заједнп са 
ушеницима кпристили сале за физишкп или прганизпвали активнпсти на птвпренпм прпстпру, ищли на излет са 
ђацима и сл. 
      Заврщна приредба предщкплских група је пдржана 30.маја 2016..г. у сппртскпј хали. 

 

 3.4 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА НЕГЕ И ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ПД  
                                                   1 - 6,5 гпд 
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Дешји развпј представља целпвит прпцес. Пн се пдвија ппд утицајем мнпгих фактпра, а на нама је да деци 
пмпгућимп услпве за безбедан и правилан развпј бправкпм у нащпј Устанпви.  
Разлишити су фактпри кпје ми, кап предщкплска Устанпва пбезбеђујемп, да би бправкпм у пвпј ппменутпј 
средини, раслп безбрижнп, здравп и срећнп дете. 
У прпграмскпј ппнуди кпје нуди наща Устанпва, у щкплскпј 2015/16.гпд., радилп се на: 

-јашаоу и защтити дешјег прганизма крпз примену здравствене защтите деце; 
-крпз мере режима исхране; 
-услпве смещтаја; 
-хигијенскп-епидемиплпщке мере защтите (и ппјашаое истих у слушају ппјаве    
евентуалне епидемије)... 

Смерница у раду бип је нацрт плана Министарства здравља кап и правилник п превентивнпј здравственпј 
защтити у предщкплским устанпвама. 
Дпбрпм сарадопм директпра устанпве са здравственим устанпвама у пкружеоу (Дпм здравља, ЗЗЈЗ Ужице и 
тимским радпм сарадника превентиве и превентивне сестре), мпже се слпбпднп рећи да смп пстварили и 
реализпвали све прпграмске задатке кпје смп планирали : 
-циљани лекарски прегледи (приликпм уписа, свакп дете је ималп лекарски извещтај са резултатима  крвне 
слике, преглед стплице на паразите, ппщте клинишкп стаое детета, тј.пдпбреое педијатра за бправак детета у 
кплективу); 
-услпви смещтаја кпје пружају нащи пбјекти узраста деце пд 1 - 6,5 гпд. су дпбри, щтп сведпше записници 
здравствене и санитарне инспекције Завпда за јавнп здравље из Ужица; 
-свакпдневнп се пстављају узпрци хране на увид ппменутпј инспекцији.  
Није билп ппзитивних налаза пд узпркпване хране кап и брисева заппслених, кпји храну припремају, 
дистрибуирају и деле деци. Инаше, храна је безбедна и са аспекта увпђеоем HACCP стандара п квалитету 
прпизвпда и пдржаваоу хигијене прпизвпда, кпји се кпристе у исхрани деце; 
-дневнпм тријажпм (надзпрпм) пбухваћене су све узрасне групе пд стране сарадника превентиве и 
превентивне сестре,  ТТ и ТВ се врще на свака три месеца, а резултати мереоа су уписивани у графикпне и 
здравствене листпве кпје ппседује свакп дете; 
-деца са ппвищенпм телеснпм температурпм су била изплпвана а рпдитељи благпвременп пбавещтени п тпм 
прпблему; 
-све прпмене (укљушујући и ситне ппвреде на птвпренпм прпстпру), су саниране и бележе се у ппсебну 
дпкументацију. 
У нащпј Устанпви, прптекле 2015.и текуће 2016.гпд. није забележена никаква епидемија (мада је билп 
сппрадишних слушајева псипних грпзница-пвшијих бпгиоа, вирусна пспа рпзепла). За време пвих псипних 
бплести, деца су била изплпвана, а у нащим пбјектима су спрпведене ванредне хигијенскп-епидемиплпщке 
мере защтите (дезинфекција прпстпра и играшака, нарпшитп кпд рпзепле, а рпдитељима смп саветпвали да се 
пбрате лекару и да изплују децу на некп време). Прпстпр у кпме бправе деца се свакпдневнп шисти и 
дезинфикује средствима за ту намену, а генералнп шищћеое врщи се пп пптреби. 

Прскаое двприщних зелених ппврщина, врщи се два пута гпдищое, а дезинфекција пбјеката  такпђе 
пред ппшетак нпве радне гпдине (ЗЗЈЗ Ужице). Свп пспбље кпје ушествује у прпцесу рада се санитарнп 
пбрађује сваких щест месеци. Дпкументација п тпме је дпступна на увид санитарнпм инспектпру. 

 
 

 
 
 
 
3.5 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА „БУБАМАРИЦЕ“  

 
Крпз разлишите инпвативне мпделе и пблике рада у „ППП-у“ реализпване су 

 дпдатне активнпсти у пквиру прпјекта „БУБАМАРИЦЕ“. Радипнице су реализпване у групама у гпдини пред 
пплазак у щкплу. Какп је и планпм предвиђенп два пута месешнп пп блпк шас у свакпј предщкплскпј групи 
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(ималп их је седам), пд септембра дп јуна, заправп пп двадесет радипница у свакпј васпитнпј групи. Рад са 
децпм на пвим активнпстима бип је крајое инспиративан и псмищљен дп детаља щтп су и деца исказала крпз 
велику ппсвећенпст и распплпжеое. Динамика реализације је пратила гпдищои план пвих активнпсти, деца 
су врлп активнп и са пдущевљеоем шекала сваки ниви сусрет. Псим прпщириваоа знаоа предщкплаца крпз 
дпдатне радипнице пвај вид неппсреднпг бправка у групама рефлектује дпдатне „ппвратне инфпрмације“, пд 
важнпсти за щтп бпље функципнисаое Устанпве. 
Пвакав дпдатни прпграм, рефлетује ппзитивне васпитне старне кпд деце, велику заинтереспванпст и жељу за 
дружеоем крпз радипнице. Нема дпфинансираоа пд стране рпдитеља, нити ангажпваоа нпвих кадрпва. У 
истпм правцу размищљамп и за наредну педагпщку гпдину. Задпвпљеое дешјих пптреба и праћеое оихпвпг 
ппнащаоа и пдгпја је припритет наще Устанпве. 
 
 

           
 

3.6  ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА АКТИВНПСТИ „ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ“ 
 
    Мптп пвпгпдищое Дешје недеље је „Ппдршка ппрпдици – најбпља ппдршка деци“. И пве гпдине, пва 
недеља је пбележена низпм активнпсти у кпјима су  псим деце из наще устанпве, ушествпвала и деца из 
пснпвних щкпла, рпдитељи и сарадници из лпкалне заједнице. Циљ пвих активнпсти је бип афирмисаое 
другарства, заједнишких  активнпсти деце, васпиташа, ппрпдице, друщтвене средине,негпваое дешјег 
стваралащтва.Активнпсти су реализпване на нивпу устанпве, пбјекта и н васпитне групе. 
Реализпване активнпсти: 

- Свешанп птвараое Дешје недеље, у пјекту „Лептирић“, уз пригпдан прпграм предщкплских група из сва 
три пбјекта. 

- Ппсета музишке щкпле „Впјислав Лале Стефанпвић“, кпнцерт за децу. 
- Ппсета ппрпдици Филиппвић и оихпвпм предузећу „Еппха“. 
- Присуствп деце предщкплских група презентацији превентивнп-едукативнпг прпјекта „Безбеднпст 

деце у сапбраћају“. 
- Ппсета ппљппривреднпј щкпли „Љубп Мићић“. 
- Ппсета железнишкпј станици и музеју железнице. 
- Пдлазак на излет у Злакусу- пбилазак Пптпећке пећине, Терзића авлије, грншара...Излет реализпван у 

сарадои са рпдитељима. 
- Ппсета дешјем пдељеоу Градске библиптеке. 
- Драмска секција, ппд рукпвпдствпм наставнице Дущице Дпдић из  ПЩ“Петар Лекпвић“ је приказала 

луткарску представу „Зунзарина палата“, деци наще устанпве. 
- Ппсета ТВ Ппжега. 
- Ппсета ппрпдишнпј фирми „Гримм“А.Петрпвић. 
- Ппзприщна представа за децу „Пут пкп света“, ппзприщте „Вище пд игре“ 
- Ппзприщна представа „Краљ мајмуна“, ппзприщте „Арс Лпнга“. 
- Такмишарске сппртске игре пп пбјектима, за децу свих узраста. 
Деца јасленпг узраста су била укљушена у реализацију ппјединих активнпсти, заједнп са децпм старијег  
узраста, а неке активнпсти су реализпване на нивпу јаслица: 
- Птвараое Дешје недеље у двприщтима вртића уз пригпдну музику и балпне. 
- Ппсета зеленпј пиjаци. 
- Рпдитељ у групи- ппсета стпматплпга. 
- Прганизпване су активнпсти кпје ппдстишу мащту, креативнпст (играмп се пбпјеним тестпм, 

пбликујемп кукуруз, нащи јесеои плпдпви, Ђи-ђи кпоићу, птискиваое јесеоих плпдпва, јесеое 
дрвп...). 

- Међуспбнп дружеое на нивпу сва три пбјекта. 
- Реализпване су активнпсти кпје развијају љубав према коизи (разгледамп коиге п живптиоама...). 
- Щетоа улицама нащег града „Уппзнајемп пкплину“. 
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- Ппсета кухиои – активнпст „Кп нам припрема  укусне и здраве пбрпке?“ 
- Акција прикупљаоа играшака „Деца -деци“. 
- Прганизпвана су предаваоа за рпдитеље  и заппслене у устанпви на тему „ Респиратпрне инфекције 

деце јасленпг узраста“, предаваш др Д. Милпјевић и „Бпрба прптив тргпвине људима“, предаваши 
службеници криминалистишке пплиције Ужице. 

Све планиране активнпсти су успещнп реализпване. 
 

 
 
 

3.7  ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА АКТИВНПСТИ  
                              „ЛУТКАРСКЕ РАДИПНИЦЕ“                               

Време 
реализације 

Активнпсти Нашин реализације Нпсипци реализације 
 

10.септембар Дпгпвпр и планираое 
активнпсти 

Састанак Васпиташи шланпви Луткарске 
радипнице 

6 .пктпбар Представа “Рещаваое 
кпнфликата“ 

Представа  за децу 
старијих узрасних група 
пбјекта “Пшелица“ 

Васпиташи,шланпви Луткарске 
радипнице и шланпви Тима за 
бпрбу прптив насиља 
,злпстављаоа и занемариваоа 
деце 

14.пктпбар Јесеои маскенбал 
„Распевана јесен“ 

Ушещће Кппрдинатпр „Луткарске 
радипнице“, деца  ППП 
ушесници  маскенбала 

16.пктпбар *Представа„Беп зуб- 
здрав зуб“ 
*Пплигпн „Здрава 
храна“ 
*Пбликпваое здраве 
хране пд теста у бпји 

Луткарска представа  и 
активнпсти за децу  
старијих и припремних 
предщкплских група 
 

Васпиташи, шланпви 
„Луткарске,...“  . радипнице,Н.П. 
и Ј.Ђ., нутриципниста М.М. 

23.пктпбар Представа „Беп зуб-
здрав зуб“ 

Луткарска представа за 
ђаке првпг разреда ПЩ 
„Емилија Пстпјић“ 

Васпиташи шланпви Луткарске 
радипнице,Н.П. И Ј.Ђ., 
нутриципниста М.М. 

18.нпвембар Радипница  Радипница са 
рпдитељима(израда гиопл  
лутака) 

Васпиташи ППП 
пбјекта“Лептирић“, С.Ј. И 
Л.Б.,,васпиташи шланпви 
Луткарске радипнице, 
рпдитељи 

23.децембар Представа 
„Три јелке“ 

Адаптација текста,израда 
кпстима,припрема 
представе за децу и 
рпдитеље 

Васпиташи Г.Д. и Ј.Ђ., и деца 
старије узрасне групе пбјекта  
„Пшелица“ 

30.децембар Представа 
„Нпвпгпдищоа бајка“ 

Представа за децу јаслица 
и старије групе пбјекта 
„Пшелица“ 

Васпиташи шланпви Луткарске 
радипнице  Н.П. и  Ј.Ђ. и сестра- 
васпиташ старије јаслене групе 
пбјекта „Пшелица“Ј.А. 
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3.8       

ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА: „ППРПДИЦА ТП ЈЕ МПЈА СНАГА“ 
 

 У пквиру реализације васпитнп-пбразпвнпг рада са децпм, у васпитним групама су реализпване 
активнпсти  из прпграма „Ппрпдица тп је мпја снага“. Активнпсти су планиране и реализпване у складу са 
пбележаваоем међунарпднпг Дана ппрпдице. 
     Циљ реализпваних активнпсти је ппдстицаое сарадое са ппрпдицпм и пснаживаое веза међу шланпвима 
ппрпдице. 
    У сва три пбјекта су реализпване креативне радипнице са рпдитељима  и децпм, на кпјима су израђиване 
лутке за дешје представе, рам за ппрпдишну слику, кпстими, ппрпдишна стабла у пквиру прпграма ппдстицаоа 
дешјег сампппщтпваоа, и сл. 
    Реализпване су и излпжбе, на кпјима су представљени радпви рпдитеља и деце, ппрпдишне фптпграфије, 
панпи са ппрукама п знашају рпдитељства и ппрпдице. Такпђе су излпжени и ппстери  на кпјима је 
забележенп заједнишкп ушествпваое шланпва ппрпдице на активнпстима  у вртићу.                                                                                                                               
Рпдитељи су били активни ушесници   у  реализацији  васпитнп-пбразпвних активнпсти у групама. 
  
 
 

 

3.9      ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЈЕКТА „НАЈ-ИГРАЧКА“ 
 

Манифестација „НАЈ-играшка“, у Ппжещкпм вртићу реализпвана је  у субпту 23.4.2016.гпд и сваки пут 
изнпва пкупила прекп стптину присутних. 

Презентпванп је 11 играшака (дидактишких средстава) из 8 градпва (Ужице, Крущевац, Сјеница, Ариље, 
Иваоица, Шашак, Гпрои Миланпвац, Прибпј), кап и две играшке из нащег вртића шији су аутпри Гпрдана Ђпкић, 
Јулија Антпвић, Тамара Васиљевић (сестре васпиташи), Весна Ристивпјевић (васпиташ), кпја је и дпбитница 
једне награде. Петпшлана кпмисија за избпр играшке (дидактишкпг средства), устанпвила је пет награда (првп 
местп, два друга, треће и специјалну награду). У увпднпм излагаоу мпгли смп ппгледати презентацију са 
студијскпг путпваоа из Слпвеније кпје нам је приказала директпрка ПУ  „ Ариље”  Нада Павлпвић. Ушесници су 
имали прилику за време дпк је кпмисија дпнпсила пдлуку  да буду у радипници „Дидактишкп средствп-пд 
идеје дп реализације“, шији су аутпри Снежана Зарић и Данијела Мајстпрпвић (васпиташи) а реализатпр 
„Луткарска радипница“ Ппжещке предщкплске Устанпве.  
                                                                                         

3.10 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПГРАМА ЗИМПВАОА И           
                                 ЈЕДНПДНЕВНИХ ИЗЛЕТА  

Фебруар Набавка материјала  Прикупљаое текстила, 
сунђера, куппвина 
пптрпщнпг материјала 

Кппрдинатпр „Луткарске 
радипнице“ 

Март Сређиваое Луткарске 
радипнице 

Ппправка лутака, 
уређиваое прпстпра где 
лутке стпје 

Васпиташи 

23. април Радипница за ушеснике  
„Нај играшке“ 

Радипница израде лутака 
на кесама, хваталица пд 
флаща 

Васпиташи С.З.и Д.М., шланпви 
„Луткарске радипнице“ Ј.Ђ. и 
В.Е. 
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            У  складу са Правилникпм п пснпвама прпграма, пдмпра, рекреације ,климатскпг ппправка, наща  
Устанпва је прганзпвала зимпваое деце. Избпр дестинације изврщип је Савет рпдитеља, такп да је и пве 
щкплске гпдине изабран Златибпр и пдмаралищте „Гплија“. 
           Зимпваое деце вртића је реализпванп у два термина пд 15.-22. 01. и пд 22.-29. 01.2016.г. На зимпваоу  
је бправилп укупнп  213. деце и 20 васпиташа.                       
          Накпн дпнете пдлуке п изабранпј дестинацији, пдржани су рпдитељски састанци. Рпдитељима су 
пренете инфпрмације п месту  и дужини трајаоа бправка, времену пдласка, цени, дпкументацији кпју треба 
припремити. Истпвременп, рпдитељима су дата упутства п припреми деце, списак гардерпбе и другпг 
неппхпднпг прибпра. 
         Зимпваое је реализпванп прекп агенције “Грандтурс“ из Нпвпг Сада. Превпз деце је бип прганизпван 
аутпбусима, у складу са ппнудпм уз ппщтпваое свих безбеднпсних и сапбраћајних нпрми. 
         Деца су , већи деп дана, бправила  на свежем ваздуху, где су им били ппнуђени  разлишити  садржаји 
рекреације. Прганизпване  активнпсти у  пдмаралищту су  биле прилагпђене  пптребама деце и услпвима 
пдмаралищта. Васпиташи су планирали јутарое, преппдневне, ппппдневене и вешерое активнпсти, оихпв 
расппред и динамику. Пстварена је дпбра сарадоа са аниматпрпм, кпји се у дпгпвпру са васпиташима 
укљушивап у реализацију ппјединих активнпсти. 
         У тпку зимпваоа пбезбеђена је и здравствена защтита деце. Пбезбеђен је дпктпр и медицинска сестра 
кпја је била ангажпвана пд стране Устанпве. 
        Накпн заврщетка зимпваоа пдржани су активи васпиташа, где је анализирана прганизација зимпваоа, 
реализпване активнпсти.  
       Ппред зимпваоа у тпку гпдине су реализпвани и једнпдневни излети на дестинације кпје je такпђе 
пдредип Савет рпдитеља. Изабаране су три дестинације. Јагпдина, ппсета ЗПП-врта, аква парк, музеј 
впщтаних фигура, ппзприщна представа. Деца из предщкплских група су ищла у Бепград. Ппсетили су ЗПП-врт, 
гледали ппзприщну представу. И трећа дестинација Вроашка Баоа, где су деца крпз прганизпвану  щетоу 
уппзнала  баоу, впзили се впзићем, гледали ппзприщну представу. Излети су реализпвани у мају месецу. 
       На излет су ищла деца из средоих, старијих и предщкплских група. 
      Излет је прганизпвала туристишка агенција „Балканик -травел“ из Ваљева, у складу са ппнудпм. 
      Накпн реализпванпг излета пдржани су активи васпиташа где је крпз дискусију, анализирана прганизација 
излета. 
      Извещтаји васпиташа п реализпваним излетима, активнпстима тпкпм зимпваоа,  налазе се кпд директпра  
Устанпве. 
      Реализацијпм зимпваоа и излета у нащпј Устанпви су испуоени пснпвни циљеви, дефинисани 
Правилникпм п пснпвама прпграма пдмпра и рекреације, а тп су; 

 ппдстицаое правилнпг психпфизишкпг и спцијалнпг развпја, 

 стицаое искуства п кплективнпм живпту, уз развијаое тплеранције међу децпм, 

 ублажаваое ппследица вищемесешнпг бправка у затвпренпм прпстпру, 

 пбпгаћиваое ппстпјећих и стицаое нпвих знаоа и искустава. 
 
 

 
 

3.11     ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ПАРТНЕРСКПГ ПРПЈЕКАТ ,,SAY HELLO TO  

                            THE WORLD (ПД ПРВПГ ЈАВЉАОА ДП ЗАКЉУЧКА) 
 

Међунарпдни Прпјекат " Say hello to the world " пснпвап је ФИНИ завпд Радеше, делп за младе, 2011. 
гпдине с намерпм да се деца усмере на пут стваралащтва , ушещћа, укљушиваоа у разлишите прпјекте те да се 
ппвежу пп целпм свету прекп апликације "Мy hello" кпја пмпгућава устанпвама кпје ушествују у прпјекту 
несметанп и сигурнп међуспбнп ппвезиваое. Прпјекат "Say hello to the world" међунарпдни је прпјекат унутар 
кпјег се деца у вртићима и щкплама међуспбнп ппвезују прекп видеп мреже. На тај нашин деца имају прилику 
да се виде уживп, кпмуницирају, науше стране реши. Велики нагласак је на уппзнаваоу разлишитих култура, 
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пбишаја, нашина живпта. Деца мпгу  другима ппказати какп се играју, какве песме певају, у каквпм пкружеоу 
живе, какву храну једу, какав језик гпвпре. Намена прпјекта је да се деца крпз разлишите занимљиве 
активнпсти мптивищу да буду тплерантнија, без предрасуда и стерептипа, да уважавају и ппщтују другашије пд 
себе. Сваки вртић и щкпла кпја је укљушена у Прпјекат "Say hello to the world" и кпја успещнп спрпвпди 
Прпјекат на крају дпбија шастан назив "тплерантан вртић / Тплерантна щкпла". 
 Циљеви прпјекта: 
  • Међунарпднп ушещће 
  • Уппзнаваоем ужега и щирега, друщтвенпг, прирпднпг и културнпг пкружеоа те уппзнаваоем 
међукултуралних и других разлика, рещавају прпблеме нетплерантнпсти, превладавају стерептипе, 
предрасуде те једни друге псвещћују важнпст здравпг пкружеоа  

• Брига п спцијалнпј праведнпсти  
• Уппзнаваоем свпјег пкружеоа, али и пкружеоа у другим делпвима света деца развијају сппзнају п 

нарпду и држави 
  • Мпгућнпст уппзнаваоа са разним културама и традицијама 

• Развијаое креативнпсти, стваралащтва, али и кприщћеое стешенпг знаоа из разлишитих ппдрушја 
развпја 

• Ппвезиваое деце из разлишитих држава и ствараое нпвих пријатељстава 
• Ушеое страних реши и језика, али и представљаое свпг језика  
• Сппзнаја и ушеое сигурнпг кприщћеоа рашунара 
• Развијаое свести да смп сви разлишити и да је пптребнп ппщтпвати интересе и пптребе других  
• Развијаое ппзитивне слике детета п себи 

  • Развијаое тплеранције међу децпм, пдгпј за мир и ненасилнп рещаваое сукпба 
  • Прпмпвисаое свпје државе, пбишаја, традиције и културе Краткпрпшни циљ Пет прстију: program 
"Пет прстију" садржи пет тема крпз кпје прплазе деца ппд ментпрствпм васпиташа.  Накпн пбраде ппједине 
теме, следи оенп представљаое деци вртића с кпјим се сарађује у Прпјекту путем видеп мреже. Трајаое 
прпјекта у једнпј раднпј гпдини траје птприлике щест месеци. Теме: 1. Првп јављаое: Тп сам ја (мали прст 2. 
Другп јављаое: Ја и мпја ппрпдица (прстеоак) 3. Треће јављаое: Ја и мпј вртић (средои прст) 4. Шетвртп 
јављаое: Ја и мпје местп (кажипрст) 5. Петп јављаое: Ја и мпја држава (палац) 6. Щестп јављаое: Закљушак 
(длан)  

Тпкпм радне 2015/2016.гпдине ПУ ,,Плга Јпвишић-Рита” укљушила се у прпјекат ,,Say hello to the world”. 
Прпјекат се пдвијап у вртићу Пшелица у предщкплскпј групи васпиташица Снежане Зарић и Данијеле 
Мајстпрпвић. Ущли смп у прпјекат затп щтп смп преппзнали вреднпсти, квалитете и циљеве прпјекта кпји су 
слишни нащем прпграму рада. Деца су заједнп са свпјим васпиташицама тпкпм шетири месеца прплазила крпз 
пет задатих тема. У пквиру сваке теме деца су сама предлагала и дпгпварала се свпјим васпиташима кпју ће 
тему спрпвпдити и на крају представити деци и васпиташима из партнерскпг вртића. Партнер је бип 
слпвенашки Вртић Щентјур из Щентјура, група је узраста 3-5гпд. са васпиташицпм Михаела Рпжеј. 
Деца у вртићима су се у пвпм прпјекту међуспбнп ппвезивали прекп видеп мреже. На тај нашин имали су 
прилику да се виде уживп, кпмуницирају, науше стране језике. Нагласак смп дали на уппзнаваоу разлишитих 
култура, пбишаја и нашина живпта. Другарима смп ппказали какп се играмп, песме кпје певамп, у каквпм 
пкружеоу живимп и какав језик гпвпримп. 
Сигурни смп да смп стекли пријатеље са кпјима ћемп се ппнпвп шути а мпгуће и у будућнпсти видети. У 
ппследоем јављаоу смп певали песме п другарству и разменили пбпстранп дпбре жеље уз наду да ћемп 
следеће радне гпдине ппнпвп бити у кпнтакту и пмпгућити и другпј деци пваквп искуствп. 
 
 
 
 
 
 

               4. ИЗВЕШТАЈИ П РЕАЛИЗАЦИЈИ САРАДОЕ     
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4.1 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА САРАДОЕ СА РПДИТЕЉИМА 
 
Сардоа  са рпдитељима у тпку прптекле щкплске гпдине је била разнпврсна ,  такп да је и васпитнп-

пбразпвни прпцес, кпји се пдвија у вртићу , кпмплетнији и адекватнији у пднпсу на дете.Тп је дппринелп 
фпрмираоу свести рпдитеља  п сппственим мпгућнпстима  да дппринесу правилнпм развпју и успещнпм 
ушеоу свпје деце. Мптивисанпст и спремнпст  какп рпдитеља, такп и васпиташа да ускладе свпј пднпс, метпде 
и садржаје рада у васпитаоу  детета, утицала је да   пствариваоа пве сарадое буде успещнп. Активнпсти у 
кпје су  били укљушени  рпдитељи  су вепма важне за децу. 
       Сарадоа се пдвијала крпз разлишите пблике  активнпсти, шији су иницијатпри рпдитељи или васпиташи, 
кап щтп су: 

 свакпдневна  размена инфпрмација, 

 рпдитељски састанци, 

 неппсреднп и ппсреднп укљушиваое рпдитеља у васпитнп-пбразпвни рад, 

 кутак за рпдитеље, 

 укљушиваое рпдитеља у ппремаое спба и набавку играшака и дидактишкпг материјала, 

 саветпдавни рад са рпдитељима, 

 Савет рпдитеља, 

 Ушещће у раду тимпва Устанпве. 
         Прганизпваое рпдитељских састанака кao пблик сарадое са рпдитељима је заступљен у свим васпитним 
групама. Први рпдитељски састанци кпји су прганизпвани на ппшетку щкплске гпдине, су били инфпрмативнпг 
карактера, разгпваралп се и п прпблему адаптације деце на нпву средину и пшекиваоима рпдитеља, оихпвпм 
ставу према васпиташима , Устанпви, васпитнп-пбразпвнпм раду. Мптиви  рпдитеља за упис  детета у вртић су 
разлишити, такп да су и оихпва пшекиваоа разлишита.Тада су изабрани и рпдитељи – представници у Савет 
рпдитеља. 
        Рпдитељски састанци су прганизпвани и перипдишнп , када се са рпдитељима разгпваралп п неким 
актуелним дещаваоима , кап щтп су припреме за зимпваое, излет, заврщну приредбу предщкплаца и др. 
         Неппсредна свакпдневна размена инфпрмација између рпдитеља и васпиташа је најзаступљенији пблик 
сарадое. Тп су инфпрмације кпје се пднпсе на  пптребе и интереспваоа деце, п неким прпменама кпје се 
дещавају у тпку развпја детета и свим другим питаоима пд знашаја за напредпваое деце, оихпву 
спцијализацију, емпципналнп стаое и др. Пвде је вепма знашајна искрена кпмуникација и ппвереое између 
васпиташа и рпдитеља, на шему је инсистиранп, а и дискутпванп на струшним  активима п сампм ставу 
васпиташа у неким  деликатним ситуацијама и мпментима , при шему је увек нагаласак стављен на дискрецију 
и ппверљивпст ппдатака.Евиденција п пвпм пблику сарадое ппстпји у радним коигама васпиташа. 
       „Дан птвпрених врата“, кап јпщ један пблик сарадое је маое заступљен, али је пружена мпгућнпст 
рпдитељима  да на свпју  иницијативу размене инфпрмације са васпиташем , п дешјем напредпваоу и развпју. 
У  пвпм пблику сарадое је заступљен саветпдавни рад васпиташа. 
       Прганизпваое радипница са рпдитељима је јпщ један пблик сарадое у нащпј Устанпви. Рпдитељи, деца 
и васпиташи заједнп израђују играшке и нека дидактишка средства за рад и естетскп уређеое прпстпра вртића. 
       Кап изузетан пример дпбре сарадое са рпдитељима  мпже се истаћи ушещће рпдитеља у активнпстима 
кпје су прганизпвали васпиташи предщкплске групе Снежана Зарић и Данијела Мајстпрпвић. Прпизвпд  једне 
дуже сарадое јесте и струшни рад ппд називпм „Сарадоа са рпдитељима у дпба савремених кпмуникација“, 
са кпјим су се успещнп представили на Балканским сусретима васпиташа у Пхриду, септембар 2015.г. 
      Неки пд запажених пблика сарадое са рпдитељима: 

 праганизпваое радипница за рпдитеље на пдређену тему (израда накита и шеститки за Нпвпгпдищои 
ващар, израда маски и кпстима за манифестације, приредбе, израда лутки, сппртских реквизита, 
зидних нпвина, хваталица ...); 

 прганизпваое ликпвне активнпсти са рпдитељем А.Г.;бака у групи активнпст на тему “У крилу мпје 
баке“; 

 рпдитељи кап ушесници у реализацији угледних активнпсти; 

 рпдитељи кап прганизатпри и реализатпри активнпсти са децпм у групи на пдређену тему (рпдитељ 
Ј.С. уппзнаваое са прпфесијпм стпматплпг; рпдитељ М.М. активнпст  везана за занимаое щнајдер; 
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рпдитељ Н.Б. уппзнаваое са занимаоем пекар; рпдитељ Б.Р. уппзнаваое са занимаоем крпјаш; игре 
на песку рпдитељи Т.Т.);                   

 ппсета ппрпдици Филиппвић и щтампарији „Еппха“; 

 сарадоа рпдитеља, деце и васпиташа ппсета „Дпму за стара лица“, прпслава рпђендана; 

 радипнице на тему: „Защтп вплим свпг друга“; 

 у сарадои са ппрпдицпм Филппвић  прганизпвана  академија „15 гпдина ппсле“, сећаое на 
преминулпг васпиташа Мића Митрпвића,; 

 ппсета ппрпдици П.Р. у Гпрпбиљу; 

 прганизпваое излета у Злакусу, Пптпећку пећину, Терзића авлију; 

 приредбе за рпдитеље ппвпдпм Нпве гпдине; 

 такмишарске игре за рпдитеље и децу; 

 прганизпвана ппсета рпдитељима на раднпм месту (аутпмеханишар, тргпвац, пекар,стпматплпг...); 

 ушещће рпдитеља у куппвини играшака, дидактишкпг материјала...; 

 прикупљамп коиге, енциклппедије, сликпвнице- заједнишка активнпст са рпдитељима; 

 ппвпдпм Дана ппрпдице рпдитељи су шитали прише деци, правили ветреоаше... 

 приредбе за рпдитеље; 

 изразитп дпбра и шеста сарадоа са рпдитељима деце кпја су имала слпженије хирурщке 
интервенције; 

 сарадоа са рпдитељима приликпм прпславе дешјих рпђендана; 

 присуствп рпдитеља активнпстима у групи, пппуоаваое исказа п деци, упитника, размена утисака п 
напредпваоу деце...; 

        Рпдитељи се инфпрмищу п активнпстима у Устанпви и прекп медија , друщтвених мрежа, сајта Устанпве. 
       Пвпм сарадопм деци је пружена мпгућнпст да дпживљавају свпј рад и активнпст у нпвпј ситуацији, 
задпвпљствп щтп је рпдитељ у групи , сагледаваое рпдитеља у другим улпгама, а васпиташ дпбрпг сарадника 
и већу ппдрщку, разумеваое и уважаваое пд стране рпдитеља. 
        Ефекти пве сарадое су видљиви у псигураоу квалитета и  унапређеоу васпитнп-пбразпвнпг рада. 
 
 
 
 

4.2 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА САРАДОЕ СА ЛПКАЛНПМ  
                  ЗАЈЕДНИЦПМ-КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

Сарадоа наще Устанпве са лпкалнпм срединпм, пстварена је са циљем да се деца уппзнају  са 
живптпм и радпм пдраслих и пднпсима кпји валадају међу оима. Наща Устанпва се укљушује у манифестације 
на нивпу града, ппјединих институција, али и сами прганизујемп неке јавне манифестације. 
        Путем културних и јавних манифестација, пствариваоем сарадое са лпкалнпм срединпм  пстварују се 
планпм ппстављени задаци у пквиру васпитнп-пбразпвнпг рада са децoм. Интегрисаоем са пкружеоем и 
лпкалнпм заједницпм стварају се услпви за већи степен искприщћенпсти ресурса кпје средина пружа 
Претхпдне педагпщке гпдине пстварена је сарадоа са: 

 Културним цетрпм (прганизпваоем ппзприщних представа, медијским представљаоем); 

 Пснпвним щкплама (међуспбне ппсете, размена сазнаоа п развпју деце између васпиташа, ушитеља и 
струшних сарадника); 

 Библиптекпм (прганизпване ппсете); 

 Дпмпм здравља (планираое и реализпваое заједнишких активнпсти); 

 Предузећима; 

 Занатлијама(уппзнајемп оихпв рад); 
 
ИЗВЕШТАЈ О ЗНАЧАЈНИМ АКТИВНОСТИМА 
Септембар, 2015.гпд: 
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-Сарадоа са студипм „Danse“, прпмпвисаое оихпвих активнпсти крпз музику и игру са    
  децпм 
-Сарадоа са Културним центрпм – Дешји интернаципнални фестивал „Ја сам твпј друг“; 
-Ппсета кпзметишкпм салпну, градскпј пијаци, Дпму за стара лица...; 
-Дружеое са уметницима 21 ликпвне кплпније у Прилипцу. 
Октпбар, 2015.гпд: 
-„Деци-фест“- ушещће на манифестацији у прганизацији Канцеларије за младе 
-Ппсета прпдавници кућних љубимаца, щтампарији „Еппха“, Ватрпгаснпм дпму... 
-Присуствп презентацији превентивнп-едукативнпг прпграма „Безбеднпст у сапбраћају“ на тргу у 
прганизацији Пплицијске управе Ужице и ПС Ппжега 
-Пдлазак у ТВ Ппжега, уппзнаваое са заппсленима, ушещће у снимаоу ТВ Дневника 
-Сарадоа са музишкпм щкплпм „Впјислав Лале Стефанпвић“ 
-Сарадоа са КК „Слпга“, заједнишке активнпсти у двприщту вртића 
-Сарадоа са ТП Ужице, излет у Злакусу и пбилазак  Пптепећке пећине 
-Културни центар: 
*ппзпришне представе „Краљ мајмуна“ , „Пут пкп света“ ,Бепград 
-Ппсета библиптеци, прпјекат „Гусеница свезналица“, ушещће у квизу Библипмаре и Библиппшелице; 
-Ппсета железнишкпј станици и музеју; 
-Ппсета аутпбускпј станици и впжоа аутпбуспм пд станице дп вртића; 
-Ппсета ппрпдишнпј фирми „Гримм“; 
-Сарадоа са инспектприма Пплицијске управе Ужице, предаваое на тему „Тргпвина људима“; 
-Ппсета фабрици „Будимка“ , са децпм из вртића „Пплетарац“ Ужице. 
Нпвембар , 2015.гпд: 
-Културни центар : 
*цртани филм „Багзи у граду лпппва“; 
-Јесеои карневал је пдржан на градскпм тргу; 
-Ппсета галерији, библиптеци, метепрплпщкпј станици, рибари „Алас“...; 
- Ппсета невладинпј прганизацији ФПРЦА, какп се прави анимирани филм пд фигурица направљених пд 
пластелина; 
Децембар, 2015.гпд: 
-Ппсета библиптеци, дружеое са библиптекарпм М.М.; 
-Културни цетар: 
*ппзприщна представа „Деда Мразпва радипница играшака“,Бепград; 
Фебруар, 2016.гпд: 
-Ппсета  галерији, щтампарији „Графпс“, Црвенпм крсту; 
-Предаваое патрпнажне службе Дпма здравља „Шистпћа је ппла здравља“; 
-Ппсета музишкпј щкпли; 
Март, 2016.гпд: 
-Ппсета галерији, библиптеци, прехрамбенпј прпдавници, пптишарскпј радои, пбућару, фризерскпм салпну, 
пекари...; 
-Ппсета пплицијскпј станици; 
-Сарадоа са ватрпгаснпм службпм; 
-Сарадоа са расадникпм „Србијащуме“, пбележаваое Светскпг дана щума, садоа три саднице листппаднпг 
дрвећа у двприщту вртића. Активнпсту су присуствпвала и деца из Удружеоа за церебралну парализу, плегије 
и параплегије Ппжеге, са пратипцима. 
Април, 2016.гпд: 
-Манифестација „Ппздрав прплећу“ је пдржана на градскпм тргу; 
-У Културнпм центру је пдржана ппзприщна представа  за децу “Велика мпрска авантура“;  
-Сарадоа са гр. библиптекпм, ушещће на манифестацији , на градскпм Тргу, ппвпдпм светскпг дана коиге; 
-Сарадоа са ФК „Слпга“ , ушещће деце старијих и предщкплских група у реализацији прпјекта „Мпј вртић, мпј 
клуб“; 
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-Ппсета железнишкпј станици, фирми „Прфпрм“, пијаци, стпматплпщкпј прдинацији, туристишкпј агенцији, 
дпмаћинству Петрпвић... 
Мај, 2016.гпд: 
-Прплећни крпс; 
-Ушещће на манифестацији „Стих пп стих“, прганизатпр Предщкплска устанпва Ариље; 
-Сарадоа са патрпнажнпм службпм Дпма здравља „Дан шистих руку“; 
-Сарадоа са стпматплпщкпм службпм Дпма здравља, прална хигијена – предаваое стпматплпга; 
-Реализпвани излети у Вроашку Баоу, Јагпдину и Бепград; 
-Сппртска хала –прганизпваое и реализација заврщне приредбе предщкплских група 
Јун, 2015.гпд: 
-Ппсета касарни „Петар Лекпвић“; 
-Ппсета библиптеци. 
 
 
 
 

           4.3 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА СА ПСНПВНИМ ШКПЛАМА 
 
             Сарадоа са пснпвнпм щкплпм је у функцији унапређиваоа васпитнп-пбразпвнпг рада, какп у 
предщкплскпј устанпви такп и у щкпли. 
                   Пва сарадоа је пстварена крпз разлишите пблике: 

- сарадоа васпиташа, ушитеља и струшних сарадника у циљу размене инфпрмација, 
- праганизпваоем ппсета деце из  вртића щкпли ( уппзнаваое пбјекта, прганизација активнпсти у 

щкплскпм прпстпру...), 
- прганизпваоем ппсета ђака вртићу, 
- прганизпваоем заједнишке приредбе (сарадоа тимпва, приредба за крај щкплске гпдине...) 

       Првпг септембра прганизпвана је ппсета деце из наще устанпве П.Щ.“Петар Лекпвић“ тпкпм кпје су 
присуствпвали пријему  ђака првака- прпграм дпбрпдпщлице. 

                Деца из наще Устанпве су заједнп са свпјим васпиташима  ппсетили  ушитеље и ђаке шетвртпг разреда 
пснпвних щкпла „Петар Лекпвић“ и „Емилија Пстпјић“, присуствпвали щкплскпм шасу, ушествпвали у 
ликпвним, драмским, музишким активнпстима припремљеним за ту прилику. 
                Реализпванп је и заједнишкп ушещће деце на музишкпм фестивалу: „Ја сам твпј друг“. 
                Деца су ппсетила: „Дешју плимпијаду“ у прганизацији П.Щ.“Петар Лекпвић“. 
                Пстварена је  сарадоа и  са наставницима вищих разреда П.Щ.“Емилија Пстпјић“ и „Петар Лекпвић“. 
Деца и васпиташи су присуствпвали активнпстима  у прганизацији наставника физишкпг васпитаоа, хемије, 
биплпгије... 
                Прганизпване су и ппсете излпжбама радпва ушеника уметнишке щкпле из Ужица, у П.Щ.: “Петар 
Лекпвић“, манифестацији  Екп-щкпла, активнпсти ппвпдпм дана щкпле... 
                 Шланпви драмске секције П.Щ. “Петар Лекпвић“,  су приказали деци из наще Устанпве представу: 
“Екп-щума“, луткарску  представу: „Зунзарина палата“... 
                 Све пвп указује на један квалитетан сараднишки пднпс кпји је пстварен тпкпм прптекле радне гпдине, 
са пснпвним щкплама из нащег града, кап и издвпјеним пдељеоима у пкплним селима. 
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5. ИЗВЕШ
ТАЈИ П РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРУЧНИХ ПРГАНА И  ТИМПВА 

 
 

5.1 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ПЕДАГПШКПГ КПЛЕГИЈУМА 
         
 
  1. 09. 2015. 

1. Преглед стаоа у васпитним групама, ппремљенпст и    
    припремљенпст за рад; 
2. Пдређиваое ментпра за приправнике; 
3. Извещтај стр.сарадника п кпнашним спискпвима деце; 
 4. Текућа питаоа . 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, стр. 
служба, 
рукпвпдипци 
актива 

 
  15. 09. 2015. 

1. Анализа и пдабир ппнуђене литературе за  
    Предщкплце; 
2. План реализације рпдитељских састанака; 
3. Расппред активнпсти ппвпдпм „Дешје недеље“; 
3. Текућа питаоа. 
 
 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 
 

директпр, 
стр.сарадник, 
рукпвпдипци 
актива 
 
    04. 10. 2015. 1. Пствариваое планпва акција предвиђених    

    Гпдищоим планпм рада Устанпве; 
2. Предлпг Правилника интернпг струшнпг усаврщаваоа    
    у Устанпви; 
3.Разнп. 
 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 
 

 

директпр, 
стручна служба, 
рукпвпдипци 
актива 

  20. 10. 2015. 1.Извещтај рукпвпдилаца актива п раду; 
2. Расппред практиканата  (будућих васпиташа), кпји ће      
     у нпвембру бправити у Устанпви; 
 3. Извещтај са савета рпдитеља п дестинацији зимпваоа; 
4. Текућа питаоа. 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, 
стру.сарадник 
рукпвпдипци 
актива 

 
   03.11.2015. 

1. Анализа јесеоег карневала; 
2. Предлпзи за унапређиваое ВПР-а; 
3. Припрема за струшне сусрете на Тари; 
4. Тренутни капацитети за упис „нпве деце“. 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, 
стручна служба 
рукпвпдипци 
актива 
 
 

 
  18. 11. 2015. 

1. Анализа јесеоег карневала на Градскпм Тргу; 
2. Прганизација рада у Устанпви услед великпг брпја на 
бплпваоу; 
3. План спрпвпђеоа интернпг сампвреднпваоа. 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, 
стручна служба 
рукпвпдипци 
актива 

 

 
 
09.12.2015 

1.Анализа припремљених нпрматива нутриципнисте у 
пднпсу на тендерска требпваоа; 
2. Избпр кппрдинатпра за уређиваое шаспписа 
«Щкплица» 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, 
стручна служба 
рукпвпдипци 
актива 

 

25.01.2016 1.ВАНРЕДНИ КПЛЕГИЈУМ дпгпвпр директпр 

11.02.2016 1.Уппзнаваое са регулисаоем кпефицијента вас.псп. 
2.Прелиминарни дпгпвпр заврщне приредбе предщ. 
3.Кпнцепција пвпгпдищое «Нај-играшке» 
4.Текућа питаоа  

 
Састанак 
 

директпр, 
стручна служба 
рукпвпдипци 
актива 

26.02.2016 1.Прганизаципне припреме прплећнпг карневала 
2.Анализа трпмесешнпг извещтаја струшнпг усаврщав. 
3. Анализа партнерскпг прпјекта:»Say how to the world“ 

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, 
струч. служба 
рукпв. актива 
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15.03. 2016 

1. Анализа рада у издвпјеним групама при пснпвним 
щкплама; 
2. „Мпј вртић мпј клуб“, дпдатне активнпсти у склппу 
раднпг времена. 
3. Активнпсти вртићне деце ппвпдпм Дана ппщтине; 
4. Пплугпдищоа анализа рада тимпва;  

 

 
састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр 

 

директпр, 
стручна 
служба 
рукпвпдипци 
актива 

24.03.2016 1. Припремљенпст Усатанпве за екстерни надзпр пд 
29.марта 

дпгпвпр директпр 

05.04.2016 1.Анализа екстернпг вреднпваоа 
2.Коижевнп веше-«Ппрпдишна преписка Кнеза 
Милпща 

 
састанак 

директпр, ст. 
служба рук. 
актива 

20.04.2016  
1.Прганизација манифестације: «Нај-играшка» 

 
дпгпвпр 

директпр, 
струч.служба 
рукпв. актива 

17.05.2016 1.Анализа припрема за «Заврщну приредбу 
предщкплаца» 
2.Припрема за упис у нпву радну гпдину 

 
састанак 

директпр, 
стручна 
служба 
рукпвпдипци 
актива 

26.05.2016 1. Анализа плана кприщћеоа пдмпра 
2.Прганизација и расппред радника тпкпм летоих 
месеци 

 
дпгпвпр 

директпр, 
стру. служба 
рукпв.актива 

14.06.2016 1.Анализа припремоених извещтаја за Гпдищои 
извещтај 
2. Нацрт гпдищоег плана вас.пбразпвнпг рада  

састанак, 
дискусија, 
дпгпвпр. 

 

директпр, 
струч. служба 
рукпвпдипци 
актива 

* Нашини праћеоа и реализација рада Педагпщкпг кплегијума  и нпсипци праћеоа: 
- рукпвпди директпр 
- записници, фптп и видеп записи 

- нпсипци: директпр, струшна служба и председници струшних актива 
 

 
 
 

5.2 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ ВЕЋА 
               

Извещтај п раду васпитнп-пбразпвнпг већа у раднпј 2015/2016. гпдини 
I Дана,3. Септембра  2015. гпдине на седници васпитнп-пбразпвнпг шланпви су разматрали  Извещтаја п 

раду за 2014/2015. Гпдине, извещтаје вреднпваоу и п сампвреднпваоу; 
 Извещтај васпитнп-пбразпвнпг рада 
 - извещтаји су рађени према узрасним категпријама: 
- узраст 1-3 гпдине 
   - сарадоа са рпдитељима 
   - сарадоа са лпкалнпм срединпм 
   - знашај струшнпг усаврщаваоа мед.сестре-васпиташа 
   - сарадоа са васпиташима 
   - улпга сестра васпиташа у тимпвима 
   - прпграм ''Заједнп у адаптацији'' 
- узраст 3 - 5,5 гпдина 
   - припритетни задаци 
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   - реализација васпитнп-пбразпвнпг рада 
   - нашела 
   - прпјекти, струшни рад ''Заједнп  у рещаваоу кпнфликата'' 
   - ушещће на семинарима 
   - ''Нај-играшка''  
   - прпграм ''Ппрпдица тп је мпја снага'' 
- узраст 5,5 – 6,5 гпдина 
   - карактеристике тпг  васпитнп-пбразпвнпг рада 
   - сарадоа са щкплпм 
   - заврщна приредба 

 Прпграм неге и защтите деце пд 1 – 6,5 гпдина 

 Реализација прпграма рада са надаренпм децпм 
   - радипницама су била пбухваћена деца из предщкплских група 

 Реализација прпграма у пбележаваоу ''Дешје недеље'' 

 Реализација прпграма рада ''Луткарске радипнице'' 

 Реализација активнпсти из прпграма ''Ппрпдица тп је мпја снага'' 

 Реализација плана пдмпра и рекреације 
Сугестија васщпиташа – време ппласка ппмерити за сат раније 

 Извещтај п реализацији сарадое са рпдитељима 
- бпгата и велика сарадоа са рпдитељима 

 Реализација прпграма са лпкалнпм заједницпм 
- бпгата сарадоа  

 Реализација прпграма са пснпвним щкплама 

 Реализација плана васпитнп-пбразпвнпг већа 

 Реализација плана струшнпг актива сестара васпиташа 

 Реализација плана струшнпг актива васпиташа 

 Реализација плана рада тима главних васпиташа 

 Реализација плана струшних тимпва 

 Извещтај струшнпг сарадника и сарадника 

 Извещтај директпра п раду Устанпве 

 Извещтај п маркетингу Устанпве. 
Извештај је разматран и усвпјен  једнпгласнп.  

Припрема гпдищоег плана рада : 
У  припреми предлпга плана рада  разматране су  и тп: 

 Пплазне пснпве предщкплскпг прпграма 

 Циљеви и задаци васпитнп-пбразпвнпг рада 

 Календар рада Устанпве 
- ППП пд 14. 9. 2015. 
- зимски распуст из 2 дела: ( I 31. 12. –   8. 1. 2016.;  II1.   2. -  12. 2. 2016.) 
- ППП се заврщава 17. 6. 2016. 

 Структура васпитнп-пбразпвних група и развијенпст Устанпве 
- Стаое и ппремљенпст средстава за рад 

Библиптека у пбјекту ''Бамби'' 
- Пбјекти за припрему хране  

 План унапређеоа материјалнп-технишких средстава за  

 Прганизација рада и кадрпви 

 Раднп време Устанпве и расппред дневних активнпсти 

 Ппнуда прпграма у раду са децпм и струшна ппдрщка  
- ''Бубамарица'' – дпдатни рад са предщкплцима у пвпј раднпј гпдини 

 Сарадоа са канцеларијпм за младе 

 Сарадоа са пснпвним щкплама 
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 Гпдищои план струшнпг усаврщаваоа 

 Календар знашајних активнпсти у Устанпви 

 Планпви струшних, рукпвпдећих, управних и савремених пргана Устанпве 

 Развпјни план за 2012/17., план тима за радну 2015/2016. 

 План тима за сампвреднпваое 

 План тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа 

 План тима за инклузивнп пбразпваое 

 Тим за естетскп и педагпщкп пбликпваое 

 План рукпвпдећих пргана 

 План струшнпг усаврщаваоа 

 План савета рпдитеља 

 Планпви струшнпг сарадника и сарадника 

 План ппсебних и специјализпваних прпграма и других пблика рада и услуга 

 Прпграм маркетинга Устанпве, интернпг и екстернпг 

 Евалуација гпдищоег плана рада 
Предлпг гпдищоег  план рада за радну 2015/2016.гпдину једнпгласнп је усвпјен.  
II На седници васпитнп-пбразпвнпг већа пдржанпј 25. 12. 2015.гпдине  шланпви су радили веће  пп 

дневнпм реду какп следи: 
1. Извещтаваое директпра п раду Устанпве у првпј пплпвини радне гпдине 

Директпр мр Снежана Младенпвић 
- брпј васпитних група 
- шасппис – наставити традицију 
- манифестација ''Нај – играшка'' 
- ущтеда 10 милипна динара – захтев лпкалне сампуправе 
- планпви и прпграми 
- ппхвале за рад Устанпве пд стране лпкалне сампуправе 
- све васпитне групе су пп нпрмативу 
- Устанпва је била репрезентативна на струшним сусретима, ппсебнп се издваја Балкански и 
сусрет васпиташа, Пхрид, 2015. 

2. Презентације струшних радпва васпиташа Снежане Зарић и Данијеле Мајстпрпвић; 
- ''Сарадоа са ппрпдицпм у дпба савремене кпмуникације'' 
Балкански сусрети васпиташи, Пхрид 2015.  
- ''Са Гусеницпм свезналицпм крпз свет бајки'' Струшни сусрети ''Васпиташи-васпиташима'' 2015. 
Тара 
- Крпз кратка два филма уппзнали смп се са радпм и настанкпм дидактишких средстава. 

3. Извещтаваое шланпва тима за сампвреднпваое п резултатима вреднпваоа кљушне пбласти 6 – 
Прганизација рада и рукпвпђеое 
 

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РЕАЗУЛТАТА САМПВРЕДНПВАОА 
Извещташ, струшни сарадник Мирјана Петрпвић-Резултати васпитнп пспбље: 
 6.1 Рад Предщкплске устанпве прганизпван је делптвпрнп и ефикаснп 
   3,37  (''Лептирић 3,38; ''Пшелица'' 3,07; ''Бамби'' 3,66) 
 6.2 Рукпвпђеое на свим нивпима у ф-ју унапређеоа рада Устанпве 
   3,30 (''Лептирић'' -3,28; ''Пшелица'' – 3,04; ''Бамби''-3,59) 
 6.3 Лидерскп впђеое директпра дппринпси развпју Устанпве 
   3,64 (''Лептирић'' -3,71; ''Пшелица'' – 3,42; ''Бамби''-3,80) 
 6.4 У Устанпви функципнище систем за праћеое и вреднпваое квалитета рада 
   3,62 (''Лептирић'' -3,75; ''Пшелица'' – 3,29; ''Бамби''-3,83). 

Ненаставнп пспбље: резултати (6.1-3,24;  6.2-3,11;  6.3-3,34;  6.4-3,5). 
III На седници  васпитнп-пбразпвнпг већа пдржанпј   дана,3. 2. 2016. гпдине је шланпви су пбављала ппслпве 
из  надлежнпсти пвпг пргана и тп: 
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1. Дан Устанпве – приказ шаспписа ''Щкплица 5'' 

Презентација:Снежана Младенпвић, директпр 
® мисија и визија Устанпве; 
® ппла века предщкплства; 
® ''са гусеницпм свезналицпм у свет бајки''; 
®песнишкп стваралащтвп; 
® ''сарадоа са ппрпдицпм у дпба савремене кпмуникације''; 
® ''јесеои маскембал'' у Кпсјерићу; 
® ''Дешја недеља''  и ''јесеои карневал'' 
® ''За рпдитеље и старатеље'' – кприсни савети у раду са децпм 
® манифестација ''Нај-играшка'' 
® заврщна приредба предщкплаца 
® струшнп усаврщаваое 
® креативне радипнице. 

2. Инфпрмација са Кпнсултативнпг система шланпва Удружеоа васпиташа Србије 
Известилац: Снежана Зарић, васпиташ 

Есеј студената ''Педагпгије'' инаше детета кпје је ппхађалп нащ вртић и била прва генерација деце кпја (је) 
су (рад) спрпвпдила педагпгију пп мпделу А 

3. Презентација мастер рада: Развпј математишких ппјмпва у интеграцији са псталим пбластима сазнаоа. 
Презентатпр: Сандра Кулизић, мастер васпиташ 
- интеграција са: развпјем гпвпра,уппзнаваоем пкплине, ликпвним и музишким васпитаоем 
- сви васпиташи кпристе интеграцију, најмаое се интегрищу мере и мереое. 
 

 

 
 

          5.3 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА СТРУЧНПГ АКТИВА – СЕСТАРА ВАСПИТАЧА 
 
           Сестре-васпиташи из сва три пбјекта ,,Пшелица”, ,,Бамби”, и ,,Лептирић”, успещнп су реализпвале све 
активе кпји су предвиђени планпм и прпгрампм за пву радну гпдину. 

Струшни актив сестара-васпиташа за радну 2015/16. гпдину  пдржаван је тпкпм гпдине према плану и 
прпграму свакпг пбјекта ппсебнп.Теме на активима биле су усклађене са планираоем и реализацијпм 
васпитнп-пбразпвнпг рада, кап и са тренутним актуелним прганизаципним питаоима самих сестара-
васпиташа. 

Струшним активима рукпвпде главне сестре кпје евиденцију п реализацији плана рада впде у ппсебнпј 
дпкументацији, кпја је дпступна директпру Устанпве, а нпсипци плана и реализације су сестре-васпиташи и 
струшни сарадник. 

У септембру месецу сестре-васпиташи су се бавиле прганизаципним питаоима кпја су ппдразумевала 
рад и расппред деце и васпитнпг пспбља пп групама, набавку пптрпщнпг материјала, рпдитељским 
састанцима на кпјима су рпдитељи уппзнати са режимпм дана у јаслицама, кап и да ће за свакп дете имати 
прптпкпл праћеоа адаптације у кпји ће бити уписана запажаоа у перипду адаптације. Рпдитељи нпвпуписане 
деце дпбили су анкетне листпве кпје су пппунили ппсле месец дана бправка детета у групи. 

Пктпбар месец бип је у знаку пбележаваоа Дешје недеље ппд слпганпм: „Ппдрщка ппрпдици најбпља 
ппдрщка деци“, у пквиру кпје су биле пдрађене мнпгпбрпјне активнпсти: „Дружеое са коигпм“,  „Музишка 
представа“ ппсета Градскпј библиптеци и Зеленпј пијаци, графишкп-ликпвна активнпст ,,Јесеое дрвп“; 
дружеое са децпм из старијих група,  дружеое са музишкпм щкплпм „Светислав Лале Стефанпвић“присуствп 
ппзприщнпј представи: „Краљ мајмуна“. 

Свпј дппринпс дали смп и другим прпјектима: активнпст са рпдитељима “Цртаое-техника креде“,. 
Пдржанп је предаваое за рпдитеље на тему „Респиратпрне инфекције кпд деце јасленпг узраста“. 
Пбележен је „Дан шистих руку“, активнпстима кпје су примерене деци јасленпг узраста. 
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У нпвембру месецу пдржан је актив сестара-васпиташа на нивпу Устанпве на кпме је пдрађена  анализа 
интернпг сампвреднпваоа,кпје је спрпведенп у нащпј Устанпви у перипду пд 12. дп 23. пктпбра 2016. гпдине. 
Ппщти закљушак са пвпг актива је да је пвп сампвреднпваое дпбра психплпщка припрема за 
„екстернп“сампвреднпваое. Сестре-васпиташи  М.Маркпвић и В.Никплић пдржали су предаваое на тему: 
„Прпмпција здравих стилпва живпта у вртићу.“ 

Децембар месец прпщап је у знаку припрема и пбележаваоа нпвпгпдищоих празника. Пдржани су 
рпдитељски састанци пп групама кап и индивидуални разгпвпри, такп да су рпдитељи деце уппзнати са 
активнпстима, дпласкпм Деда-Мраза и сликаоем. У свим нпвпгпдищоим активнпстима у свпјству ппсматраша  
ушествпвала су деца из јаслица са свпјим сестрама-васпиташима.Пдрађена је презентација са  струшнпг 
скупа:,,Предщкплскп васпитаое и пбразпваое пп мери свакпг детета“ кпји је пдржан у Регипналнпм центру у 
Шашку. 

У јануару месецу пдрађена јеанализа анкете пп стандарду кљушне пбласти щест. У фебруару месецу на 
активу сестра-васпиташ В.Вушићевић пдржала је предаваое на тему: ,,Разумеваое емпција и ппнащаоа деце.“ 

У марту месецу на струшнпм активу, сестра васпиташ Ј.Антпвић пдржала је предаваое на теми: ,,Стрес 
на раду“. 

У априлу месецу пдрађен је систематски преглед зуба деце јасленпг узраста уз сагласнпст рпдитеља. 
Васкрщои празници пбележени су низпм активнпсти. Сестра васпиташ Б.Јанкпвић пдржала је предаваое на 
тему: „Физишка активнпст“. У мају мсецу реализпвана је активнпст: „Ппрпдица тп је мпја снага”, у сарадои са 
рпдитељима деце кпја ппхађају јаслице, а излпжба радпва, цртежа, приша,  била је пп пбјектима Устанпве. 
Сестра васпиташ И. Радпванпвић пдржала је предаваое. „Игра, спаваое и пдмпр“. 

У јуну месецу на струшнпм активу пдрађен је расппред рада сестара -васпиташа за време кприщћеоа 
гпдищоег пдмпра, да би се прпцес рада пдвијп према предвиђенпм плану и прпграму. 

 
 

 

5.3.1 ИЗВЕШТАЈ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ППШТИХ АКТИВА СЕСТАРА ВАСПИТАЧА 

 
У раднпј 2015/16. гпдини Ппщти актив Предщкплске Устанпве „Плга Јпвишић – Рита“ пдржавап је 

састанке према предвиђенпм плану за радну гпдину. 
 На састанцима су пбрађиване теме знашајне за рад са децпм ранпг узраста. Неке пд оих су: прпјекат 
„Заједнп у адаптацији“, презентација психплпщке радипнице за рпдитеље – Г. Ђпкић, презентација 
„Прпмпција здравих стилпва живпта у вртићу“ В. Никплић, презентација коиге „Умеће рпдитељства“ Тпмаса 
Гпрдпна – М. Петрпвић, презентација „Разумеваое емпција и ппнащаоа деце“ – В. Вушићевић, видеп – 
презентација „Какав рпдитељ треба бити“ Ана Бушевић и слишнп. 
 Све пбраћиване теме пдабране су кап пптреба и интереспваое заппслених у интересу унапређеоа 
васпитнп-пбразпвнпг рада са децпм јасленпг узраста. На свакпм скупу уреднп је впђен записник, а сви се 
налазе са детаљнпм евиденцијпм кпд кппрдинатпра. Са свакпг скупа дпнети су закљушци и предлпзи за даљи 
рад. 
 
 
 

      5. 4 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА СТУЧНПГ АКТИВА ВАСПИТАЧА 
 

Струшни актив васпиташа је реализпвап свпје активнпсти, према плану и прпграму, у сва три пбјекта наще 
Устанпве.    
              У сва три пбјекта наще Устанпве, ппд рукпвпдствпм главних васпиташа, месешнп су пдржавани активи, а 
према пптреби и на нивпу Устанпве.Теме су биле усклађене са планираоем и реализацијпм васпитнп-
пбразпвнпг рада, кап и са тренутним прганизаципним питаоима и пптребама самих васпиташа.                                                                                                                                                          
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              Тпкпм гпдине, васпиташи су ппред ушещћа у раду других струшних тела, активнп ушествпвали у раду 
струшних актива васпиташа.Усппстављена је бпља сарадоа и дпбра пснпва за прпналажеое щтп бпљих 
рещеоа за актуелне задатке.                                                                                   
               Актив васпиташа се шестп бавип примерима дпбре праксе из пбласти васпитнп-пбразпвнпг рада са 
децпм, приказима савладанпг прпграма струшнпг усаврщаваоа, актуелним прпменама кпје се пдвијају у 
ппгледу сталнпг струшнпг усаврщаваоа.У циљу ппбпљщаоа квалитета васпитнп-пбразпвнпг рада актив 
васпиташа се бавип и питаоима везанп за праћеое дешјег развпја и напредпваоа.  У тпку свпјих редпвних 
активнпсти васпиташи су се бавили евалуацијпм сппственпг рада и праксе, из шега су настајали наредни 
планпви и садржаји рада са децпм. 
             Планирани прпграми рада струшних актива пстварен је у прптеклпм перипду уз дпдатне активнпсти 
кпје су се наметале у циљу ппбпљщаоа квалитета васпитнп-пбразпвнпг рада. 
            Струшним активима васпиташа у пбјектима рукпвпде главни васпиташи, кпји евиденцију п реализацији 
плана рада впде у ппсебнпј дпкументацији, кпја је дпступна рукпвпдству Устанпве. 
 

Време 
реализације 

Активности (теме) Начин реализације Носиоци 
реализације 

Септембар 
2016. 

-Уппзнаваое са Планпм рада за пву радну    
 гпдину 
-Дпгпвпр п даљем раду 
-Дешја недеља 
-Презентација стр.рада „Сарадоа са 
ппрпдицпм у дпба савремене кпмуникације“, 
С.Зарић и Д.Мајстпрпвић 

-дискусија присутних 
-приказ стр.рада 

-шланпви актива 
-стр.сарадник 
-нпсипци 
прпјекта 

Пктпбар 
2016. 

-Планираое в.п.рада за наредни перипд 
-Анкетираое васпиташа п стандарду кљушне 
пбласти 6, прганизација рада и рукпвпђеое 
-Приказ савладанпг прпграма 
стр.усаврщаваоа „Нащ вртић кап местп за 
ппущтаое“ 
- извещтај п струшнпј ппсети кплегама из 
вртића у Ариљу 

-дискусија присутних 
-приказ савладанпг 
прпграма 
стр.усаврщаваоа 
-анкета присутних 

-шланпви актива 
-васпиташи 
ушесници 
семинара 
-шланпви Тима за 
сампвреднпваое 
-стр.сарадник 

Нпвембар 
2016. 

-Приказ савладанпг прпграма 
стр.усаврщаваоа  
са струшних сусрета „Васпиташи васпиташима“ 
Тара 
-Дпгпвпр пкп нпвпгпдищоих активнпсти 

-дискусија присутних 
-презентација 
-излагаое 

-шланпви актива 
-васпиташи 
ушесници 
семинара 

Децембар 
2016. 

-Планираое в.п. рада за наредни перипд 
Нпвпгпдищоеактивнпсти(нпвпгпдищои 
ващар,приредбе,радипнице за рпдитеље...) 
-Извещтај са састанка Савета рпдитеља 
-Предлпг нацрта Пснпва прпграма 
предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа 

-дискусија присутних 
 

-шланпви актива 
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Фебруар 
2016. 

-Приказ савладанпг прпграма струшнпг 
усаврщаваоа  „Традиципналане рукптвприне 
у вртићу и вајаое вуне у функцији 
ппдстицаоа дећје креативнпсти“ 
-Извещтај са зимпваоа 
-Васпитнп.пбразпвни рад за наредни перипд 
-Приказ савладанпг прпграма 
стр.усаврщаваоа „Ппдстицаое дешјег развпја 
применпм и пбликпваоем прирпдних 
материјала“ 
 

-презентација 
-дискусија присутних 

-шланпви актива 
-васпиташи     
 ушесници   
 семинара 
-стр.сарадник 

Март 
2016. 

-Припреме за предстпјећу манифестацију 
„Прплећни карневал“ 
-Планираое угледних активнпсти на нивпу 
пбјекта 
-Презентација прпјекта „Мпј вртић-мпј клуб“, 
сарадоа са ФК „Слпга“ 
-Планираое ушещћа на пбележаваоу 
међунарпднпг дана коиге, сарадоа са 
библиптекпм 
 

- презентација 
-дискусија присутних 

-шланпви актива 
-стр.сарадник 
-тренер 
ФК“Слпга“ 
 

                                 
Април 
2016. 

 -Приказ савладанпг прпграма стр. 
усаврщаваоа 
„Хплистишкп васпитаое и пбразпваое деце у 
активнпстима развпја гпвпра и ликпвнпг 
васпитаоа“ 
-Анализа манифестације „Ппздрав прплећу“ 
-Извещтај гл.васпиташа са састанка Савета 
рпдитеља 
-Дпгпвпр пкп манифестације „Нај играшка“ 
 

 
-презентација 
-дискусија присутних 
 

 
-васпиташи 
ушесници 
семинара 
-шланпви актива 
 

Мај 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 

-Дпгпвпр пкп реализације једнпдневних 
излета 
-Дпгпвпр пкп реализпваоа забрщне 
приредбе предщкплских група 
-Гпдищои пдмпри и прганизација рада у 
нареднпм перипду 

-презентација 
-дискусија присутних 
 
 
 
 
 
 

-шланпви актива 
 
 
 
 
 
 
 

Јун 2016 
 
 

Анализа угледних активнпсти дискусија присутних шланпви актива. 
 
 

 
 
 
5.4.1 ИЗВЕ

ШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ТИМА ГЛАВНИХ ВАСПИТАЧА 
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Тим главних васпиташа шине представници свих релевантних структура из Предщкплске устанпве. 
Функција пвпг пргана је била редпвнп сагледаваое и праћеое текућих , прганизаципних активнпсти, на нивпу 
Устанпве, дпгпвараое у свим сегментима делатнпсти, рещаваое текућих прпблема. 
             Тпкпм гпдине  пдржавани  су састанци тима , када је пстваривана кппрдинација у раду сва три пбјекта. 
Теме су везане за стварое услпва за унапређеое квалитета васпитнп-пбразпвнпг рада, питаоа везана за 
здравље деце, ствараое услпва за унапређеое делатнпсти у дпмену прганизаципних и технишких ппслпва, 
прганизација и реализација свих манифестација и дпгађаоа у и ван Устанпве. Састанци су пдржавани једнпм 
месешнп, а пп пптреби шещће. Пп пптреби су у рад тима укљушивани директпр, щеф кухиое, сестра на 
превентиви, струшна служба. 
          Запажаоа дп кпјих су дплазили шланпви тима презентпвана су на педагпщким кплегијумима, где су 
дпнпщене пдлуке п даљим ппступаоима.                                                                                                            
          Дпкументација п састанцима тима налази се кпд шланпва тима. 
 
 

5.5 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ТИМА ЗА РАЗВПЈНП ПЛАНИРАОЕ  
 

Гпдищоим планпм рада Устанпве за 2015/16.гпдину Тим је пдредип припритетне пбласти кпје су 
утврђене Развпјним планпм за перипд 2012/2017.гпдине а тп су: ''Ресурси'' и ''Етпс''. Ппстављаоем развпјних 
циљева за пве две пбласти шланпви Тима су се псврнули на једну пд пснпвних улпга наще Устанпве а тп је 
унапређеое сарадое са ресурсима из лпкалне заједнице кап и унапређеое пднпса међу заппсленима у 
Устанпви. 

Развпни циљ за кљушну пбласт ''Ресурси'' шланпви Тима су дефинисали кап унапређеое сарадое са 
лпкалним ресурсима са акцентпм на реализацији културних и јавних манифестација кпје се реализују на 
Градскпм тргу. Акципни план са прецизнпм динамикпм планираних активнпсти кпје дппринпсе пствареоу 
ппстављенпг циља налазе се у Гпдищоем плану Устанпве. Сви заппслени мпгли су псвртпм на гпдищои план 
планирати ппнуђене активнпсти.  
 У пплугпдищоем извещтају налази се списак институција и устанпва из лпкалне заједнице са кпјима је 
пстварена сарадоа такп да ћемп и уз пвај гпдищои извещтај прилпжити такпђе. Мпжемп кпнстатпвати да је 
ппстављени циљ у пптпунпсти испуоен псим у слушају сарадое са Туристишкпм прганизацијпм Ппжега јер 
планиран ''Ќарневал цвећа'' пве гпдине није реализпван. 
 Следећа кљушна пбласт шије активнпсти смп планирали Гпдищоим планпм пвпг Тима је ''Етпс'' а 
развпјни циљ је негпваое климе припаднпсти, заједнищтва и уважаваоа међу заппсленима у Устанпви, кап и 
унапређеое партнерских пднпса са рапдитељима. Активнпсти везане за пву кљушну пбласт такпђе су 
реализпване тпкпм гпдине пп динамици кпја није прецизнп утврђена збпг немпгућнпсти планираоа унапред 
прганизпваоа семинара и псталих активнпсти кпје нису пгранишене на пдређени временски перипд. 
 Активнпсти из прпграма ''Ппрпдица-тп је мпја снага'' реализпване су у свакпј узраснпј групи и 
прпдукти за ту активнпст излагане су пп Пбјектима и групама на нашин на кпји су васпиташи сами псмислили. 
Све је дпкументпванп фптпграфијама кпје ће се наћи у летппису Устанпве кап и у групним ппртфплијима. 
 Псврнувщи се на пснпвни циљ и улпгу наще Устанпве један пд задатака кпји се свакпдневнп реализује 
је унапређеое неге деце дп три гпдине и васпитнп-пбразпвни рад за децу пд 3 дп 7 гпдина, такп да смп се у 
предхпднпј гпдини трудили да тај пснпвни аспект наще васпитне делатнпсти максималнп ппбпљщамп и 
унапредимп. У реализацији тпг задатка ушествују све структуре и заппслени у Устанпви шији је циљ кап и дп 
сада здравп, срећнп и задпвпљнп дете.  
 Свакпдневним активнпстима и разлишитим нашинима делујемп на унапређеое и на ппбпљщаое 
сарадое са рпдитељима превасхпднп оихпвим укљушиваоем у рад Устанпве, редпвним инфпрмисаоем п 
активнпстима и планпвима рада групе кап и директнп укљушиваое у рад у групи.  
 Извещтај рада Тима за развпјнп планираое налази се у Гпдищоем извещтају Устанпве и у 
дпкументацији кппрдинатпра Тима. 

План Тима за развпјнп планираое за наредну гпдину пслаоаће се првенственп на ппбпљщаое и 
унапређеое пних стандарда кпји су лпщије пцеоени пд стране Тима за сппљащое вреднпваое кпје је 
изврщенп у нащпј Устанпви марта пве гпдине.   

Састав Тима није се меоап и пве гпдине. Шланпви Тима били су: 
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1. Снежана Младенпвић, директпр 
2. Мирјана Петрпвић, стручни сарадник 
3. Стајка Милпрадпвић, васпитач (кппрдинатпр Тима) 
4. Снежана Митрпвић, васпитач 
5. Нада Павлпвић, васпитач 
6. Виплета Павлпвић, сестра-васпитач 
7. Весна Вучићевић. сестра-васпитач 
8. Јулија Антпвић, сестра-васпитач 
9. Маја Мићпвић, рпдитељ 
10. Маја Трнавац, рпдитељ. 

 
 

 

       5.6 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ТИМА ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ  
                                   КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНПВЕ 
 
Кап и претхпдних гпдина Тим за сампвреднпваое је спрпвпдип прпцедуру кпјпм се врщи сппствена, 

унутращоа прпцена квалитета рада, на пснпву стандарда квалитета рада предщкплских устанпва. 
Циљ је бип дпћи дп неких пдгпвпра на три пснпвна питаоа: 

1. Кпликп је дпбра наща Предщкплска устанпва; 
2. Какп тп знамп; 
3. Щта треба да ушинимп да буде јпщ бпља. 
Да би дпщли дп пдгпвпра на ппстављена питаоа, мпрали смп да прпђемп крпз прпцес анализе стандарда 

кљушних пбласти, дефинисаоа ппказатеља пстваренпсти стандарда и сппствене прпцене пстваренпсти истих. 
Какп смп ранијих гпдина радили на сампвреднпваоу 6 кљушних пбласти и п тпме дпстављали извещтаје, у 
раднпј 2015/16г. спрпвели смп прпцес сампвреднпваоа једине кљушне пбласти кпја није била пбухваћена 
дпсадащоим радпм, а тп је: Организација рада и рукпвпђеое. 
У пвпј раднпј гпдини Тим је радип у саставу:  Снежана Младенпвић, директпр 
                                                                               Мирјана Петрпвић, ст.сарадник 
                                                                              Мирјана Вулетић, сестра-васпитач 
                                                                              Златија Кратпвац, васпитач 
                                                                              Младенка Милинкпвић, васпитач 
                                                                              Бпра Ђпрђевић, сестра-васпитач 
                                                                              Данијела Мајстпрпвић, васпитач 
                                                                              Марјана Кпвачевић, васпитач 
                                                                              Зприца Тепфилпвић, васпитач 
                                                                              Далибпрка Штулпвић, васпитач 
                                                                              Снежана Ђпнпвић, васпитач 
                                                                              Зприца Михаилпвић, васпитач 
                                                                              Сандра Гаврилпвић,  сестра - васпитач   
        Кппрдинатпр Тима била је Мирјана Петрпвић, ст.сарадник-психплпг. 
Кппрдинатпри мини-тимпва пп пбјектима били су:Мирјана Вулетић, сестра-васпитач 
                                                                               Далибпрка Штулпвић, васпитач                                                                                  
                                                                              Марјана Кпвачевић, васпитач 

Сампвреднпваоем пве кљушне пбласти утврђујемп кпликп су у нащпј Устанпви пстварени стандарди: 
1. Рад Предщкплске Устанпве прганизпван је делптвпрнп и ефикаснп; 
2. Рукпвпђеое на свим нивпима у функцији је унапређеоа рада Устанпве; 
3. Лидерскп делпваое директпра дппринпси развпју Устанпве; 
4. У устанпви функципнище систем за праћеое и вреднпваое квалитета рада. 
Да би пдгпвприли на ппстављена питаоа и дпщли дп валидних закљушака, у прпцесу сампвреднпваоа 

смп кпристили пдређене технике и инструменте. 
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Технике 
 

Инструменти 

Анкетираое 
 

Упитник за васпитнп-пбразпвнп пспбље, упитник за 
све заппслене, упитник за рпдитеље, шланпве 
Управнпг пдбпра и Савета рпдитеља 

Интервјуисаое 
 

Интервјуи са директпрпм Устанпве, са 
секретарпм,неппсредним рукпвпдипцима и ст. 
сарадникпм 

Ппсматраое 
 

Прптпкпли за пдређене индикатпре; ппсматраое 
панпа, зидних нпвина, ентеријера, екстеријера... 

Анализираое 
 

Гпдищои план рада, Радне коиге сестара и 
васпиташа, Развпјни план, правилници, записници... 

 
       Свп анкетираое и испитиваое заппслених ппмпћу упитника је билп анпнимнп, щтп је пмпгућилп већи 
степен пбјективнпсти у прпцеоиваоу пстваренпсти индикатпра и стандарда квалитета рада. 
Активнпсти предвиђене Планпм рада Тима за 2015/16г. су реализпване у пптпунпсти. 

На свпјим састанцима, шланпви Тима су, спрпвпдећи прпцедуру квалитативне и  квантитативне пбраде 
ппдатака, дпщли дп следећих закљушака: 

 Збирна пцена пстваренпсти стандарда из пве кљушне пбласти је 3,5. 
Пвп нам гпвпри п тпме да смп  самппрпценпм квалитета рада стандарда Организација рада и 
рукпвпђеое, пптврдили виспку пстваренпст пвпг стандарда и да самим тим дпживљавамп нащу 
Устанпву кап прганизацију у кпјпј се ппменута кљушна пбласт пстварује на адекватан и дпбар нашин. 
 Детаљна анализа свакпг ппјединашнпг индикатпра ( кпја се налази евидентирана у дпкументацији 
Тима ), даје пснпву за упшаваое пнпга щтп треба унапређивати из пбласти Организација рада и 
рукпвпђеое  у нареднпм перипду, мада пп пстваренпсти пвих стандарда те пптребе за унапређеоем 
су минималне, у пвпм тренутку. П тпме сведпше и виспке пцене за пву пбласт дпбијене пд стране 
Кпмисије за екстерну евалуацију рада Устанпве – Щкплска управа Ужице. 

  Наставити реализацију активнпсти кпје дппринпсе пвакп виспкп пцеоеним стандардима из кљушне 
пбласти Организација рада и рукпвпђеое, и у нареднпм перипду. 

У пвпм Извещтају Тима за сампвреднпваое треба се псврнути на спрпведену кпнтрплу, пднпснп екстерну 
евалуацију, кпју је спрпвела Кпмисија испред МПНС, у нащпј Устанпви у трајаоу пд пет дана. Тпкпм сампг 
прпцеса кпнтрпле, пднпснп сппљащоег вреднпваоа, дпбијали смп ппвратне инфпрмације кпје су указивале 
на ппзитивне закљушке дп кпјих су дплазили шланпви Кпмисије и ппщти ппзитиван утисак п раду Устанпве.  
У Извещтају кпји је уследип накпн сппљащоег вреднпваоа пптврђенп је да дпминирају јаше стране у 
Устанпви, са маоим недпстацима кпји незнатнп умаоују укупан квалитет рада, па је самим тим збирна пцена 
3, на скали пд 1 дп 4. У Извещтају се навпди да је пд укупнп 29 стандарда кпји су вреднпвани, Устанпва 
пстварила 26. Утврђенп је да је пд укупнп 15 кљушних и изабраних стандарда, Устанпва пстварила 13, пднпснп 
прекп 75% стандарда кпји су кљушни за вреднпваое квалитета рада. 
         Накпн анализе дпбијенпг Извещтаја пд стране Кпмисије, Тим за сампвреднпваое је приступип изради 
Плана унапређеоа квалитета рада у пбластима дефинисаним стандардима, кпји ће бити саставни деп 
Гпдищоег плана рада Устанпве.  
 
 
                           

5.6.1 ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ АКЦИПНПГ ПЛАНА 
 

План је сашиоен на пснпву анализе  Извещтаја п  сппљащоем вреднпваоу квалитета рада устанпве, 
бр. 424-60-00002/2016-15, пд 05.04.2016.г. и сагледаваоа упшених недпстатака пд стране Кпмисије за 
сппљащое вреднпваое. 
У дпнпщеоу пвпг плана, рукпвпдили смп се ппдацима п нивпу пстваренпсти-непстваренпсти стандарда и 
пптребама за оихпвим унапређеоем.  
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Стандард 1. :             Предшкплски прпграм, гпдишои план и развпјни план 

Индикатпр Планиране активнпсти за 
унапређеое 

Време 
реализаци
је 

Нпсипци 
активнпсти 

Ппказатељи 
пстваренпсти 

Индикатпр 
1.2 
Дпкументи 
устанпве 
међуспбнп 
су 
усклађени 

На састанку Тима за развпјнп 
планираое анализирати и 
прецизирати ВИЗИЈУ и 
МИСИЈУ развпја устанпве за 
наредни петпгпдищои 
перипд и имплементирати у 
Развпјни план 

 
 
 
септембар
децембар 
2016.г. 

 
Шланпви Тима за 
развпјнп 
планираое у 
сарадои са 
шланпвима Тима 
за 
сампвреднпваое 

Израђен нпви Развпјни 
план са дефинисанпм 
МИСИЈПМ и ВИЗИЈПМ 
развпја устанпве за 
перипд 2017-2021г. 

 Фпрмираое радне групе за 
анализу и дпраду ппстпјећег 
Предщкплскпг прпграма, 
према предлпзима – 
сугестијама Кпмисије за 
екстерну евалуацију 

август-
септембар 
2016.г. 

Шланпви радне 
групе и аутпр 
предщкплскпг 
прпграма 

Израђен Предщкплски 
прпграм у складу са 
предлпзима мера 
Кпмисије за екстерну 
евалуацију 

Индикатпр 
1.3 
Све 
интересне 
групе                           
(васпитачи 
рпдитељи, 
лпкална 
заједница) 
учествују у 
псмишљава
оу и 
реализациј
и прпграма 
и планпва 

Анкетираое рпдитеља у 
циљу сагледаваоа крпз кпје 
видпве активнпсти би се 
укљушили у планираое и 
унапређеое прпграма 
васпитнп-пбразпвнпг рада 

 
 
септембар
-децембар 
2016.г. 

 
 
Кппрдинатпри 
мини-тимпва 
 

 
 
Спрпведена анкета за 
рпдитеље 
 

 Реализација пдабраних 
активнпсти са рпдитељима у 
циљу оихпвпг укљушиваоа у 
унапређеое планпва и 
прпграма  

 
 
јануар-
август 
2017.г. 

 
 
Васпиташи и 
сестре-васпиташи 

 
 
Записници са 
реализпваних 
активнпсти 

 Израда дпписа за интересне 
групе         ( институције 
лпкалне заједнице) у циљу 
ппзиваоа на заједнишкп 
планираое и реализацију 
видпва и пблика сарадое 

 
 
 
август-
септембар 
2016.г.  

 
Кппрдинатпр 
Тима за 
сампвреднпваое 
у сарадои са 
рукпвпдипцима 
Актива васпитних 
група на нивпу 
устанпве 
 

 
Израђен дппис и 
реализпвана сарадоа 
са институцијама из 
лпк. средине 

 Фпрмираое радне групе за 
израду прпграма спцијалне 

 
септембар 

 
Директпр 

 
Израђен план спцијалне 
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защтите 2016.г. защте 

Стандард 2. :          Васпитнп-пбразпвни рад 

Индикатпр Планиране 
активнпсти за 
унапређеое 

Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Ппказатељи пстваренпсти 

Индикатпр 2.6 
У устанпви се 
тимски 
стварају 
пптимални 
услпви за 
адаптацију 
деце 

 
Израда плана 
адаптације 

 
септембар 
2016.г. 

Радна група за 
израду плана 
(рпдитељи су 
шланпви радне 
групе ) 

 
Израђен план адаптације 

Стандард 3.  :        Дешји развпј и напредпваое 

Индикатпр Планиране 
активнпсти за 
унапређеое 

Време 
реализације 

Нпсипци 
активнпсти 

Ппказатељи пстваренпсти 

Индикатпр 3.2 
Праћеое 
напредпваоа 
деце у развпју и 
учеоу у пснпви 
је прпцеса 
васпитнп-
пбразпвнпг 
рада 

Анализа 
индикатпра на 
седници Васпитнп-
пбразпвнпг већа; 
дискусија п 
нашинима 
имплементације 
инфпрмација 
дпбијених путем 
праћеоа дешјег 
развпја, у прпцес 
планираоа 
васпитнп-
пбразпвнпг рада. 

 
 
 
 
 
септембар 
децембар 
2016.г. 

 
 
 
 
 
Кппрдинатпр Тима 
за 
сампвреднпваое, 
струшни сарадник 

 
 
 
Планпви васпитнп-
пбразпвнпг рада 
заснпвани на 
ппказатељима праћеоа 
дешјег развпја и 
напредпваоа. 

 
 
 
 

 
          5.7 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ПД НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА                           

                                                         И ЗАНЕМАРИВАОА   
                                  

У тпку 2015./2016. щкплске гпдине Тим за защтиту деце пд насиља пдржап је шетири редпвна и два 
ванредна састанка тима. 

На првпм састанку у септембру месецу, шланпви тима у не прпмеоенпм саставу, дпнели су пдлуку да 
кппрдинатпр Тима пстане исти кап и у предхпднпј раднпј гпдини, Драгана Мијаилпвић-медицинска сестара-
васпиташ. Накпн именпваоа кппрдинатпра тима, шланпви тима су размптрили план рада за 2015./2016.гпд. и 
дпгпвприли се п даљем раду и реализацији планираних активнпсти. Такпђе, псим планираоа пбележаваоа 
Светскпг дана старих пспба и Дешије недеље, пвпм приликпм је затражен извещтај п безбеднпсти деце у 
пбјекту пд главних медицинских сестар и главних васпиташа из сва три пбјекта, кпји су благпвременп 
дпстављени и налазе се кпд кппрдинатпра тима са псталим извещтајима. 
Првпг 10.2015.гпдине Тим је пбележип Међунарпдни дан старијих пспба. Ппред шланпва тима ушещће су 
узеле и две предщкплске групе, васпиташица Славице Јавпрац и Лидије Бпжанић (пбјекат ,,Лептирић”) и 
васпиташица Весне Варнишић и Гприце Лекић (пбјекат ,,Бамби”) . Предщкплци из пбјекта ,,Лептирић” ппсетили 
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су Дпм за стара лица на Савинцу, где су се дружили са кприсницима услуга дпма и кпјима су за пву прилику 
припремили драматизацију прише ,,Дедина ппгаша” и кпрепграфију уз музишку нумеру. Друга група 
предщкплаца из пбјекта ,,Бамби” преппдне је прпвела у Удружеоу пензипнера, где су их шланпви пвпг 
Удружеоа ппдушавали щаху, дпминама и другим друщтвеним играма, уз разгпвпр и ппслужеое. Предщкплци 
су за пву прилику припремили ппклпн у виду кплажа са свпјим радпвима са ппрукпм ,,Не престајемп се играти 
затп щтп старимп; старимп затп щтп смп се престали играти” Чпрча Бернарда Щпа. Пбе ппсете забележила је 
лпкална тв станица. 

У пквиру „Дешије недеље” кпја је пве гпдине била ппд слпганпм ,,Ппдрщка ппрпдици-најбпља 
ппдрщка деци” Тим за защтиту деце пд насиља је прганизпвап предаваое за рпдитеље и заппслене на тему 
,,Тргпвине људима” шији је реализатпр Пплицијска управа Ужице, пдсек за странце, Ппгранишна пплиција за 
сузбијаое тргпвине људима, предаваши су инспектпр Бранкп Мисаилпвић, Милица Лазаревић и щеф пдсека 
Славица Прљевић, предаваое је пдржанп у пбјекту ,,Лептирић” . Такпђе, ппвпдпм Дешије недеље Тим је у 
сарадои са Луткарскпм радипницпм прганизпвап представу за децу п леппм ппнащаоу, представа је била 
интерактивнпг типа. 

На другпм састанку тима представљена је Прпцедура реагпваоа у слушају насиља над децпм и 
Унутращоа защтитна мрежа, кап и Пбразац пријаве насиља, злпставоаља и занемариваоа деце, шија је 
израда заппшета у предхпднпј раднпј гпдини. Накпн састанка сви зппслени су дпбили пп примерак прпцедуре 
реагпваоа у слушају насиља кап и пбразац за пријаву истпг. Такпђе смп пвпм приликпм задужили шланпве 
Тима кпји ће спрпвести анкетираое рпдитеља и деце у сва три пбјекта на тему прпцене безбеднпсти деце у 
вртићу. Анкета је такпђе псмищљенљ у предхпднпј раднпј гпдини, а сада реализпвана. Гпдищоим планпм 
рада Тима планиранп је пбележаваое Светскпг дана тплеранције у виду прганизпваоа приредбе, кап и 
предхпдне гпдине, али је дпщлп дп измене па је Свески дан тплеранције пбележен на другашији нашин. 
Васпиташима су предлпжене активнпсти, на нивпу група, кпје развијају кпд деце псећај тплпранције, 
емпатије... Ппједине групе су прганизпвале излпжбу дешијих радпва на тему тплеранције. Радпви са излпжбе 
се налазе кпд кппрдинатпра Тима.  

Трећи састанак тима пдржан је у фебруару месецу, и на састанку је представљена збирка игара и 
активнпсти за децу ,,Насиље-не у вртићу” аутпра струшнпг сарадника Мирјане Петрпвић. Прирушник је 
пдщтампан у некпликп примерака такп да сваки пбјекат има пп два примерка. Пптпм је пдрађена анализа 
упитника п прпцени безбеднпсти, кпјпм смп дпщли дп закљушка да су рпдитељи у великпј мери задпвпљни 
безбеднпщћу деце у сампм пбјекту, али је већина сматрала да треба ппвећати степен безбеднпсти деце у 
двприщту. Щтп се тише анализе анкете предщкплаца, дпщлп се дп закљушка да се деца псећају сигурнп и да се 
не плаще у вртићу, а на питаое ,,Да ли се некп ппнаща лпще у вртићу?” најшещћи пдгпвпр билп је име некпг 
пд деце, из анкетиране групе.  
Тим је накпн пбраде анкете предузеп следеће мере: 

 Двприщте вртића ће се закљушавати накпн раднпг времена Устанпве, трудићемп се да капије у тпку 
раднпг времена буду затвпрене, али за сада нисмп у мпгућнпсти да их закљушљвљмп и у тпку раднпг 
времена ( захтева дпдатна финансијска улагаоа кпја нису предвиђена бучетпм за пву радну гпдину, 
али ће свакакп бити предлпжена у нареднпј гпдини); 

 Двприщте вртића шесе кап и дп сада, свакп јутрп пре дпласка деце у вртић пбилазити и уклаоаће се 
све пптенцијалне ппаснпсти пп децу; 

 Планиранп је предаваое за рпдитеље и заппслене на тему ,,Ппјава агресивнпсти кпд деце ранпг 
узраста” предаваши Марија Кпнстандинпвић психплпг и ппрпдишни психптерапеут, Мирјана Петрпвић 
психплпг и струшни сарадник у Устанпви и Драгана Мијаилпвић кппрдинатпр тима. Предаваое је 
реализпванп у мају месецу. 

 Планирана је израда прирушника за рад са децпм у групи, намеоенпг за јашаое и развијаое псећаоа 
заједнищтва, пријатељства, љубљви и разумеваоа, сампкпнтрпле, сарадое и међуспбне ппмпћи и сл. 
Прирушник ће ппред предлпга активнпсти садржати табеле за прпцену пп критеријумима, на пснпву 
кпје ћемп мпћи да прпценимп успещнпст активнпсти. Прирушник је у изради и биће спреман за 
наредну щкплску гпдину. 

На шетвртпм састанку тима је дпгпвпренп и псмищљенп предаваое ,, Ппјава агресивнпсти кпд деце ранпг 
узраста” кап и фпрма и намена прирушника. Такпђе смп дпнели пдлуку да се пве гпдине не реализују Сппртске 
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игре кпје се налазе у плану рада тима из разлпга щтп је заппшет прпјекат са щкплицпм сппрта, кпји има исти 
циљ кап и планиране Сппртске игре. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 5.8 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНП ПБРАЗПВАОЕ 
 

Тим за инклузивнп пбразпваое и васпитаое у ПУ „Плга Јпвишић-Рита“ради у следећем саставу:  

 Снежана Младенпвић – директпр 

 Мирјана Петрпвић – струшни сарадник 

 Милпстива Маркпвић – сарадник 

 Марија Ристпвић – васпиташ 

 Невенка Петрпвић – васпиташ 

 Лидија Бпжанић – васпиташ 

 Весна Јещић – васпиташ 

 Виплета Милутинпвић – мед. сестра васпиташ 

 Снежана Симпвић - мед. сестра васпиташ 

 Аница Кпвашевић – сестра на превентиви 

 Таоа Игоатпвић – Шуквас – шлан тима из реда рпдитеља 

 Јелена Гпјгић – шлан тима из лпкалне сампуправе 
На пснпву анализе упитника кпје је пппуоавалп васпитнп-пбразпвнп пспбље, а пднпси се на бправак деце 

кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, дпщли смп дп закљушака да у устанпви 
имамп трпје такве деце, и у тпм пбјекту где се налазе деца кпјима је пптребна ппдрщка фпрмиран је мини тим 
кпји шине: групни васпиташи, струшни сарадник и сестра на превентиви. Сви васпиташи у шим се групама налазе 
та деца впде уреднп дпкументацију према усвпјеним правилима и упутствима. Акценат је сталнп на 
кпнтинуиранпм параћеоу деце, на пснпву шега је и направљен педагпщки прпфил деце и план ппдрщке. 

Активнпсти Тима за инклузивнп пбразпваое и васпитаое, у прптеклпм перипду у щкплскпј 2015/16. гпд. 
су: 

- Ппвпдпм светскпг дана хуманитарних акција, прганизпвали смп акцију скупљаоа пластишних шеппва, у 
пквиру прпјекта „Шеппм дп псмеха“. Пвпм акцијпм ушествујемп у прикупљаоу средстава за ппмпћ 
деци. 

- У тпку Дешје недеље Тим за инклузију у сарадои са Тимпм за защтиту деце пд насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа прганизпвали су предаваое за заппслене и рпдитеље „Тргпвина људима“ . 

- Тим је радип на изради прпјекта за ушещће на кпнкурсу „Мрежа пријатеља за инклузивнп 
пбразпваое“ на кпме нисмп кпнкурисали збпг пгранишенпг рпка, али активнпсти планирамп да 
реализујемп. 

- У сарадои са „Щумским газдинствпм“ (расадникпм) из Ппжеге и удружеоем OSI, пбележили смп 
светски дан щума и дан пспба са даунпвим синдрпмпм у двприщту вртића „Бамби“. 

- „Упитник за анализу пптребних ппдрщки у раду са слеппм и слабпвидпм децпм“ је пппуоен и 
пдгпвпрен. 
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 5.9 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ 
 
          У складу са Правилникпм п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и 
струшнпг сарадника ( „Сл.Гласник РС, бр. 13/2012“) у Устанпви су у тпку прптекле гпдине прганизпвани 
разлишити видпви струшнпг усаврщаваоа за васпиташе и сестре-васпиташе, кпји се мпгу сврстати у две 
категприје: 

1. Усаврщаваое кпје се спрпвпди пп пдпбреним прпграмима пбука и струшних скуппва у складу са 
правилникпм; 

2. Преузима га Устанпва у пквиру редпвних активнпсти. 
Тим за струшнп усаврщаваое је радип у саставу: Гпрдана Ђпкић-кппрдинатпр и шланпви Снежана Зарић- 
васпиташ, Весна Ристивпјевић-васпиташ, Ксенија Ђурић-васпиташ, Дущица Дрндаревић-сестра-
васпиташ,Мирјана Петрпвић-ст.сарадник. Представник за извещтаваое на Педагпщкпм кплегијуму је Аница 
Кпвашевић. 
Пбрађујући ппдатке из лишних извещтаја васпитнп-пбразпвнпг пспбља сашиоен је извещтај кпји садржи 
детаљан преглед свих пблика струшнпг усаврщаваоа за свакпг васпиташа и сестру-васпиташа и тај извещтај се 
налази у дпкументацији Тима.  
На пснпву анализе ппјединашних извещтаја дпбијен је преглед свих пблика струшнпг усаврщаваоа тпкпм 
прптекле гпдине, крпз кпје су прпщли нащи васпиташи и сестре-васпиташи. 
 
СТРУШНП УСАВРЩАВАОЕ ВАН УСТАНПВЕ Усаврщаваое кпје се спрпвпди пп пдпбреним прпграмима пбука и 
струшних скуппва у складу са правилникпм 
Двадесетпрви јесеои струшни сусрети васпиташи – васпиташима: присуствпвала три заппслена 27.и 28. 
нпвембар 2015. 
Пктпбар 31 и 01. нпвембар 2015. „Нащ вртић кап местп за ппущтаое“ : присуствпвала шетири заппслена; 
Децембар 05. 2015. „Традиципналне рукптвприне у вртићу и у щкпли“: присуствпвалп пет заппслених; 
Децембар 06.  2015. „Ппдстицаое дешјег развпја применпм и пбликпваоем прирпдних материјала“: 
присуствпвалп пет заппслених 
Пд 02.-дп 03. април 2016. „Хплистишкп васпитаое и пбразпваое деце у активнпстима развпја гпвпра и 
ликпвнпг васпитаоа“: присуствпвалп једанаест заппслених; 
 Април  16. 2016. „Прпфесипнална пдгпвпрнпст заппслених у ПУ у функцији ппдизаоа квалитета рада, виђеое 
крпз прпцес инклузије“: присуствпвалп шетрдесетпсам заппслених; 
Пд 11. дп 12. јун 2016. „Спајдиленд – сппртски вртић 21. века“: присуствпвалп тридесетщест заппслених 
-Први кпнгрес струшних радника ПУ Србије: два заппслена 
-Шетврта наушнп-струшна кпнференција међунарпднпг карактера у Пхриду, прганизација балканске уније 
васпиташа: присуствпвала два заппслена 
-Кпнференција „Васпиташ у 21. веку“ рефлексије савременпг дпба на васпитнп-пбразпвни рад у ПУ: 
присуствпвала шетири васпиташа 
У пвпј гпдини васпиташ Снежана Зарић кап педагпщки саветник је рещеоем бр. 119-01-432/2015 пд 
02.11.2015. пд стране Министра прпсвете именпвана за шлана Кпмисије за пплагаое испита за лиценцу за деп 
кпји се састпји из прпвере псппспбљенпсти приправника за сампсталнп пствариваое васпитнп-пбразпвнпг 
рада. 

СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ УНУТАР УСТАНПВЕ – ПЛАНПМ ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНПСТИ 
На пснпву Правилника п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и 

струшних сарадника, усвпјенп је „Интернп упутствп за вреднпваое сталнпг струшнпг усаврщаваоа у 
предщкплскпј Устанпви“, кпје је билп пснпв за планираое и реализпваое струшнпг усаврщаваоа унутар 
Устанпве.  
Анализирајући дпбијене ппдатке, шланпви Тима су дпщли дп следећих инфпрмација: 
Најзаступљенији пблици струшнпг усаврщаваоа у Устанпви су: 

 Јавне манифестације; У тпку гпдине 235 пспба из редпва васпиташа и сестара-васпиташа је ушествпвалп 
у припремама или реализацији јавних манифестација у лпкалнпј средини; 
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 Угледне активнпсти; У тпку гпдине 68 пспба су реализпвале, или биле ппмпћници у реализацији 
угледних активнпсти; а 137 пспба је била у свпјству критишкпг пријатеља-ппсматраша на угледним 
активнпстима; 

 Радипнице са рпдитељима; 90 пспба су у тпку гпдине реализпвале радипнице са рпдитељима, 
разлишите тематике и садржаја; 

 Ппсете институцијама; У тпку гпдине 127 пспба из редпва васпиташа и сестара-васпиташа је 
реализпвалп ппсету некпј пд институција у граду ( Библиптека, Црква, Пплиција, Дпм за стара лица...); 

 Презентпваое нпвпстешених знаоа и искустава са струшних семинара; сваки васпиташ и сестра-
васпиташ је на струшним прганима ( Активима и Већима) презентпвап свпја искуства са струшних 
семинара и примере дпбре праксе, шиме је пмпгућенп да и пстали шланпви струшних пргана буду 
уппзнати са виђеним; 

 У Устанпви функципнище 7 Струшних тимпва, у кпјима су шланпви васпиташи и сестре-васпиташи у 
великпм брпју и тиме реализују један пд пблика струшнпг усаврщаваоа кпји је предвиђен на нивпу 
Устанпве, интерним планпм; 

Ппред пвих пблика струшнпг усаврщаваоа, у тпку прптекле гпдине били су заступљени и неки други видпви, 
кап щтп су: маркетинг Устанпве; ушещће у прпјектима лпкалних прганизација; ушещће на предаваоима, 
трибинама; ментпрски рад и др. 
Кпмплетна евиденција п свим пблицима струшнпг усаврщаваоа, са дпказима, се налази у лишнпј педагпщкпј 
дпкументацији свакпг васпиташа и сестре-васпиташа. 
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6. ИЗВЕШ
ТАЈИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА 

 
 6.1 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА СТР.САРАДНИКА-ПСИХПЛПГА 
 
         Активнпсти струшнпг сарадника су пствариване у складу са ппщтим циљем, а тп је дппринпс пствариваоу 
и унапређеоу васпитнп-пбразпвнпг рада у Устанпви, имајући у виду принципе васпитаоа и пбразпваоа деце 
предщкплскпг узраста и стандарде квалитета рада предщкплске устанпве. 
Рад ст.сарадника у 2015/16г. пдвијап се у следећим пбластима: 

1. Прпграмираое и планираое; 
2. Рад на ствараоу пптималних услпва за психпфизишки развпј деце и васпитнп-пбразпвни рад; 
3. Праћеое и усмераваое развпја деце; 
4. Праћеое пствариваоа прпграма неге и ВП рада; 
5. Прганизација манифестација; 
6. Струшнп усаврщаваое; 
7. Сарадоа са ппрпдицпм; 
8. Сарадоа са друщтвенпм срединпм; 
9. Рад у струшним прганима и телима; 
10. Индивидуалнп-саветпдавни рад са рпдитељима и децпм; 
11. Педагпщкп-инструктивни рад са васпитнп-пбразпвним пспбљем; 
12. Психплпщкп-педагпщка дпкументација и друга дпкументација пд знашаја за Устанпву. 
У свакпј пд наведених пбласти ст.сарадник је предузимап низ активнпсти, кпјима је пдгпварап на задатке 

из дате пбласти, али ће пвде бити самп таксативнп ппбрпјане кљушне активнпсти, какп цеп извещтај не би бип 
препбиман ( кап претхпдних гпдина ). Детаљнија психплпщкп-педагпщка дпкументација п свим активнпстима 
ст.сарадника се налази у дпкументацији Устанпве и дпступна је директпру и рукпвпдећим прганима. 

1. Пва пбласт ппдразумева ушещће ст.сарадника у изради свих дпкумената Устанпве, ппшевщи пд лишнпг 
плана рада, прекп планпва рада Струшних тимпва, планпва рада Струшних актива васпиташа и сестара-
васпиташа, планпва рада васпитних група (у пдређенпј мери), планпва рада са децпм кпјима је 
пптребна дпдатна ппдрщка у пбразпваоу и васпитаоу, пднпснп са децпм са тещкпћама у развпју, 
ппмпћ васпиташима и сестрама-васпиташима у планираоу струшнпг усаврщаваоа, ушещће у планираоу 
Струшних прпјеката и радпва за презентације на разним Струшним скуппвима, планираое и 
реализација разних Јавних манифестација, дп израде кпнашнпг Гпдищоег плана рада Устанпве. Деп 
активнпсти ст.сарадника у пвпј пбласти су и израда свих других пблика планираоа и планпва у складу 
са захтевима Щкплске управе Ужице и псниваша СП Ппжега, у циљу ппбпљщаоа и унапређеоа 
квалитета рада и делатнпсти Устанпве. 

2.  Рад на ствараоу пптималних услпва за психпфизишки развпј деце и васпитнп-пбразпвни рад, пд 
стране струшнпг сарадника заппшиое јпщ приликпм уписа деце у Устанпву, када се пбавља „улазни 
интервју“ са рпдитељима, при шему се ппред инфпрмативнпг дела спрпвпди и саветпдавни рад са 
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рпдитељима. Тпм приликпм се врщи свпјеврсна припрема рпдитеља за пплазак деце у вртић, ппмпћ 
рпдитељима у припреми деце на адаптацију и укљушиваое у нащ Прпграм: “Заједнп у адаптацији“. 
Ушествпваоем у раду Кпмисије за пријем деце у вртић даје се знашајан дппринпс у фпрмираоу 
васпитних група, при шему се максималнп ппщтују педагпщки принципи, али се узимају у пбзир и 
жеље рпдитеља и деце, а све у циљу ппстизаоа щтп пптималнијих услпва за дешји развпј и 
напредпваое. 
За ствараое пптималних услпва за психпфизишки развпј деце и васпитнп-пбразпвни рад битнп је 
пбезбеђиваое адекватних услпва и ппдстицајнпг прпстпра у кпме деца бправе, такп да се рад 
ст.сарадника пднпсип и на набавку и расппделу струшне литературе, дидактишкпг материјала, 
играшака, према узрасним карактеристикама и пптребама деце. Ппсебнп је знашајна улпга 
ст.сарадника у мптивисаоу васпитнп-пбразпвнпг пспбља на израду прирушних средстава пд 
неструктуриранпг материјала, кпји су неппхпдан деп средстава за реализацију васпитнп-пбразпвнпг 
рада. Пбпгаћиваое и пплемеоиваое раднпг прпстпра јесте тема кпја се шестп разматра на Струшним 
активима. Ст.сарадник је ппдстицап васпиташе и сестре-васпиташе за ушещће на манифестацији „Нај-
играшка 2016“ и ппмагап при изради средстава и припреми презентација. 

3. Неппсредним бправкпм у васпитним групама ( ппнављаоем бправака у вище наврата) при шему је пд 
стране ст.сарадника пбављана ппсервација деце у кпнкретним активнпстима, ппсервација оихпвпг 
пднпса са васпиташима и међуспбних пднпса са другпм децпм, ппсервација ппстигнућа деце у 
ппстављеним радним задацима, стицап се увид у оихпв развпј и напредпваое. П тпме ппстпји 
ппсебна психплпщкп-педагпщка дпкументација ст.сарадника, кпја је била у прпцесу кпнтрпле пд 
стране Кпмисије за екстерну евалуацију и пцеоена виспкпм пценпм. Пвај увид ст.сарадника у развпј и 
напредпваое деце бип је шестп у функцији педагпщкп-инструктивнпг рада са васпиташима и сестрама-
васпиташима, у смислу ппмпћи да се щтп адекватније испланира рад са децпм кпристећи принципе 
индивидуализације у планираоу и реализпваоу в-п рада. Активнпсти у пвпј пбласти су се пднпсиле и 
на ппмпћ васпитнпм пспбљу у пдабиру и примени инструмената за праћеое дешјег развпја и 
напредпваоа у зависнпсти пд узраста деце. 
На Струшним активима разматрале су се мпгућнпсти за кпнструисаое сппствених инструмената ( пп 
васпитним групама ), кпји би највище пдгпварали кпнкретнпј групи и структури групе. 
У пквиру пве пбласти, рад ст.сарадника је бип заступљен у виду идентификпваоа деце са тещкпћама у 
развпју,психплпщка пбрада,  неппсреднпг индивидуалнпг рада са децпм и саветпдавнпг рада са 
рпдитељима ( п шему ппстпји ппсебна психплпщкп-педагпщка дпкументација). 
Такпђе је знашајан сегмент рада бип праћеое реализације ппстављених задатака из Акципнпг плана за 
унапређеое кљушне пбласти „Дешји развпј и напредпваое“, накпн спрпведене прпцедуре 
сампвреднпваоа квалитета рада Устанпве; п пвим активнпстима је уппзната Кпмисија за екстерну 
евалуацију, кпја је пбавила кпнтрплу у нащпј Устанпви тпкпм априла месеца. 

4.  Кап један пд задатака за ст.сарадника бип је и – праћеое пствариваоа прпграма неге и васпитнп-
пбразпвнпг рада. Тп се ппстизалп на вище нашина: Путем неппсреднпг увида у реализацију ВП рада 
приликпм ппсета васпитним групама – интернпг психплпщкп-педагпщкпг надзпра ( кпнструисан 
прптпкпл за праћеое реализације неге и в-п рада, пд стране ст.сарадника ) ; Путем увида у педагпщку 
дпкументацију васпиташа и сестара-васпиташа; Прекп увида у извещтаје неппсредних рукпвпдилаца; 
Путем струшних кпнсултација са васпиташима  и сестрама-васпиташима и сл. 

Праћеое реализације васпитнп-пбразпвнпг рада врщилп се и путем присуствпваоа     брпјним „угледним 
активнпстима“ кпд васпиташа и сестара-васпиташа, при шему је врщена анализа и евалуација те активнпсти ( 
дпкументација п тпме се налази у лишним ппртфплиима васпитнпг пспбља). 

Такпђе се на свпјеврстан нашин врщилп праћеое пствариваоа прпграма неге и васпитнп-пбразпвнпг рада 
у саставу Тима за сампвреднпваое квалитета рада Устанпве, при шему је анализирана педагпщка 
дпкументација и спрпвпђена анализа ппмпћу пдгпварајућих прптпкпла за ппједине стандарде из актуелне 
кљушне пбласти. Закљушци ппменутих анализа се налазе у дпкументацији Тима. 

5. Ушещће у прганизпваоу манифестација, какп у Устанпви, такп и ван ое, јесте један пд вепма присутних 
задатака ст.сарадника. У тпку гпдине билп је вище јавних манифестација, п шему ппстпји извещтај у 
ппсебнпм ппглављу пвпг дпкумента, и у свим тим манифестацијама ст.сарадник је имап активну улпгу 
(припрема, прганизација, реализација...).  
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Нещтп щтп заслужује ппсебну пажоу јесте свакакп прганизпваое манифестације „Нај-играшка 2016.“, 
кпја се у нащпј Устанпви прганизује пп 12 пут за редпм, на кпјпј ушещће узимају предщкплске устанпве из 
разних градпва Србије и на најбпљи нашин прпмпвище предщкплску делатнпст и сву креативнпст васпитнпг 
пспбља кпје ради са децпм.  

6. Струшнп усаврщаваое ст.сарадника је заснпванп на Правилнику п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и 
стицаоу зваоа наставника, васпиташа и ст.сарадника („Сл. Гласник РС“, бр. 13/2012). 
Видпви струшнпг усаврщаваоа су реализпвани крпз две фпрме:  
1. Предузима га Устанпва у пквиру редпвних активнпсти; 
2. Спрпвпди се пп пдпбреним прпграмима пбука и струшних скуппва у складу са Правилникпм. 
Ст.сарадник је реализпвап низ пблика струшнпг усаврщаваоа из пбе пве категприје и ппдаци, пднпснп 
пптврде п тпме се налазе у лишнпм ппртфплиу ст.сарадника, кап и у перспналнпм дпсијеу ст.сарадника 
у Устанпви. 

7. Сарадоа са рпдитељима јесте један пд дпминантних пблика рада ст.сарадника и пгледа се у 
разлишитим активнпстима:  Саветпдавни рад са рпдитељима, кап свакпдневни пблик рада, кпји се 
дещава на иницијативу рпдитеља, или иницијативу ст.сарадника;  Рпдитељски састанци, билп да су 
наменски са пдређеним темама, кап щтп је „Припрема деце за пплазак у щкплу“; „Адаптација деце на 
кплектив“, и сл. или присуствпваое састанцима кпје прганизују васпиташи и сестре-васпиташи;  
Прганизпваое и присуствпваое разним играпницама и радипницама са децпм и рпдитељима;  
Укљушиваое рпдитеља у припреме и реализацију манифестација у Устанпви и ван ое;  Рад са 
рпдитељима у пквиру Струшних тимпва и др. 
Да би се ушещће рпдитеља у живпту и раду вртића щтп вище ппвећалп, врщене су разне анализе ( 
анкетираоем рпдитеља) и дпнпщени предлпзи п пблицима сарадое кпје рпдитељи највище 
преферирају. Све тп је ппсебнп анализиранп на састанцима Тима за сампвреднпваое квалитета рада 
Устанпве, п шему ппстпји дпкументација. Међутим, какп је изнетп у извещтају Кпмисије за екстерну 
евалуацију рада Устанпве, Щкплске управе из Ужица, ушещће рпдитеља није у дпвпљнпј мери 
присутнп у сегменту ушещћа у прпцесу планираоа и прпграмираоа васпитнп-пбразпвнпг рада са 
децпм, па је у складу са тим предвиђенп за наредну радну гпдину низ активнпсти кпје ће дппринети 
унапређеоу пвпг ппказатеља пстваренпсти стандарда. Те активнпсти су ппераципналнп изнете у 
Плану унапређеоа квалитета рада у пбластима дефинисаним стандардима квалитета рада 
Предщкплске устанпве за наредну радну гпдину. 

8.  Сарадоа са друщтвенпм срединпм је ппдразумевала кпнтинуиране кпнтакте са свим институцијама и 
ппјединцима у граду и пкружеоу, кпји су били укљушени, или су мпгли дати дппринпс реализацији 
васпитнп-пбразпвнпг рада у нащпј Устанпви (Културни центар Ппжега, Градска галерија, Градска 
библиптека, ТВ Ппжега, Радип Ппжега, Сппртски пбјекти Ппжега, Дпм за стара лица Ппжега, Црвени 
крст Ппжега, Канцеларија за младе Ппжега, Друщтвп за дешју и церебралну парализу Ппжега, 
Удружеое грађана Фпрца...). Сви ти кпнтакти и усппстављена сарадоа имала је за циљ да се ресурси 
наще средине ставе у функцију унапређеоа васпитнп-пбразпвнпг рада са децпм, кап и да се 
прпмпвище сама делатнпст Устанпве. 

9. Ст.сарадник је тпкпм прптекле радне гпдине бип активан шлан у брпјним струшним прганима и 
тимпвима. Улпга ст.сарадника је била да свпјим знаоем и искуствпм дппринесе реализацији планпва 
рада свих тих тела и пргана, а тп се пгледалп у дискусијама и анализама, презентацијама, струшним 
кпнсултацијама, евалуацији реализпваних активнпсти и сл. 
На Педагпщкпм кплегијуму и седницама Васпитнп-пбразпвнпг већа, ст.сарадник је најшещће бип у 
улпзи презентатпра, извещташа, пп пснпву разлишитих тема и питаоа, са циљем изнпщеоа нпвих 
предлпга за унапређеое в-п рада, или евалуације разлишитих прпграма. На седницама Васпитнп-
пбразпвнпг већа ст.сарадник је излагап извещтаје п раду Струшних тимпва, или примере дпбре праксе 
са разних Струшних скуппва и сл. Такпђе је ппдстицап и мптивисап млађе кплеге, васпиташе и сестре-
васпиташе да излажу свпје радпве и такп ппделе са псталим кплегама неке инпвације кпје су унпсили у 
свпју праксу. 
На Струшним активима васпиташа и сестара-васпиташа, пбрађиване су разне струшне теме п шему 
ппстпји дпкументација кпд рукпвпдипца актива. 
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Знашајан дппринпс ст.сарадник је, ппред псталих тимпва, дап раду Тима за сампвреднпваое квалитета 
рада Устанпве, где је бип и кппрдинатпр, кап и свих претхпдних гпдина. Извещтај п раду пвпг Тима се 
налази у ппсебнпм ппглављу пвпг дпкумента. 

10.  Индивидуалнп-саветпдавни рад са децпм и рпдитељима је пбављан кппнтинуиранп, тпкпм целе 
гпдине (детаљни ппдаци п тпме се налазе у Коизи рада ст.сарадника и у дпсијеима за ппједину децу). 
Тај рад се пдвијап са децпм у васпитним групама, а са рпдитељима у канцеларији ст.сарадника, или 
другим адекватним прпстприма. Ппред увек актуелне теме - Адаптација деце на кплектив, Ппјава 
ушесталих кпнфликтних ситуација међу децпм у групи (рпдитељи дплазили у службу и тражили ппмпћ 
ст.сарадника), Прпмене ппнащаоа кпд деце кпје забриоавају рпдитеље и сл.,  саветпдавни рад  је бип 
ппсебнп интезивиран са рпдитељима деце кпја имају развпјних тещкпћа и пптребу за дпдатнпм 
ппдрщкпм у васпитаоу и пбразпваоу. Нещтп щтп је присутнп и где се мпрамп сви вище ангажпвати 
(интердисциплинарнп), јесте не ппштпваое у пптпунпсти закпнских мпгућнпсти кпје су предвиђене за 
децу са прпблемима у развпју и свпјеврснп пдлагаое укљушиваоа у рещаваое тих „прпблема“ пд 
стране других релевантних институција. Некакп се све пдлаже дп ппласка детета у щкплу, а знашајан 
дппринпс оихпвпм развпју би се мпгап дати јпщ у предщкплскпј устанпви, уз адекватне услпве за 
бправак деце у вртићу и адекватну струшну ппмпћ. 
Ст.сарадник је пружап ппмпћ рпдитељима у саветпдавнпм смислу ( васпитни ппступци са децпм, улпга 
других шланпва ппрпдице, ппсебнп шланпва из прпщирене ппрпдице у пдгајаоу деце са тещкпћама у 
развпју и сл. ), али не реткп је пружап и ппмпћ у пружаоу инфпрмација из пбласти права, пднпснп 
мпгућнпсти за пствареое свих права кпја припадају детету и ппрпдици у датим пкплнпстима. 
Истише се дпбра сарадоа са Центрпм за спцијални рад, где су службеници Центра заједнп са 
ст.сарадникпм шестп радили на рещаваоу неких прпблема са кпјима се сусреће ппрпдица и дете из 
такве ппрпдице кпје ппхађа нащу Устанпву. 
Индивидуални рад са децпм се пдвијап у васпитним групама (п шему ппстпји дпкументација), а шестп 
је знашајнија улпга ст.сарадника била у пбављаоу струшних кпнсултација са васпиташима, где су пни 
едукпвани какп на најбпљи нашин да ппступају када имају у групи дете са развпјним тещкпћама и какп 
да усппставе щтп бпљу сарадоу са рпдитељима. 
      Пнп щтп је свакакп присутнп у великпј мери јесте педагпщкп-инструктивни рад ст.сарадника са 
васпиташима и сестрама-васпиташима, кпји се реализује скпрп свакпдневнп. Ппсебнп је знашајна 
иницијатива самих васпиташа и сестара-васпиташа за пвим струшним кпнсултацијама, щтп гпвпри п 
дпбрпј сарадои васпитнпг пспбља и ст.сарадника, кап и п жељи васпитнпг пспбља да унапређују и 
инпвирају свпју праксу. Канцеларија ст.сарадника је увек птвпрена за све дилеме, нејаснпће, или 
прпстп жељу да се ппделе нека струшна искуства, щтп је ппзнатп пспбљу и пни тп радп кпристе. 

11. У тпку прптекле радне гпдине кпнтинуиранп се пбављап педагпщкп-инструктивни рад са васпитним 
пспбљем, путем струшних кпнсултација, какп индивидуалних, такп и групних на мини тимпвима, или 
Струшним активима. Ппсебнп је знашајна иницијатива самих васпиташа и сестара-васпиташа за пвим 
струшним кпнсултацијама, щтп гпвпри п дпбрпј сарадои васпитнпг пспбља и ст.сарадника, кап и п 
жељи васпитнпг пспбља да унапређују и инпвирају свпју праксу. Свпја запажаоа п раду васпиташа и 
сестара-васпиташа ст.сарадник шестп бележи и у оихпвим Радним коигама, накпн ппсете васпитним 
групама, у виду краће евалуације, кап и на ппсебним фпрмуларима-прптпкплима, припремљеним за 
те прилике. Тај прптпкпл садржи и предлпг мера за унапређеое васпитнп-пбразпвнпг рада у 
кпнкретнпј групи са шиме су уппзнати васпиташи; пд стране Кпмисије за екстерну евалуацију пцеоен 
кап изузетнп квалитетан. 
Педагпщкп-инструктивни рад је нарпшитп видљив у сегменту рада са васпиташима у шијим групама се 
налазе деца са тещкпћема у развпју. 

12.  Ст.сарадник ушествује у изради све дпкументације пд знашаја за Устанпву. Ппред лишне психплпщкп-
педагпщке дпкументације, кпја ппдразумева Коигу рада ст.сарадника, лишнпг ппртфплиа, ст.сарадник 
впди и Дневник рада на дневнпм, пднпснп месешнпм нивпу у ппсебнпј бележници, затим дпсијеа 
деце са кпјпм се ради дпдатна ппдрщка у васпитаоу и пбразпваоу, кап и прптпкпли праћеоа 
реализације васпитнп-пбразпвнпг рада, прптпкпли праћеоа реализације Угледних активнпсти и др. 
Ппред лишне дпкументације, ст.сарадник ппмаже и васпитнпм пспбљу да кпнципира свпју 
дпкументацију и даје предлпге какп пна мпже да се унапреди. Ст.сарадник је и активан шлан у изради 
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шаспписа Устанпве „Щкплица“, кпји излази једнпм гпдищое, за Дан Устанпве, шлан је уређивашкпг 
пдбпра и аутпр ппјединих шланака. Ту је и впђеое и ажурираое Матишне коиге предщкплаца, израда 
Гпдищоих планпва рада и Гпдищоих извещтаја п раду Устанпве, ажурираое Статистишких  извещтаја 
за пптребе Републишкпг завпда за статистику, разлишити извещтаји за респрнп министарствп и сл. 

13.  Ппред гпре наведених ппслпва ст.сарадник пбавља и све друге ппслпве пп налпгу директпра, а у 
интересу функципнисаоа Устанпве и развпја предщкплске делатнпсти. 
 
И кап закљушак пвпг извещтаја мпже се изрећи кпнстатација да је ст.сарадник реализпвап већину 
активнпсти, кпје су планиране Гпдищоим планпм рада за 2015/16г., п шему ппстпји детаљна 
дпкументација, пп датумима, у Коизи рада ст.сарадника и дпдатнпј дпкументацији. 
Знашајнп за ст.сарадника јесте кпнстатација и пцена кпју је дпбип пд стране Кпмисије за екстерну 
евалуацију ( кпја је у петпдневнпј кпнтрпли пратила и прпцеоивала рад Устанпве), а кпја изражава 
виспк степен задпвпљеоа пстваренпсти ппслпва ст.сарадника. 

6.2 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВНП- 
                                ЗДРАВСТВЕНПЈ ЗАШТИТИ 
 
На реализацији превентивнп-здравствене защтите на нпвпу предщкплске Устанпве ,,Плга Јпвишић 

Рита“ у пбјектима: ,,Бамби“, ,,Пшелица“ и ,,Лептирић“ ушествпвали су сарадници на превентви и мед.сестра на 
превентиви. 

Пдрађиване су активнпсти и спрпвпђене мере кпје су предвиђене Планпм рада и упутствима 
Министарства здравља, а све у складу са пптребама детета. 
Пснпвни задаци превентивнп-здравствене защтите били су: 

-Јашаое и защтита дешјег прганизма крпз ствараое адекватних услпва у тпку бправка деце, пдржаваоу 
лишне хигијене деце, развијаое културнп-хигијенских навика, защтита живптне средине, развијаоу правилнпг 
пднпса према исхрани и ппщтпваоу индивидуалних разлика у развпју; 

-Здравственп стаое деце праћенп је крпз узимаое анамнестишких ппдатака пд рпдитеља, јутароим 
пбиласкпм деце пп групама, прегледпм кпже, видљиве слузпкпже; 

-Мереое телесне тежине и висине пдрађенп је три пута гпдищое а резултати су евидентирани у 
здравствене листпве деце и у графикпнима кпји се налазе испред радних спба; 

-Кпса деци на ппјаву педикулпзе(ващљивпсти) прегледана је једанпут месешнп а пп пптреби и шещће 
(пдлазак на зимпваое, ппвратак са зимпваоа, ппсле распуста). Кпд ппјаве ващљивпсти рпдитељи су 
пбавещтавани уз упутствп за птклаоаое исте; 

Прскаое зелених ппврщина пдрађенп је у априлу а за крај августа заказане су: дератизација, 
дезинсекција и дезинфекција за сва три пбјекта. 
Здравственп-васпитни рад бип је саставни деп унапређеоа здравља, раста и развпја деце и за пву гпдину 
впђена је следећа дпкументација: 

-евиденција п инфективним бплестима(првп дете пбплелп пд пвшијих бпгиоа у перипду септембар 
2015-мај 2016 билп је из средое вртићне групе,а задое пбплелп дете је из јаслица из мещпвите групе); 

-евиденција п ппвредама деце 
-евиденција санитарних прегледа 
-евиденција п мереоу телесне висине и тежине 
-здравствени лист за децу у целпдневнпм бправку 
-впђеое месешне дпкументације п активима сарадника на пзз 
-пптврда п здравственпм стаоу деце при пријему детета у устанпву пд надлежнпг лекара. 
У пвпј раднпј гпдини пдрађене су следеће активнпсти: 

 У пктпбру месецу ппвпдпм  Дана шистих руку пдрађен  је квиз,,Да се ппдсетимп“ са децпм из предщкплских 
група. 
 У мају месецу стпматплпзи из Дпма здравља Ппжега пдрадили су систематски преглед зуба кпд деце из 
јаслених и вртићних група уз сагласнпст рпдитеља. 
 Ппвпдпм светскпг дана здравља патрпнажна служба пдржала је предаваое деци из предщкплских група на 
гпре ппменуту тему. 
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 Саветпдавни рад са рпдитељима пдвијап се кпнтинуиранп кап и праћеое културнп-хигијенских навика кпд 
деце у смислу пдржаваоа лишне хигијене. 
П прпменама здравственпг стаоа деце у тпку бправка у кплективу рпдитељи су пбавещтавани телефпнским 
путем, а сви ппзиви су евидентирани у дневник превентиве. 
П актуелним садржајима у вези исхране, неге и васпитаоа рпдитељи су пбавещтавани путем индивидуалних 
разгпвпра и здравствених панпа. 
На зимпваоу на Златибпру бправила су деца из сва три пбјекта, а лекарска увереоа п здравственпм стаоу 
била су издата пд стране педијатра. 
Пдлазак деце на излет у Вроашку Баоу бип је прппраћен пд стране превентивне сестре. 
Прпвера исправнпсти двприщних справа пдвијала се кпнтинуиранп а збпг безбеднпсти деце пбјекти су 
закљушавани пд 09-13,30 шаспва. 
Завпд за јавнп здравље Ужице щестпмесешнп је реализпвап санитарне прегледе радника  Устанпве.     
 
 
 

6.3 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РАДА НУТРИЦИПНИСТЕ 
 
Исхрана деце у пбјектима: ,,Бамби“, ,,Пшелица“, и ,,Лептирић“ за радну 2015/16 гпдину реализпвана је 

према Правилнику п нпрмативу друщтвене исхране деце (Сл.гл.РС брпј 50/94) и према Прпграму пве 
Устанпве. 
Залагаое свих заппслених у прпцесу припреме хране, ппдразумевалп је планираое јелпвника, сашиоаваое 
требпваоа, адекватнп складищтеое намирница, неппсредну припрему пбрпка, узпркпваое, дистрибуцију и 
ималп је за циљ заступљенпст безбедне и квалитетне исхране за децу наще Устанпве. 

Бправкпм у Устанпви пд 5,30-17,30 шаспва деца задпвпљавају 80% укупнпг дневнпг унпса и тп крпз 
дпрушак (8,30), рушак (12,30-14,30) и две ужине (10,30 и 16) шаспва. За децу кпја су имала измеоен режим 
исхране требпване су ппсебне намирнице, а кпригпван је бип и дневни расппред пбрпка. 
Ппщтп су кухиое у ХАЦЦП систему, улазак сирпвина за припрему хране кап и дистрибуција хране дп 
кприсника-деце, прппраћена је записима, а кпмплетни узпрци пбрпка пстављани су 72 шаса у кухиоама 
Устанпве. 

Нутриципнисти су ушествпвали на тендеру за набавку намирница и рпбе щирпке пптрпщое, а 
тендерскпм дпкументацијпм пд дпбављаша је захтеванп да исппруку рпбе прате пдгпварајуће пптврде, 
декларације и изјаве кпјима се гарантује оихпва исправнпст и безбеднпст. 
Завпд за јавнп здравље Ужице месешнп је у пквиру сарадое реализпвап следеће активнпсти: 
-на щестпмесешнпм нивпу санитарну пбраду лица кпја су ппд здравственим назпрпм; 
-испитиваое здравствене исправнпсти намирница узетих слушајним узпркпм; 
-кпнтрплу и преглед услпва рада пбјекта; 
-кпнтрплу ппреме за рад и судпва за дистрибуцију хране. 
Планираое исхране реализпванп је крпз ппщте циљеве кпји су ппдразумевали защтиту права деце на 
квалитетну и здравственп безбедну исхрану, кап и специфишне циљеве кпји су се пднпсили на кпригпваое 
устаљених навика кпд једнплишне исхране. 
Рпдитељи нпвпуписане деце путем индивидуалних разгпвпра дпбијали су инфпрмације везане за исхрану кап 
и за измеоен режим исхране из верских или здравствених разлпга.Рпдитељи кпји су били заинтереспвани 
мпгли су свакпдневнп да дпђу на едукативне разгпвпре у вези исхране оихпве деце. 
Нутриципнисти су ушествпвали у реализацији активнпсти пратећи динамику предвиђену Гпдищоим планпм: 
-кпнтрпла ппсуђа, хигијене и пбрпка приликпм птпремаоа хране у ван централни пбјекат,,Лептирић“-
свакпдневнп 
-рад у тимпвима Устанпве-тпкпм гпдине 
-планираое недељних и месешних  јелпвника-недељнп 
-сугестије и савети пспбљу кухиоскпг блпка-свакпдневнп. 
Ппвпдпм Светскпг дана хране 16. пктпбра нутриципнисти у сарадои са васпиташима пдрадили су представу 
,,Беп зуб- здрав зуб“, кпја је имала за циљ развијаое свести кпд деце п знашају здраве исхране за оихпвп 
здравље. 
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У априлу месецу прганизпвана је ппсета ПУ у Кпсјерићу кпја је имала за циљ размену искуства и стицаое 
нпвих сазнаоа из пбласти исхране. 
У мају месецу пдржанп је такмишеое кувара предщкплских устанпва златибпрскпг пкруга са седищтем у 
Ужицу на кпме су кувари из наще Устанпве псвпјили треће местп. 
 
 
 
 

 
 
 
                   7. ИЗВЕШТАЈИ ПРГАНА УПРАВЉАОА и САВЕТПДАВНИХ   
                                                      ПРГАНА 
 
      7.1 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА УПРАВНПГ ПДБПРА 
 

Прган управљаоа у Устанпви  је на седницама пдржаним у тпку предхпдне щкплске гпдине је у свпм раду 
дпнпсип пдлуке , разматрап и предузимап мере у пквиру свпјих пвлащћеоа и тп: 

®На седници  пдржанпј 11.септембра 2015. гпдине управни пдбпр   усвпјип  је извещтај п раду Устанпве за 
радну 2014/2015. гпдину ( вреднпваое и сампвреднпваое), дпнеп  гпдищои  план  рада Устанпве за радну 
2015/2016. гпдину и дпнеп  Правилник п ппступку унутращоег узбуоиваоа. 

® На седници   пдржанпј    дана, 7.10.2015.гпдине дпнет је Правилник п набавкама Устанпве,а на седници 
пдржанпј   19.11.2015.гпдине дпнет је  Правилник п раду Устанпве, утврђен   предлпг финансијскпг плана за 
2016.гпдину  и усвпјен  извещтај п свпме раду директпра Устанпве. 

®На седници пдржанпј на дан 9.12.2015.гпдине дпнета је пдлука п пбразпваоу   кпмисија кпје ће 
изврщити пппис импвине и пбавеза са стаоем на дан 31. децемба 2015. гпдине и пдлука п дппуни 
финансијскпг плана Устанпве.  

®На седници управнпг пдбпра пдржанпј 29. јануара 2016.гпдине кпнституисан је  управни  пдбпр у нпвпм 
сазиву , јер  су  на седници скупщтине ппщтине Ппжега разрещени шланпви управнпг пдбпра  Плгица 
Јпванпвић , Драгица Тулимирпвић, Милина Радибратпвић, а  рещеоем 112-19/15 пд 24.12.2015.гпдине 
именпвани шланпви управнпг пдбпра и тп: Велимир Максић,председник , шланпви  Бране Филиппвић и 
Биљана Тпщић. 
Истпвременп  кпнституисан је надзпрни  пдбпра у нпвпм сазиву јер   су  на седници скупщтине ппщтина 
Ппжега,рещеоем 06-45/15 разрещени шланпви надзпрнпг пдбпра,Милпрад Никплић,Саща Видакпвић и др 
Вера Матпвић, а  рещеоем, бр.112-20/15 пд 24.12.2015.гпдине именпвани шланпви надзпрнпг пдбпра пве 
Устанпве и тп:Слађана Милшанпвић, председник, Андрија Вукащинпвић и Видпје Лекпвић.  
 На пвпј седници дпнет је   финансиjски план и план јавних набавки и усвпјен је  извещтај п пппису  Устанпве . 
Шланпви управнпг пдбпра  уппзнали су  се садржајем захтева заппслених кпји су заврщили пснпвне академске 
студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу, за ппвећаое кпефицијента за пбрашун и исплату плате, а на седници 
пдржанпј 8.2.2016.гпдине дпнете су пдлуке  п усвајаоу  наведених захтева заппслених. 
       ®На седници управнпг пдбпра пдржанпј 26.2.2016.гпдине,  у присуству  шланпва надзпрнпг пдбпра усвајен  
је  извещтај п финансијскпм  ппслпваоу . Пдлукпм  п измени и дппуни финансијскпг плана за средстава 
намеоена реализацији пдлуке за ппвећаое плата васпиташима кпји су заврщили  пснпвне академске студије у 
шетвпрпгпдищоем трајаоу, у висини највищег кпефицијента за виспкп бразпваое предвиђенпг Уредбпм. 
 У  пквиру прпграма ппсете Прешкплскпј устанпви „Олга Јпвичић Рита“Ппжега,  Тим евалуатпра –
представника Министарства прпсвете –Шкплска управа Ужице,пдржап је   интервју са Управним пдбпрпм 
Предшкплскае устанпве „Олга Јпвичић Рита“Ппжега  на дан, 29.03.2016.гпдине . 
     ®На седници пдржанпј  4. априла 2016.гпдине управни пдбпр је дап  сагласнпст на Акт п прганизацији и 
систематизацији ппслпва Предщкплске устанпве „Плга Јпвишић Рита“Ппжега . 
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      7.2 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ДИРЕКТПРА П РАДУ УСТАНПВЕ 
 

Гпдищои извещтај п раду Устанпве директпр је презентпвап крпз некпликп 
сегмената. 
Већ пплпвинпм јуна, имали смп фпрмиране васпитне групе за наредну педагпщку гпдину-щтп представља 
психплпщки кпнфпр за све заппслене. Тпкпм прплећа и лета примали смп „нпву децу у јаслице“ и дпдатним 
ангажпваоем (пбзирпм на гпдищое пдмпре), удпвпљили захтевима кприсника. Збпг великпг интереспваоа 
за кприщћеоем нащих услуга-ппстигли смп пуне капацитете пбјеката.   
        Извштај п прађеоу и реализацији гпдишоег Плана рада; кпнтинуиранпм  
сарадопм са струшним Тимпм, интерним сампвреднпваоем и присуствпм директпра у васпитним групама 
(кпји је рађен плански и прганизпванп) праћена је реализација васпитнп-пбразпвнпг рада Устанпве.Ппсете 
васпитним групама су врщене и пд стране струшнпг сарадника. Накпн заврщене активнпсти, врщене су оихпве 
анализе, указиванп струшним радницима на упшене прпблеме и истицане ппзитивне стране.  
Пуна ппдрщка пд стране директпра, дата је стушнпм кадру кпји ради на превентивнп-здравственпј защтити 
деце. 
      ® Ппсебнп се инсистиралп на изришитпм впђеоу педагпщке дпкументације, пп упутству датпм у радним 
коигама. Иницијативпм директпра кап и предхпдних гпдина, радне коиге прегледап је Тим, а упшене 
прпблеме кап и дпбре стране у впђеоу дпкументације евидентиране су у радне коиге п шему су уппзнати 
васпиташи истих. 
      ®Директпр заједнп са нутриципнистима пратип да квалитет исхране дпђе у пунпј мери дп изражаја и тиме 
се задпвпљи пкп 80% дневних пптреба за правилнпм исхранпм. Врлп је транспарентнп за наще кприснике, да 
је исхрана ппред васпитнп-пбразпвнпг рада припритет наще Устанпве. Пд кппетентних служби у нащпј 
Устанпви 
се захтева беспрекпрна евиденција санитарнпг надзпра какп главних кухиоа, такп и дистрибутивне. Впзилп за 
превиз хране се свакпдневнп дезинфикује и пдржава.  

1. Директпр 
је у сарадои са Педагпщким кплегијумпм, изврщип припрему свих 

Прпграма, за нпву педагпщку гпдину. Са председникпм У.П. прганизпвап седницу на кпјпј су анализирани 
извещтаји п раду, гпдищои План за наступајућу гпдину, кап и пстале акте пд важнпсти, какп би исте Управни 
пдбпр размптрип и усвпјип. 
Седнице У.П. су пдржаване планиранпм динамикпм, а усвпјени прпграми са пдлукама п усвајаоу дпстављен 
Щкплскпј управи-пдсеку за предщкплствп, кап и пснивашу. 

2. На пснпву 
раније расписанпг тендера, пбезбеђене су коиге за васпитнп- 

пбразпвни рад и струшну службу, кап и набавка пптрпщнпг материјала и дидактике. Ппшеткпм гпдине 
фпрмирана је централна библиптека у пбјекту „Бамби“, пдакле се мпже изнајмити литература у рад са децпм. 

3. Такпђе се 
врлп ппрезнп у сарадои са саветпм рпдитеља бирала дестинација  

зимпваоа и једнпдневнпг излета, кпји су спрпведени према оихпвпм избпру и на пбпстранп задпвпљствп. 
4. У истпј 

педагпщкпј гпдини, реализпван је семинар за свп васпитнп пспбље кпји 
ппдразумева лиценцу „Спајди-система“, (сппртски вртић21.века). Такпђе су планпм передвиђени 
реализпвани семинари за пстале прпфиле. 

5. Директпр 
је пратип рад Тимпва за инклузију, сампвреднпваое, развпјнп  

планираое, защтиту деце пд насиља,... Сарадоа са прганима лпкалне сампуправе, српске правпславне цркве, 
министарствпм прпсвете, псталим пбразпвним и другим институцијама. 

6. Сви 
технишки радпви планирани у пвпј раднпј гпдини спрпведени су у 



                                                                                                       Извештај васпитно-образовног рада 2015/16.год. 
 

49 
 

реализацију, и сваким данпм ппстављамп вище циљеве. Тпкпм лета иза нас, радили смп пуним капацитетпм, 
усклађивали рад у групама какп би искпристили гпдищое пдмпре и спрпвели технишке радпве кпји су 
ппдразумевали замену пграде у пбјекту „Бамби“ и впдпвпдну мрежу у „Пшелици“.  

7. Изврщен је 
упис деце у нпву педагпщку гпдину, са једнпм јасленпм группм  

вище (деца пд 1-3 гпдине). Такпђе увпдимп извесне нпвине у смислу унапређеоа квалитета рада крпз 
дпдатне и специјализпване прпграме. 
 
 
 
 

7.3 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА васпитнп –пбразпвнпг већа 

 
Дана,3. Септембра  2015. гпдине на седници васпитнп-пбразпвнпг шланпви су разматрали  Извещтаја п 

раду за 2014/2015. Гпдине, извещтаје вреднпваоу и п сампвреднпваоу; 
 Извещтај васпитнп-пбразпвнпг рада: 
- извещтаји су рађени према узрасним категпријама: 
- узраст 1-3 гпдине 
    
- сарадоа са лпкалнпм срединпм 
- знашај струшнпг усаврщаваоа мед.сестре-васпиташа 
- сарадоа са васпиташима 
- улпга сестра васпиташа у тимпвима 
- прпграм ''Заједнп у адаптацији'' 
- узраст 3 - 5,5 гпдина 
- припритетни задаци 
- реализација васпитнп-пбразпвнпг рада 
- прпјекти, струшни рад ''Заједнп  у рещаваоу кпнфликата'' 
- ушещће на семинарима 
- ''Нај-играшка''  
- прпграм ''Ппрпдица тп је мпја снага'' 
- узраст 5,5 – 6,5 гпдина 
- карактеристике тпг  васпитнп-пбразпвнпг рада 
- сарадоа са щкплпм 
- заврщна приредба 

 Прпграм неге и защтите деце пд 1 – 6,5 гпдина 

 Реализација прпграма рада са надаренпм децпм, (пбухват деце из предщкплских група) 

 Реализација прпграма у пбележаваоу ''Дешје недеље'' 

 Реализација прпграма рада ''Луткарске радипнице'' 

 Реализација активнпсти из прпграма ''Ппрпдица тп је мпја снага'' 

 Реализација плана пдмпра и рекреације 
Сугестија васщпиташа – време ппласка ппмерити за сат раније 

 Извещтај п реализацији сарадое са рпдитељима 
- бпгата и велика сарадоа са рпдитељима 

 Реализација прпграма са лпкалнпм заједницпм 
- бпгата сарадоа  

 Реализација прпграма са пснпвним щкплама 

 Реализација плана васпитнп-пбразпвнпг већа 

 Реализација плана струшнпг актива сестара васпиташа 

 Реализација плана струшнпг актива васпиташа 

 Реализација плана рада тима главних васпиташа 
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 Реализација плана струшних тимпва 

 Извещтај струшнпг сарадника и сарадника 

 Извещтај директпра п раду Устанпве 

 Извещтај п маркетингу Устанпве; (Извещтај је разматран и усвпјен  једнпгласнп)  
Припрема гпдищоег плана рада : 
У  припреми предлпга плана рада  разматране су  и тп: 

 Пплазне пснпве предщкплскпг прпграма 

 Циљеви и задаци васпитнп-пбразпвнпг рада 

 Календар рада Устанпве 
- ППП пд 14. 9. 2015. 
- зимски распуст из 2 дела 

 I  31. 12. –   8. 1. 2016. 
 II   1.   2. -  12. 2. 2016. 
- ППП се заврщава 17. 6. 2016. 

 Структура васпитнп-пбразпвних група и развијенпст Устанпве 
- Стаое и ппремљенпст средстава за рад, (библиптека у пбјекту ''Бамби'') 
- Пбјекти за припрему хране  

 План унапређеоа материјалнп-технишких средстава за  

 Прганизација рада и кадрпви 

 Раднп време Устанпве и расппред дневних активнпсти 

 Ппнуда прпграма у раду са децпм и струшна ппдрщка  
- ''Бубамарица'' – дпдатни рад са предщкплцима у пвпј раднпј гпдини 

 Сарадоа са канцеларијпм за младе 

 Сарадоа са пснпвним щкплама 

 Гпдищои план струшнпг усаврщаваоа 

 Календар знашајних активнпсти у Устанпви 

 Планпви струшних, рукпвпдећих, управних и савремених пргана Устанпве 

 Развпјни план за 2012/17., план тима за радну 2015/2016. 

 План тима за сампвреднпваое 

 План тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа 

 План тима за инклузивнп пбразпваое 

 Тим за естетскп и педагпщкп пбликпваое 

 План рукпвпдећих пргана 

 План струшнпг усаврщаваоа 

 План савета рпдитеља 

 Планпви струшнпг сарадника и сарадника 

 План ппсебних и специјализпваних прпграма и других пблика рада и услуга 

 Прпграм маркетинга Устанпве, интернпг и екстернпг 

 Евалуација гпдищоег плана рада 
Предлпг гпдищоег  план рада за радну 2015/2016.гпдину једнпгласнп је усвпјен.  

 
На седници васпитнп-пбразпвнпг већа пдржанпј 25. 12. 2015.гпдине  шланпви су радили веће  пп дневнпм 

реду какп следи: 
4. Извещтаваое директпра п раду Устанпве у првпј пплпвини радне гпдине 

Директпр мр Снежана Младенпвић 
- брпј васпитних група 
- шасппис – наставити традицију 
- манифестација ''Нај – играшка'' 
- ущтеда 10 милипна динара – захтев лпкалне сампуправе 
- планпви и прпграми 
- ппхвале за рад Устанпве пд стране лпкалне сампуправе 
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- све васпитне групе су пп нпрмативу 
- Устанпва је била репрезентативна на струшним сусретима, ппсебнп се издваја Балкански и 
сусрет васпиташа, Пхрид, 2015. 

5. Презентације струшних радпва васпиташа Снежане Зарић и Данијеле Мајстпрпвић 
- ''Сарадоа са ппрпдицпм у дпба савремене кпмуникације'' 
Балкански сусрети васпиташи, Пхрид 2015.  
- ''Са Гусеницпм свезналицпм крпз свет бајки'' Струшни сусрети ''Васпиташи-васпиташима'' 2015. 
Тара 
- Крпз кратка два филма уппзнали смп се са радпм и настанкпм дидактишких средстава 

6. Извещтаваое шланпва тима за сампвреднпваое п резултатима вреднпваоа кљушне пбласти 6 – 
Прганизација рада и рукпвпђеое 

КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА РЕАЗУЛТАТА САМПВРЕДНПВАОА 
Извещташ, струшни сарадник Мирјана Петрпвић;.....................(резултати -васпитнп пспбље) 
   6.1 Рад Предщкплске устанпве прганизпван је делптвпрнп и ефикаснп 
    3,37  (''Лептирић 3,38; ''Пшелица'' 3,07; ''Бамби'' 3,66) 
   6.2 Рукпвпђеое на свим нивпима у ф-ју унапређеоа рада Устанпве 
    3,30 (''Лептирић'' -3,28; ''Пшелица'' – 3,04; ''Бамби''-3,59 ) 
   6.3 Лидерскп впђеое директпра дппринпси развпју Устанпве 
                                           3,64 (''Лептирић'' -3,71; ''Пшелица'' – 3,42; ''Бамби''-3,80 ) 
   6.4 У Устанпви функципнище систем за праћеое и вреднпваое квалитета рада 
    3,62 (''Лептирић'' -3,75; ''Пшелица'' – 3,29; ''Бамби''-3,83 ) 

Ненаставнп пспбље: резултати: 
6.1 3,24 
6.2 3,11 
6.3 3,34 
6.4 3,51 

На седници  васпитнп-пбразпвнпг већа пдржанпј   дана,3. 2. 2016. гпдине је шланпви су пбављала ппслпве 
из  надлежнпсти пвпг пргана и тп: 

4. Дан Устанпве – приказ шаспписа ''Щкплица 5'' 
Презентација: Снежана Младенпвић, директпр 

- мисија и визија Устанпве 
- ппла века предщкплства 
- ''са гусеницпм свезналицпм у свет бајки'' 
- песнишкп стваралащтвп 
- ''сарадоа са ппрпдицпм у дпба савремене кпмуникације'' 
- ''јесеои маскембал'' у Кпсјерићу 
- ''Дешја недеља''  и ''јесеои карневал'' 
- ''За рпдитеље и старатеље'' – кприсни савети у раду са децпм 
- манифестација ''Нај-играшка'' 
- заврщна приредба предщкплаца 
- струшнп усаврщаваое 
- креативне радипнице. 

5. Инфпрмација са Кпнсултативнпг система шланпва Удружеоа васпиташа Србије 
Известилац: Снежана Зарић, васпиташ 

- есеј студената ''Педагпгије'' инаше детета кпје је ппхађалп нащ вртић и била прва генерација деце кпја (је) су 
(рад) спрпвпдила педагпгију пп мпделу А 

6. Презентација мастер рада: Развпј математишких ппјмпва у интеграцији са псталим пбластима сазнаоа 
Презентатпр: Сандра Кулизић, мастер васпиташ 

- интеграција са: развпјем гпвпра,уппзнаваоем пкплине, ликпвним и музишким васпитаоем 
- сви васпиташи кпристе интеграцију, најмаое се интегрищу мере и мереое. 
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      7.4 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА САВЕТА РПДИТЕЉА   

 
        Састанци савата рпдитеља пдржани су динамикпм планпм предвиђенпм                                      
      ®На састанку  , савет је дана, 9.септембра 2015.гпдине разматрап   извещтај п раду Устанпве за 
2014/2015.гпдину (вреднпваое и сампвреднпваое) и  предлпг гпдищоег плана рада за 2015/2016.гпдину 
.Извещтај п раду за предхпдну гпдину и план рада за наредну радну гпдину  разматрани су  без примедаба и 
једнпгласнп је дпнет предлпг да их  управни пдбпр усвпји . 
Савет је дап  сагласнпст  на прпграм и прганизпваое излета зимпваоа и разматрап извещтаја п оихпвпм 
пствариваоу, са кпнстатцијпм да су пви прпграми рада у предхпднпј гпдини спрпведени у складу са планпм. 
На пвпм састанку утврђен је текст пгласа за реализацију зимпваоа деце Устанпве. 
     ®На састанку пдржанпм 15.пктпбра 2015.гпдине  шланпви савета су изабрали најппвпљнију  ппнуду за 
зимпваое деце и пдредили  надпкнаде за васпиташе кпји су са децпм пдлазе  на зимпваое. 
На истпм састанку савет је изврщип избпр представника рпдитеља у управни пдбпр Устанпве. 
      ®На састанку  савета рпдитеља кпји је  се пдржан  2. децембра  2015.гпдине  разматрана је  пргинизација 
пбележаваоа празника Нпве гпдине у вртићима, (Деда Мраз, пригпдне приредбе пд стране деце за Нпву 
гпдину,ппклпн пакетићи и др.). 
      ®На састанку пдржанпм дана, 17.3.2016.гпдине утврђен  текст пгласа  за реализацију прпграма излета  
деце,а на састанку савета рпдитеља пд  14.априла  2016. изврщен је избпр  ппнуда  за излет и дпнета  пдлука п 
накнади за васпиташе кпји пдлазе са децпм на излет.  
      ®У  пквиру прпграма ппсете Прещкплскпј устанпви „Плга Јпвишић Рита“Ппжега,  Тим евалуатпра –
представника Министарства прпсвете –Щкплска управа Ужице,пдржап је   интервју са шланпвима савета 
рпдитеља Предщкплске устанпве „Плга Јпвишић Рита“Ппжега  на дан, 29.03.2016.гпдине . 
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8. ИЗВЕШТАЈ ПРПГРАМА МАРКЕТИНГА УСТАНПВЕ 

8.1 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА ИНТЕРНПГ МАРКЕТИНГА 

У пквиру делатнпсти наще Устанпве ппклаоа се пажоа интернпм маркетингу, кап пблику 
прпмпвисаоа предщкплске делатнпсти.  

У тпку гпдине на разлишите нашине рпдитељи су инфпрмисани и укљушени у живпт и рад Устанпве крпз 
свакпдневне кпнтакте са васпитнп-пбразпвним пспбљем, радне и инфпрмативне рпдитељске састанке, 
трибине и струшна предаваоа .У сврху щтп бпље инфпрмисанпсти израђен је Инфпрматпр за рпдитеље у 
пблику флајера кпји је дељен рпдитељима приликпм уписа деце у Устанпву. 

Традиципналнп сваке гпдине за Дан устанпве излази интерни шасппис ,,Щкплица“, шији садржај 
псликава најзнашајнија дещаваоа у Устанпви и примере дпбре праксе у васпитнп-пбразпвнпм раду. 

Манифестација ,,Нај-играшка“ је ппстала традиципнална и преппзнатљива у щирпј предщкплскпј 
јавнпсти. И пве гпдине је пп 12. пут прганизпвана у нащпј Устанпви. Пве гпдине је пва манифестација дпбила и 
свпј лпгп. Свпјим афирмативним карактерпм представља најбпљи нашин прпмпвисаоа, какп рада Устанпве, 
такп и креативнпсти и стваралащтва васпиташкпг кадра. 

Летппис сва три пбјекта такпђе спада у вид интернпг маркетинга Устанпве, кап и сајт Устанпве: 
www.predskolskopozega.edu.rs. 

 
 

 

8.2 ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПГРАМА ЕКСТЕРНПГ МАРКЕТИНГА 
 

Тпкпм предхпдне гпдине екстерни маркетинг, кап щтп је и планпм предвиђенп, у великпј мери је бип 
присутан. Пн се пгледап у сарадои са лпкалним медијима (радип и ТВ Ппжега), кпји су прппратили важне 
дпгађаје Устанпве. Екстерни маркетин је и пве гпдине бип заступљен и крпз шланке п васпитнп-пбразпвнпм 
раду кпји су излазили у ,,Прпсветнпм прегледу“ и у Збпрницима радпва Савеза васпиташа. Пве радне гпдине је 
први пут наща Устанпва презентпвана на Балканским сусретима васпиташа кпји су се пдржавали на Пхриду 
крпз прпјетат ,,Сарадоа са ппрпдицпм у дпба савремене кпмуникације“ аутпра Снежане Зарић и Данијеле 
Мајстрпвић; рад је узащап и у Збпрнику БАПТЕ. 
 

 

http://www.predskolskopozega.edu.rs/


                                                                                                       Извештај васпитно-образовног рада 2015/16.год. 
 

54 
 

8.3 ИЗВЕШТАЈ П ЕВАЛУАЦИЈИ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 
Да би знали кпликп дпбрп радимп, тпкпм шитаве гпдине спрпвпдимп разне пблике евалуације.  

Тп се пдвија на вище нивпа: 
1. На нивпу целе Устанпве 
2. На нивпу сваке васпитне групе 
3. На нивпу рада свакпг ппјединца 
4. На нивпу ппсебних прпграма, кпји се реализују у пдређеним групама. 

На нивпу Устанпве евалуација пстваренпсти прпграма се реализује применпм инструмената за 
сампвреднпваое и вреднпваое квалитета рада у пдређеним кљушним пбластима. Такп је тпкпм прптекле 
гпдине спрпведен ппступак сампвреднпваоа кљушне пбласти Организација рада и рукпвпђеое, кпји је дпнеп 
закљушке да су стандарди из пве пбласти пстварени у великпј мери, щтп гпвпри п квалитету рада Устанпве. 
Псим интернпг сампвреднпваоа, у прптеклпј раднпј гпдини је реализпванп и Екстернп вреднпваое пд 
стране Кпмисије за сппљащое вреднпваое рада Устанпве (МПНТР), при шему су кпнашна запажаоа наведене 
Кпмисије да су у Устанпви пд 29 вреднпваних стандарда, пстварени 27, и кпнашна пцена (на скали пд 1 дп 4) за 
рад Устанпве јесте 3. 
Уз неке мале дпдатне активнпсти на унапређеоу рада, мпжемп бити задпвпљни дп сада ппстигнутим. 
Евалуација рада Устанпве, унутар саме Устанпве,  спрпвпди се пре свега на Струшним прганима и телима. Такп 
се крпз анализе извещтаја, запажаоа п реализпваним активнпстима и прпграмима, дплази дп сазнаоа где 
треба унети неке прпмене, пднпснп инпвирати и унапредити рад. П свему тпме ппстпји дпкументација 
Струшних пргана, тимпва и др. 
Праћеоем пствариваоа прпграма васпитнп-пбразпвнпг рада са децпм, баве се пре свега неппсредни нпсипци 
тпг рада (васпиташи и сестре-васпиташи), на нивпу сваке групе, индивидуалним праћеоем и ппсматраоем 
свакпг детета и оегпвпг напредпваоа у развпју. Ти ппказатељи, кпје васпиташи бележе у свпју педагпщку 
дпкументацију, су вредан ппдатак п пстваренпсти прпграма и целисхпднпсти прпграма, усклађенпсти са 
пптребама деце и сл. На пснпву сазнаоа дп кпјих се дпщлп управп тпкпм неппсреднпг рада са децпм, 
планира се даље унапређеое, или измене у ппстављеним прпграмима. 
Сваки ппјединац, кап практишар кпји жели да унапреди свпју праксу, врщи кпнтинуирану евалуацију свпга 
рада. Белещке п тпме впди у Коизи рада. На пснпву такве евалуације спрпвпди се даље планираое и 
прпграмираое. На састанцима Струшних актива , пве теме су шестп предмет дискусија и анализа, накпн шега се 
извпде закљушци п сегментима рада кпје треба у нареднпм перипду унапредити. 
У пквиру редпвних активнпсти Струшних пргана и радних група врщи се ппвремена евалуација ппсебних 
прпграма, кпји се реализују у ппјединим васпитним групама и резултат су заједнишких планпва васпиташа и 
рпдитеља тих група. Такпђе, на пснпву анализа и дискусија се дплази дп нпвих идеја, или запажаоа где је 
билп прппуста у реализацији тих прпграма. Све тп се на крају презентује на седницама Васпитнп-пбразпвнпг 
већа. 
Праћеое и евалуација рада Устанпве у целини, спрпвпде и надлежни пргани (Управни пдбпр, Савет 
рпдитеља, Прпсветни инспектпр...), щтп се такпђе евидентира крпз записнике и извещтаје. 
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9 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
На редпвнпј скупщтини пдржанпј у шетвртак 7.јула текуће гпдине, ппс ташкпм 20.бип је финансијски 

извещтај предщкплске Устанпве, кпји је тада усвпје. Исти Вам дпстављамп (пп предлпгу псниваша) уз 
Извештај васпитнп-пбразпвнпг рада за 2015/16.гпдину. 

 

                                

 
 
 

 

ГПДИШОИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ П.У.„ПЛГА ЈПВИЧИЋ РИТА“ ППЖЕГА ЗА 2015.гпд   

 
Пснпвна делатнпст ПУ„Плга Јпвишић-Рита“је нега,васпитаое и пбразпваое деце у гпдинама пред 

пплазак у щкплу. У пквиру свпје делатнпсти Устанпва врщи негу и васпитнп-пбразпвни рад са децпм пд једне 
дп три гпдине и васпитнп пбразпвни рад пд три гпдине дп ппласка у щкплу, превентивнп здравствену и 
спцијалну защтиту деце. Пви пблици рада реализпвани су крпз целпдневни бправак пд 1-6 гпдина или 
пплудневни у предщкплскпм узрасту.  Свпју делатнпст Устанпва  пбавља  у складу са Закпнпм п пснпвама 
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система пбразпваоа и васпитаоа ( шлан 156, 157 и 159), Предщкплским прпгрампм (кпји се дпнпси на 
непђређенп време) и гпдищоим Планпм рада за радну 2015/2016. гпдину. Извпре финансираоа шине  Бучет  
лпкалне сампуправе, Министарствп прпсвете (прекп средстава кпје издваја за припремни предщкплски 
прпграм) и  самa Устанпве прекп средстава кпја се пстварују на име пружаоа услуга . 

У свпм раду у 2015.гпдини ПУ „Плга Јпвишић-Рита“ је пстварила укупне прихпде у изнпсу пд 
116.084.589,45 динара. 

Највеће ушещће у прихпдима Устанпва је имала  пд бучета лпкалне сампуправе  у изнпсу пд 
79.273.504,82 динара или 68,290% укупних прихпда, 

 -прихпди пд кприсника услуга рпдитеља – старатеља изнпсе 22.984.380,00 динара или 19,80% 
свих прихпда, 

- прихпди Министарства прпсвете у изнпсу пд 7.104.847,00 динара или  6,120% укупних 
прихпда  

- прихпди из бучета Републике у изнпсу пд 1.389.235.24 дин на име једнпкратне ппмпћи у нетп 
изнпсу пд 7.000 дин. или 1,197% укупних прихпда.  

-пстали прихпди Устанпве изнпсе 5.332.622,39 динара или 4,593% укупних прихпда ( 1.230.200 
прихпди пд „МПСИ“  игара, 888.600 рпдитељски динар  дневнице за зимпваое и излет, 2.883.714,39 
дин.рефундације за ппрпдиљскп пдсуствп и бплпваое прекп 30 дана, 91.566 дин.прихпди пд накнаде 
щтете, 73.400 на име псигураоа деце  и 165.142 дин.псталих прихпда  (тендерска дпкументација, 
ушещће за „Најиграшку“, Министарствп рада и спцијалне пплитике...) 

У табели I на (следећпј) страни приказан је преглед прихпда у 2015.гпдини крпз врсту прихпда, 
пднпс са 2014.гпдинпм,  индекспм и прпцентпм ушещћа у укупним прихпдима. 

 
 
Табела брпј I                                    ПРЕГЛЕД ПРИХОДА 

Ред. 
брпј 

Врста прихпда        Остваренп 
           2014 

       Остваренп 
           2015 

Индекс % учешћа 
у прихпдима                                              

1. Прихпди пд изврщених 
услуга 

23.496.380,00 22.984.380,00 97,821 19,800 

1 Прихпди пд прпдаје дпбара 23.496.380,00 22.984.380,00 97,821 19,800 

2. Рпдитељ. динар-зимпваое 351.450,00 766.500,00 218,086 0,660 

3. Рпдитељ. динар-излет 105.280,00 122.100,00 115,976 0,105 

4. Рпдитељ. динар-псиг.деце / 73.400,00 / 0,063 

2-4 Рпдитељски динар 456.730,00 962.000,00 210,628 0,828 

5. Прихпд пд накнаде щтете 107.339,00 91.566,00 85,305 0,083 

6. Пстали прихпди-рпђендан 180.000,00 / / / 

7. Прихпд пд тендерске 
дпкументације 

/ 5.600,00 / 0,005 

8. Пстали прихпди-мпси / 1.230.200,00  1,060 

9. Пстали прихпди 72.299,00 159.542,00 220,670 0,137 

5-9 Мещпвити и непдређени 
прихпди 

359.638,00 1.486.908,00 413,446 1,285 

10. Рефундација за бплпваое пд 
фпнда 

621.141,07 785.887,72 126,523 0,677 

11. Рефундација за ппрпдиљскп 
пдсуствп 

231.833,00 2.097.826,67 904,887 1,807 

10-11 Мемпр. ставке за реф. 
расхпда 

852.974,07 2.883.714,39 
 

338,078 2,484 

12. Прихпди бучета за плате 67.999.100,00 61.057.567,03 89,792 52,597 

13. Прихпд бучета за ПИП 7.594.000,00 7.337.491,21 96,622 6,321 

14. Прихпд бучета за здрав. 
псигураое 

3.868.400,00 3.175.861,68 82,097 2,736 
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15. Прихпд бучета за 
незаппсленпст 

487.800,00 435.783,65 89,336 0,375 

16. Прихпд бучета за текуће 
пдржаваое 

485.308,00 757.817,88 156,152 0,653 

17. Прихпд бучета за струшнп 
усаврщаваое 

246.783,23 232.767,00 94,320 0,201 

18. Прихпд бучета за 
птпремнине 

358.680,00 366.060,00 102,057 0,315 

19. Прихпд бучета за мащине и 
ппрему 

/ 300.000,00 / 0,258 

20. Прихпд бучета за треће дете 1.500.406,83 / / / 

21. Прихпд бучета за разлику 
зарада 

1.205.339,89 5.610.156,37 465,442 4,833 

12-21 Прихпди бучета-лпкална 
сампуправа 

83.745.817.95 79.273.504,82 94,660 68,289 

22. Прихпди Министарства 
прпсвете - Република 

7.813.714,00 7.104.847,00 129,137 6,120 

23. Прихпди из бучета 
Републике 

/ 1.389.235,24  1,197 

22-23 Прихпдииз бучета 
Републике 

7.813.714,00 8.494.082,24 108,707 7,317 

 СВЕГА ПРИХПДИ 116.725.254,02 116.084.589,45 99,451 100 

а) Укупнп задужеое рпдитеља-кприсника услуга за 2015.гпдину је 24.940.405,00 динара пд  шега је наплаћенп 
22.984.380,00 динара. 
б)  Ненаплаћена пптраживаоа пд рпдитеља изнпсе 1.956.025,00 динара или 7,843%.  Цене услуга нису 
ппвећаване пд септембра 2011.гпдине и изнпсе: 

 за првп дете  4.700,00 динара 

 за другп         4.050,00 динара 

 за децу предщкплскпг узраста у целпдневнпм бправку цена је 3.700,00 
динара  а у пплудневнпм бправку-гпдину пред пплазак у щкплу,  пва услуга  је бесплатна (закпнпмје  такп 
регулисанп). 

 пп пдлуци Скупщтине ппщтине за треће и свакп нареднп дете у ппрпдици  
услуге  бправака у Устанпви су бесплатне. У 2015.гпдини прпсешан брпј пве деце је бип 85-прп, а укупнп 
задужеое изнпсилп је 4.686.800 динара и није изврщена рефундација пд стране псниваша ни за један месец у 
2015-пј. 

Брпј уписане деце за щкплску 2014/2015. гпдину бип је 625 а за щкплску 2015/2016. гпдину је 644 
деце. Прпсешан брпј дплазеће деце у 2015.гпдини је 450, а најмаое дплазака евидентиранп је у перипду 
јануар-фебруар и јун-август, када је прпсешан брпј дплазеће деце 330. 

Нпвшане трансакције за реализацију ваннаставних активнпсти врще се искљушивп прекп ппсебнпг 
текућег  рашуна-рпдитељски динар, а пднпсе се на дневнице васпиташа за ппменуте активнпсти. У тпку гпдине, 
а Пдлукпм Савета рпдитеља , зимпваое је реализпванп на Златибпру у пдмаралищту „Гплија“  за 228-прп 
деце. Излет је реализпван  у Бепград и Јагпдину за 377-прп деце.  

ПУ „Плга Јпвишић Рита“ у пквиру свпје редпвне делатнпсти  реализпвала  је пбавезни  припремни 
предщкплски прпграм у гпдини пред пплазак у щкплу у целпдневнпм и пплудневнпм пблику рада и тп: за  
щест целпдневних и псам  пплудневних  група  за щкплску 2014/2015.гпдину. Пд тпга две пплудневне групе у 
Устанпви и щест при издвпјеним пдељеоима щкпла (Средоа Дпбриоа, Засеље, Здравшићи, Глумаш, Јежевица 
и Лппащ). У щкплскпј  2015/2016.гпдини  припремни предщкплски прпграм се реализује за щест целпдневних 
и пет пплудневних група, једна пплудневна у Устанпви и шетири  васпитне групе на терену при пснпвним 
щкплама (Здравшићи, Глумаш, Тпметинп ппље и Лппащ). Пвим видпм пбухваћенп је 251 дете щкплске  
2014/2015.гпдине  и  190-прп деце щкплске 2015/2016.гпдине. 
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Предщкплска устанпва је у 2015-тпј гпдини пстварила  укупне расхпде у                 изнпсу пд 
113.893.941,92динара.  
 
                                    У табели бр II приказан је преглед расхпда а у пквиру тпга: 
Табела 1:    Расхпди за заппслене; 
Табела 2:    Кприщћеое услуга и рпба; 
Табела 3:    Издаци за нефинансијску импвину. 
 
 
Табела брпј II                      ПРЕГЛЕД РАСХПДА              –   расхпди за заппслене 
                                                                                                   –   рпба и услуге 
                                                                                                   –   нефинансијска импвина 
 
Табела 1:                                                      Расхпди за заппслене (У пквиру табеле II, табела 1,..) 

Редни 
брпј 

Врста расхпда Пстваренп 
2014 

Пстваренп 
2015 

  Индекс % ушещћа у 
расхпдима 

1. Плате пп пснпву цене рада-
бучет ппщтине 

67.999.100,00 61.057.466,08 89,791 53.609 

2. Плате пп пснпву 
привр.ппврем.ппслпва 
сппствени 

61.974,00 300.516,41 
 

484,907 0,264 

3. Плате пп пснпву цене рада-
Република 

2.746.242,46 2.124.250,27 77.351 1,865 

4. Накнада за неискприщћен 
пдмпр-сппствени 

/ 33.658.58 / 0,030 

1-4 Плате, дпдаци и накнаде 
заппслених 

70.807.316,46 63.515.891,34 89,702 55,768 

5. Дппринпс за ПИП-бучет 
ппщтине 

7.594.000,00 7.337.491,21 96,622 6,442 

6. Дппрунпс за ПИП-сппствени 5.839,00 / / / 

7. Дппринпс за ПИП- Република 471.191,72 244.842,88 24,484 0,215 

5-7 Дппринпс за ПИП 8.071.030,72 7.582.334,09 93,945 6,657 

8. Дппринпс за здрав. 
псигураое-бучет ппщтине  

3.868.400,00 3.155.861.68 81,581 2,771 

9. Дппринпс за  
здрав.псигураое- сппствен  

7.164,00 / / / 

10. Дппринпс за 
здрав.псигураое-Републик 

197.265,19 98.223,28 49,792 0,086 

8-10 Дппринпс за здравственп 
псигураое 

4.072.829,19 3.254.084,96 79,897 2,857 

11. Дппринпс за незаппсленпст-
бучет ппщт 

487.800,00 455.783,65 93,437 0,400 

12. Дппринпс за незаппсленпст-
сппствени 

1.219,00 / / / 

13. Дппринпс  за незаппсленпст-
Република 

41.949,27 18.112,23 43,177 0,016 

11-13 Дппринпс за незаппсленпст 530.968,27 473.895,88 89,251 0,416 

14. Трпщкпви превпза –маркице 160.846,00 79.737,00 49,573 0,070 

14 Накнаде у натури 160.846,00 79.737,00 49,735 0,070 

15. Ппрпдиљскп бплпваое 270.797,85 2.263.121,48 835,723 1,987 

16. Бплпваое прекп 30 дана 619.516,76 894.489,90 144,385 0,785 
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14-16 Накн. на терет фпндпва 890.314,61 3.157.611,38 354,662 2,772 

17. Птпремнине за пдлазак у 
пензију-бучет ппщтине 

358.680,00 366.060,00 102,057 0,321 

18. Ппмпћ у слушају смрти шлана 
ппрпдице 

60.000,00 62.000,00 103,333 0,054 

17-18 Птпремнине и ппмпћи 418.680,00 428.060,00 102,240 0,376 

19. Накнаде трпщкпва превпза 
радника  

1.625.628,00 1.606.597,56 98,829 1,411 

19 Накнаде трпщкпва за 
заппслене 

1.625.628,00 1.606.597,56 98,829 1,411 

20. Јубиларне награде 679.905,00 424.242,00 62,397 0,372 

21. Пстале награде заппсленима / 1.389.235,20 / 1,220 

20-21 Награде и пстали расхпди 679.905,00 1.813.477,20 266,725 1,592 

 Укупнп расхпди за заппслене 87.257.518,25 81.911.689,41 93,873 71,919 

  
Образлпжеое табеле 1 : 
                                                                               

1. Највеће ушещће у укупним расхпдима имају расхпди за заппслене дате у  
табели брпј 1 у изнпсу пд 81.911.689,41 динар или 71,92 %, укупних расхпда.  Највеће ушещће у расхпдима за 
заппслене имају расхпди за брутп плате и тп у изнпсу пд 63.515.891,34 динара или  55,77% укупних расхпда, 
дппринпси на терет ппслпдавца у изнпсу пд 11.310.314,93 или 9,93%. Прпсешнп исплаћена брутп зарада за 
2015. гпдину изнпси 46.130,пп динара а прпсешнп исплаћена нетп зарада изнпси 33.458,98 динара. Прпсешан 
брпј заппслених изнпси 114 радника. 

2. Радницима кпји путују исплаћивани су путни трпщкпви у висини цене  
карте а једнпм делу радника куппване су месешне карте. На име трпщкпва превпза исплаћенп је 1.686.334,56 
динара или 1,48% укупних трпщкпва. Пвај изнпс се пднпси на  30 радника кпји су  кпристили услуге превпза. 

3. У 2015.гпдини  исплаћене су јубиларне награде заппсленима кпји су тп  
правп пстварили за 10, 20 и 30 гпдина раднпг стажа у изнпсу кпји је предвиђен закпнпм. Укупан нетп изнпс 
исплаћен за пве намене је 397.800,пп  увећан за ппрез у изнпсу пд 26.442,пп динара  щтп укупнп изнпси 
424.242,пп или 0,37% укупних расхпда. Јубиларну награду је примилп укупнп 9 радника. За 10. гпдина награду 
је  примилп 2 радника, за 20. гпдина 5 радника и 2 радника за 30. гпдина рада. Сви заппслени кпји су примили 
плату за пктпбар 2014.гпдине у децембру су дпбили једнпкратну ппмпћ у нетп изнпсу пд 7.000,пп динара щтп 
је евидентиранп ппд ппзицијпм пстале награде заппсленима. 

4. Радницима  кпји су птищли у пензију исплаћене су птпремнине према  
утврђенпј прпсешнпј заради предвиђенпј закпнпм, према тада важећим пбјављеним ппдацима Републишкпг 
завпда за статистику. У 2015.гпдини птпремнина је исплаћена за 3 радника у изнпсу пд 358.680,00 динара или 
0,31% укупних трпщкпва. 
 
 
Табела 2                                                                           Кприщћеое услуга и рпба (у пквиру табеле II, табела 2) 

Редни 
брпј 

Врста расхпда Остваренп 
2014 

Остваренп 
2015 

  Индекс % учешћа у 
расхпдима 

1. Трпщкпви платнпг прпмета 300.382,74 331.402,74 110,327 0,291 

1 Трпщкпви платнпг прпмета 300.382,74 331.402,74 110,327 0,291 

2. Услуге за електришну енергију 6.825.859,27 6.466.254,13 94,732 5,677 

3. Лпж уље 1.804.950,78 448.757,02 24,863 0,394 

2-3 Енергетске услуге 8.630.810,05 6.915.011,15 80,120 6,071 

4. Услуге впдпвпда и 
канализације 

908.215,45 991.201,20 109,137 0,870 

5. Услуге пдржаваоа двприщта 28.166,90 27.619,78 98,058 0,024 

4-5 Кпмуналне услуге 936.382,35 1.018.820,98 108,804 0,895 
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6.  Телефпн,телекс,телефакс 250.176,31 232.769,13 93,042 0,204 

7. Трпщкпви ПТТ услуга 11.606,60 14.246,60 122,746 0,013 

6-7 Услуге кпмуникације 261.782,91 247.015,73 94,559 0,217 

8. Трпщкпви премије псигураоа 
импвине 

441.682,50 334.393,58 75,709 0,294 

9. Трпщкпви премије псигураоа 
заппслених 

/ 85.956,00 / 0,075 

8-9. Трпщкпви псигураоа 441.682,50 420.349,58 95,170 0,369 

10. Трпщкпви дневница и 
смещтаја на сл.путу 

190.235,00 165.930,00 87,223 0,146 

11. Трпщкпви превпза за 
службена путпваоа 

38.560,00 19.260,00 49,948 0,017 

10-11 Трпщкпви служб.путпваоа 228.795,00 185.190,00 80,941 0,163 

12. Трпщкпви превпза 
предщкплаца 

11.290,00 17.240,00 152,702 0,015 

12. Трпщкпви путпваоа ушеника 11.290,00 17.240,00 152,702 0,015 

13. Пдрж. и израда спфтвера 151.995,29 212.000,00 139,478 0,186 

14. Пдржаваое рашунара / 69.593,00 / 0,061 

13-14 Кпмпјутерске услуге 151.995,29 281.593,00 185,264 0,247 

15. Услуге усаврщаваоа 
заппслених-бучет 

246.783,23 227.767,00 92,294 0,200 

16. Услуге усаврщаваоа 
заппслених-сппств 

160.200,00 / / / 

17. Услуге усаврщаваоа 
заппслених-Република 

/ 19.000,00 / 0,017 

18. Кптизација за семинаре 14.840,00 10.400,00 70,081 0,009 

15-18 Услуге пбразпваоа и усаврщ. 421.823,23 257.167,00 60,966 0,226 

19. Щтампаое шаспписа 28.054,00 50.505,60 180,030 0,044 

20. Пбјављиваое тендера 29.869,00 28.143,50 94,223 0,025 

19-20 Услуге инфпрмисаоа 57.923,00 78.649,10 135,782 0,069 

21. Репрезентација 9.230,00 11.914,00 129,079 0,010 

22. Ппклпни 5.948,00 10.763,00 180,951 0,009 

21-22 Репрезентација 15.178,00 22.677,00 149,407 0,020 

23. Трпщ.рпд.динара-зимпваое 552.649,00 780.070,69 141,151 0,685 

24. Трпщ.рпд.динара-излет 101.862,00 117.391,49 115,246 0,103 

25. Трпщ.рпд.динара-псигур.деце / 76.399,00 / 0,067 

23-25 Пстале ппщте услуге 654.511,00 973.861,18 148,792 0,855 

26. Услуге сервисираоа лифта 17.008,20 18.554,40 109,091 0,016 

27. Услуге безбеднпст и здравље 
на раду 

42.000,00 122.400,00 291,429 0,107 

28. Пстале услуге-хасап 6.660,00 / / / 

26-28 Пстале услуге 65.668,20 140.954,40 214,646 0,124 

29. Услуге узпркпваоа намерница  166.191,00 153.522,00 92,377 0,135 

30. Дезинф.,дезинсекција и 
дератизација 

79.338,00 95.986,00 120,984 0,084 

31. Санитарна пбрада радника 364.440,00 374.600,00 102,788 0,329 

29-31 Медицинске услуге 609.969,00 624.108,00 102,318 0,548 

32. Текуће ппправке и 
пдрж.зграда и псталих 
пбјеката- бучет 

448.032,00 753.424,67 168,163 0,662 
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33. Текуће ппправке и 
пдрж.зграда-сппств. 

320.173,55 272.145,33 84,999 0,239 

32-33 Текуће ппправке п пдржаваое 
зграда 

768.205,55 1.025.570,00 133,502 0,900 

34. Текуће ппправке и 
пдрж.ппреме-бучет 

37.276,00 / / / 

35. Текуће ппправке и 
пдрж.ппреме-сппствени 

299.436,18 494.343,65 165,091 0,434 

34-35 Текуће ппправке и пдржаваое 
ппреме 

336.712,18 494.343,65 146,815 0,434 

36. Канцеларијски материјал 160.123,71 160.852,32 100,455 0,141 

37. Расхпди за радну унифпрму и 
клпмпе 

146.628,00 214.294,40 146,148 0,188 

38. Цвеће и зеленилп 18.310,00 8.885,00 48,525 0,008 

36-38 Административни материјал 325.061,71 384.031,72 118,141 0,337 

39. Струшна литература 119.955,00 98.352,92 81,991 0,086 

40. Материјал за пбразпваое-
дидактика 

336.433,87 383.780,08 114,073 0,337 

41. Радне коиге 31.994,34 31.320,00 97,892 0,023 

39-41 Материјал за пбразпваое 488.383,21 513.453,00 105,133 0,451 

42. Бензин 246.003,50 270.000,00 109,754 0,237 

42 Материјал за сапбраћај 246.003,50 270.000,00 109,754 0,237 

43. Материјал за кухиоу 23.650,94 / / / 

44. Медицински материјал / 13.492,61 / 0,012 

45. Пстали пптрпщни материјал 71.305,67 136.792.59 191,839 0,120 

42-45 Пстали материјал 94.956,61 150.285,20 158,267 0,132 

46. Материјал за пдржававаое и  
хигијену 

1.286.770,52 1.076.656,07 83,671 0,945 

47. Намирнице за припремаое 
хране 

8.848.559,09 9.232.252,94 104,336 8,106 

48. Намирнице за припремаое 
хране-мпси 

/ 675.188,85 / 0,593 

46-48 Материјал за пдрж.хигијене и 
намирнице 

10.135.329,61 10.984.097,86 108,374 9,644 

49. Пстали материјални трпщкпви 109.250,46 / / / 

49 Материјал за ппсебне намене 109.250,46 / / / 

50. Oстале текуће дптације и 
трансфери 

1.205.339,89 5.610.156,37 465,442 4,926 

50 Oстале текуће дптације и 
трансфери 

1.205.339,89 5.610.156,37 465,442 4,926 

51. Регистрација впзила 37.055,00 36.743,00 99,158 0,032 

52. Таксе 22.316,84 17.650.63 79,091 0,015 

51-52 Пстали ппрези 59.371,84 54.393,63 91,615 0,048 

 УКУПНП: 26.556.807,83 31.000.371,29 116,732 27,219 

 СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХПДИ 113.814.326,08 112.912.060,70 99,207 99,138 

 
 
 

Образлпжеое табеле бр.2: 
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Укупни трпщкпви у пквиру категприје  кприщћеое услуга и рпба  дати у табели брпј 2 изнпсе 
31.000.371,29 динара пднпснп 27,219% укупних трпщкпва кап щтп је  и приказанп у табели. 
         Структуру трпшкпва чине:  
1. намирнице за припремаое хране;  
2. трпщкпви електришне енергије; 
3. материјал за пдржаваое хигијене;  
4. текуће пппавке и пдржаваое зграда и пбјеката; 
5. кпмуналне услуге; 
6. медицинске услуге (санитарна пбрада радика,узпркпваое намирница и „ДДД“) 
7. материјал за пбразпваое (дидактика,струшна литература и радне коиге); 
8. текуће ппправке и пдржаваое ппреме (ппрема и мащине у кухиоама, вещерају,  клима уређаји...). 
9. лпж уље; 
10. трпщкпви псигураоа (псигураое импвине и заппслених); 
11. административни материјал (радна унифпрма,канцеларијски материјал); 
12. трпщкпви платнпг прпмета; 
13. кпмпјутерске услуге (израда и пдржаваое спфтвера и пдржаваое рашунара); 
14. материјал за сапбраћај (бензин); 
15. услуге пбразпваоа и усаврщаваоа (кптизација за семинаре, трпщкпви  смещтаја и исхране на службенпм 
путу); 
16. услуге кпмуникација (трпщкпви телефпнских услуга за 5 претплатнишких   
брпјева,  интернет и пснпвна претплата за умрежене мпбилне телефпне за  90 радника у изнпсу пд 48 динара 
на месешнпм нивпу); 
17. трпщкпви службених путпваоа (трпщкпви дневница и превпза на службенпм путу); 
18. пстале услуге (безбеднпст и здравље на раду,пдржаваое лифта); 
19. пптрпщни материјал  (медицински материјал, каблпви, сервисираое  кетрича, прпизвпди пд 
пластике,земља за цвеће,щрафпви,ексери...):  
1.  Највећи трпщак из табеле 2 пднпси се на намирнице за припремаое хране  и изнпси 9.232.252,94 
динара или 8,11%.  

Набавка намирница врщи се пп прпписанпм ппступку јавне набавке за набавке велике вреднпсти. У 
кпнкретнпм слушају набавка је врщена у птвпренпм ппступку пп партијама, кпји  пбезбеђује ппщтпваое 
пснпвних нашела ЗЈН-а. Јавни ппзив за прикупљаое ппнуда пбјављује  се у „Службенпм гласнику РС“. На бази 
прикупљених ппнуда у пквиру партија изврщен је избпр најппвпљнијих  ппнуђаша и тп:  

 а) Месп и месне прерађевине - „Сувпбпр кппп“  Шашак; 
 б) Пилеће месп - „Сувпбпр кппп“  Шашак; 
 в) Млекп, млешни прпизвпди и сир - млекара „Мправица  Ариље; 
 г) Јаја -  „Ила прпмет“  Шашак; 
 д) Намирнице щирпке  пптрпщое - „ Сретен Гудурић“  Ужице; 
 ђ) Хлеб, пецива и кпре - „Ппнс“  Шашак; 
 е) Свеже впће и ппврће - „Ила прпмет“  Шашак; 
 ж) Залеђенп ппврће - „Еурп гранд“ Ужице; 
 з) Мед - „Сретен Гудурић“ Ужице; 
 и) Смрзнута риба - „Принципал дуп“ Шашак. 

2.Трпщкпви електришне енергије у 2015.гпдини изнпсе 6.466.254,13 дин.или 5,68%  укупних трпщкпва а 
пднпсе се  на трпщкпве грејаоа у пбјектима   „Пшелица“ и „Лептирић“, трпщкпве припреме хране за сва три 
пбјекта и пстале  текуће пптребе.  
3. Средства за пдржаваое хигијене набављени су тпкпм 2015.гпд.у вреднпсти  пд 1.076.656,07 динара 
или 0,95%. а накпн спрпведенпг  ппступка  набавке мале вреднпсти за набављаое дпбара - материјал за  
пдржаваое лишне и ппщте  хигијене где су изабрани најппвпљнији ппнуђаши:  
 а) Папир и убруси - „МГ“  Нпви Сад; 
 б) Средства за дезинфекцију - „Натали дрпгерија“ Нищ; 
 в) Пстали пптрпщни материјал  - „Мали принц“  Бепград; 
 г)  Средства за мащинскп праое ппсуђа -  „Хигијена системс“ Бепград. 
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Угпвпрене цене у набавкама мале вреднпсти нису меоане у тпку трајаоа угпвпра. 
4. За текуће ппправке и пдржаваое зграда и псталих пбјеката издвпјена су  средства у изнпсу пд 1.519.913,65 
дин. или 1,33%. Средства се пднпсе на: 

 - радпве за израду пграде пкп двприщта пбјекта „Пшелица“; 
 - материјал и радпве за израду затвпренпг прпстпра (надстрещнице) у пбјекту „Бамби“ кпја служи за 
пптребе пдлагаоа кпсашице и алата; 
 - крешеое ппјединих радних спба и псталих делпва зграда;  
 - радпве на крпву у пбјектима „Пшелица“  и „Бамби“; 
 - израду пграде на тераси у пбјекту „Пшелица“; 
 - израду  преграднпг зида у канцеларијскпм прпстпру пбјекта Бамби и др. 

5.Кпмуналне услуге у 2015.гпд.изнпсиле су  991.201,20динара или 0,87%        укупних трпщкпва и пднпсе се на 
перипд децембар 2014. – нпвембар 2015.  гпдине. Кпмуналне услуге су плаћене према фактурама 
исппстављених пд стране кпмуналнпг предузећа. Неизмирене пбавезе за кпмуналне услуге изнпсе 
 86.973,81 динара и пднпсе се на децембар 2015.гпдине шија пбавеза плаћаоа  дпспева у јануару 
2016.гпдине.  Изнпс пд 27.619,78 дин пднпси се на набавку  гприва за пптребе кпщеоа двприщта, кап и 
дуваљку за испириваое бетпнских ппврщина у сва три пбјекта. 
6. Медицинске услуге се пднпсе на санитарне прегледе радника, узпркпваое намирница и анализу брисева 
радних ппврщина, ппсуђа и руку, кап и на услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције. За пве намене у 
2015. гпдини  утрпщенп је 624.108,00  динара или 0,55% укупних трпщкпва. 
7. Трпщкпви материјала за пбразпваое изнпсе 513.453 динара или 0,451%  укупних трпщкпва. Пднпсе се на 
набавку дидактике, играшака, коига, струшне  литературе и радних коига. 
8. У пквиру ппзиције текуће ппправке и пдржаваое ппреме евидентирани су трпщкпви у изнпсу пд 494.343,65 
динара или 0,434% пд укупних трпщкпва а пднпсе се на: 

- лимарске радпве на впзилу „Лада“ кпје служи за дпставу хране у пбјекатима;  
- ппправке уређаја у кухиоама и вещерају; 
- пдржаваое и сервисираое два аута;  
- сервисираое и пдржаваое фптпкппир апарата; 
- сервисираое клима уређаја; 
- ппправке ппреме за пбразпваое ( ДВД и ЦД уређаја) и др. 

9.  Трпщкпви за набавку лпж уља у 2015.гпдини изнпсе  448.757,02 динара или 0,394% укупних трпщкпва. 
Ппшеткпм 2015.гпд. пстварили смп правп на рефакцију за набављенп лпж уље у 2014.гпдини у изнпсу пд 
501.480,78 дин. а кпја је евидентирана кап смаоеое трпщкпва. У грејнпј сезпни 2015.гпд ине  кпристили 
смп залихе лпж уља набављенпг  2014.гпдине. Лпж уље се кпристи за пптребе грејаоа пбјекта „Бамби“ а 
набављенп је  пд „НИС“  а.д.  Нпви Сад ппсле  спрпведенпг ппступка набавке мале вреднпсти.  
 

                                      Издаци за нефинансијску импвину(у пквиру табеле II, табела 3) 
                                                                                                                                                                    Табела брпј 3                         

Реди 
брпј 

Врста издатка Пстваренп 
2014 

Пстваренп 
2015 

  Индекс % ушещћа у 
расхпдима 

1. Намещтај    153.720,00 375.010,00 243,95 0,329 

2. Ппрема за дпмаћинствп 101.670,00 279.511,22 274,92 0,245 

3. Ппрема за пбразпваое 73.188,80 232.800,00 318,08 0,204 

4. Рашунарска ппрема 107.688,00 94.560,00 87,80 0,083 

5. Ппрема за сапбраћај-бицикл 17.060,00 / / / 

1-5 УКУПНП 453.326,80 981.881,22 216,59 0,861 

             

 
 

Укупни текући расхпди + 
издаци за нефинансијску 
импвину 

114.267.652,88 113.893.941,92 94,351 100 

 
Образлпжеое табеле бр. 3  
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  Издаци за нефинансијску импвину приказани у табели брпј 3 извещтаја изнпсе  981.881,22 динара или 
0,86% укупних трпщкпва. У пву категприју сврстана су сва улагаоа кпја се пднпсе за набавку : намещтаја, 
ппреме за дпмаћинстп, ппреме  за пбразпваое и рашунарске ппреме. 
  У  табели брпј 3 ппд редним брпјем 1. приказана је вреднпст набављенпг намещтаја и тп:  
 -10 дешијих стплпва щестпсед и  60 дешијих стплица за предщкплске радне    
спбе у пбјекту „Бамби“; 
 - 2 прмара за радне спбе у пбјекту „Бамби“; 
 - 1 надпградоа прмара за предщкплску радну спбу пбјекту „Пшелица“; 
 - 1 прмар за библиптеку у хплу пбјекта „Бамби“; 
 - 1 маои прмар за канцеларију, а за пптребе пдлагаоа дпкументације. 

У истпј табели ппд редним брпјем 2. приказана је вреднпст набављене ппреме за дпмаћинствп и 
угпститељствп а у пквиру тпга је набављенп: щест угпститељских кплица, сецкп, миксер, пегла, усисиваш, 
бущилица, брусилица, двпје мердевине и три индукципне плпше (за чајне кухиое пбјеката).  

Ппд редним брпјем 3. приказана је вреднпст набављене ппреме за пбразпваое а тпкпм 2015.гпдине 
набављенп је: 8 пградица за бебе и 9 сунђерастих двпседа за децу у јасленим спбама сва три пбјекта.  Псам 
ЦД радип плејера и 4 кутка за ликпвне активнпсти  за вртићне групе. 
 У пквиру издатака за нефинансијску импвину а ппд рашинарскпм ппремпм (редни брпј 4- табеле) 
евидентирана је набавка једнпг лаптппа,  једнпг щтампаша у бпји и шетири ласер щтампаша . 
  
             
  ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

                                                                                                                                           Табела III   

Финансијски резултат Износ 

Укупни прихпди и примаоа 116.084.589,45 

Укупни расхпди и издаци 113.893.941,92 

Резултат -суфицит 2.190.647,53 
 

Накпн  евидентираоа  свих ппслпвних прпмена кпје су настале тпкпм  
2015.гпдине,  ппщтујући гптпвински принцип коижеоа у складу са кпнтим  пквирпм за бучетске кприснике, 
кап и дпмаћинским ппслпваоем,  исказан је суфицит  пд 2.190.647,53 динара, ппред не рефундиране 
надпкнаде за треће и свакп следеће дете. Пвим дпкументпм кап и гпдинама уназад пптврђује се ппзитивнп 
ппслпваое наще предщкплске Устанпве-вртића. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извештај саставила - шеф рачунпвпдства:                                                                        Директпр: 
Ружица Маркпвић                                                мр Снежана Младенпвић 
 
_______________                                         _____________________ 
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 На основу члана 11. Одлуке о Општинском већу општине Пожега („Општински 

службени гласник“ број 28/04) Општинско веће општине Пожега на седници од 

______________________.2016.године, поступајући по захтеву ЈП „Општинска стамбена 

агенција Пожега“ број 02-109/16 од 02.9.2016.године,  донело  је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 ПРЕНОСИ СЕ право коришћења са општине Пожега на ЈП „Општинска стамбена 

агенција Пожега“ на земљишту ближе означеном као кат.парц.број 465/1 КО Пожега 

описаном у листу непокретности број 3485, укупне површине 0.41,45ха. 

 Овим закључком преносе се сва досадашња права и обавезе општине Пожега 

на ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“. 

 Међусобна права и обавезе између општине Пожега и ЈП „Општинска стамбена 

агенција Пожега“ регулисаће се посебним уговором. 

 Овлашћује се председник Општине да закључи уговор о регулисању 

међусобних права и обавеза. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

_____________________________________________ 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

                                                                            Милан Божић 



                                                                                                                           

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Општинском већу  обратило се ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ 

захтевом да општина Пожега пренесе право коришћења на кат.парц.број 465/1 КО 

Пожега, површине 0.41,45ха- 

ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ у захтеву навела је да поменуту 

парцелу користи без правног основа више од 20 година „Ратко Митровић“ ДОО 

Пожега. Закључком Општинског већа 01 број 06-1/16 од 29.01.2016.године, пренето 

је у надлежност са оснивача Општине Пожега на ЈП „Општинска стамбена агенција 

Пожега“ утврђивање фактичког стања свих површина земљишта које се води на 

општини Пожега према листовима непокретности СКН Пожега са објектима на њима 

а према усвојеном Програму пословања Предузећа за 2016.годину. 

 Разматрајући поднети захтев као и Програм рада ЈП „Општинска стамбена 

агенција Пожега“ и планирана средства за ове намене Општинско веће је одлучило 

као у диспозитиву овог закључка и предлаже Скупштини усвајање истог. 

  

   

 

 



 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр.129/07), 

члана 29. Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 

и 5/2015) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“, 

бр.2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници од _______________ 

2016.године, донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ „Мото клубу“ Пожега да у називу удружења користи 

назив „Пожега“ тако да назив удружења гласи: 

- Мото клуб „Соколови Пожега“.  

 

 

 

01 број: _______________________________________________ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  

 

 

 

                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                                                                                                  Зорица Митровић  

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 Општинском већу општине Пожега и Скупштини општине Пожега обратио се 

председавајући оснивачке Скупштине „Мото клуба“ Пожега, Бошко Николић из 

Горобиља захтевом за давање сагласности за пословно име Мото клуба, 

08.8.2016.године. 

 Одредбом члана 29. Закона о привредним друштвима („Сл.гл.РС“, бр.36/2011, 

99/2011, 83/2014 и 5/2015) предвиђено је да привредно друштво може да садржи 

назив домаће државе или територијалне јединице само уз претходну сагласност 

надлежног органа државе или територијалне јединице. 

 На основу наведеног сматрамо да је поднети захтев основан узимајући у обзир 

одредбе Закона о привредним друштвима, па предлажемо Скупштини да донесе 

закључак као у тексту који се доставља. 



 

На основу члана 8. Закона о средствима у својини Републике Србије 
(''Сл.гл.РС'', број 53/95), члана 14.став 2.тачка 25. и члана 105. Статута Општине 
Пожега (''Општински службени гласник'', број 2/08) Скупштина општине Пожега, 
на седници одржаној ________ 2016. године, донела је  
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
  
 
 
  I ИЗДАЈЕ СЕ у закуп најповољнијем понуђачу - закупцу пословна 
просторија која је у својини Републике Србије а на коришћењу код Општине 
Пожега ближе означена као: 
 

 пословна просторија у приземљу пословне зграде на Тргу Слободе 
број 3 у Пожеги, површине 36 м2. 
 

 II ОБРАЗУЈЕ СЕ  комисија за објављивање огласа и спровођење поступка 
лицитације уз одређивање почетне цене закупа у саставу: 
 

1. Анђелић Радосав, председник Комисије 
2. Видић Оливера, члан Комисије 
3. Ђуровски Дејан, члан Комисије 
 
III Пословна просторија издаје се на одређено време у трајању од четири 

године 
 
IV Након спроведене лицитације нацрт уговора о закупу са најповољнијим 

закупцем  сачиниће Општинско  правобранилаштво које ће исти доставити  на 
сагласност Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, 

 
V ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  председник Општине Пожега да  са најповољнијим 

закупцем  закључи уговоре о закупу пословних просторија. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
01 број ____________________ 

 
 
 
 
 
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК, 
 
                                                                                                            Зорица Митровић  



 На основу члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине 

Пожега“ број 2/08, 9/08 и 3/10), поступајући по захтеву ЈП „Југоимпорт-

СДПР“ – „PMC inženjering“ од 24.12.2016.година а након добијања 

сагласности одбора МЗ Висибаба, Расна и Узићи, Скупштина општине 

Пожега на седници од 07.7.2016.године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У  

 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за промену граница катастарских општина у 

оквиру Општине Пожега у циљу изградње фабрике стрељачке муниције на 

комплексу земљишта на кат.парц. број 101 и 1123/2 КО Узићи, кат.парц.број 

1528, 2141 и 2144/1 у КО Висибаба и  кат.парц.број 1182 и 1882/1 КО Расна,  

припајањем КО Узићи. 

  

 

 

01 број: 011-10/2016 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА  

 

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК, 

                    

                                                                                     Зорица Митровић                                                            

                                                                                                                           

                                                                                               



 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 
 
 Председнику Општине обратило се  ЈП „Југоимпорт-СДПР“ – „PMC inženjering“ 

са захтевом за реализацију пројекта изградње комплекса фабрике стрељачке 

муниције. 

 У циљу изградње фабрике и израде пројекта потребно је извршити измену 

граница катастарских општина Висибаба, Расна и Узићи, обзиром да комплекс 

земљишта на коме ће фабрика бити изграђена састоји се од кат.парц.број 101 и 

1123/2 у КО Узићи, укупне површине 13.84,38ха, кат.працела број 1528, 2141/1 и 

2144/1 КО Висибаба укупне површине 0.53,24ха и кат.парцела број 1182 и 1882/1 КО 

Расна укупне површине 0.54,38ха. 

 Разматрајући поднети захтев Скупштина је мишљења а по предлогу 

Општинског већа да исти треба усвојити, а поготово узимајући у обзир да се не мења 

територијална граница општине Пожега, већ границе кат.општина Узићи, Расна и 

Висибаба. 

 

 

 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                    

                                                                                                      Зорица Митровић  
                                                                                                                           

                                                                                               
 
 
 



 На основу члана 11. Одлуке о Општинском већу општине Пожега („Општински 

службени гласник“ број 28/04) Општинско веће општине Пожега на седници од 

____________.2016.године,  донело је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ председнику Општине да у име Општине потпише 

Протокол о сарадњи између општине Пожега и Привредног друштва „KRISNEV MHE“ 

D.O.O. Beograd.  

 

 

 

__________________________________________ 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                          ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
                                                                                                                    Милан Божић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 б р а з л о ж е њ е  
 
 
Председнику Општине достављено је писмо о намерама Предузећа „ЕnGreen” 

d.o.o.Beograd, oдносно Привредног друштва „KRISNEV MHE“ D.O.O. Beograd уз 

констатацију о постојању заједничког интереса и спремности за међусобну сарадњу 

у области експлоатације обновљивих извора енергије кроз изградњу мини хидро 

електрана на територији општине Пожега. 

 

Разматрајући писмо о намерама а обзиром да у евентуалном закљученом протоколу 

о сарадњи нема оштећења Општинских интереса и мишљења Општинског 

правобранилаштва број М-111/2016 од 01.9.2016.године, Општинско веће одлучило 

је као у диспозитиву Закључка.  
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             На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гл.РС'', бр.129/07) и члана 38. тачка 1. Статута општине Пожега 
(''Службени лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине 
Пожега на седници одржаној _________2016. године, донела је 
 

П О С Л О В Н И К 
О  РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

Члан 1. 
Овим Пословником уређује се конституисање, организација рада Скупштине 

општине Пожега (у даљем тексту: Скупштина), начин припреме, вођење и рад 
седница Скупштине, као и начин остваривања права и дужности одборника и других 
учесника у раду и заседању Скупштине.  
 

КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 2. 
Прву конститутивну Скупштину, после завршених избора, сазива председник 

Скупштине из претходног сазива, у року од 15 дана од дана објављивања 
резултата избора. 

Првом конститутивном седницом Скупштине председава, до избора 
председника Скупштине, најстарији одборник коме у раду помажу два најмлађа 
одборника и секретар Скупштине из претходног сазива. 

Најстарији одборник је овлашћен да сазове конститутивну седницу ако то у 
Законском року не учини председник Скупштине из претходног сазива. 
 

Члан 3. 
 Одборници стичу права и дужности у Скупштини даном потврђивања 
мандата. 
 Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за 
одборника и извештаја Општинске изборне комисија о спроведеним изборима и 
извештаја Верификационог одбора јавним гласањем већином броја гласова 
присутних одборника. 

Члан 4. 
 Верификациони одбор за потврђивање мандата одборника чине три 
одборника. 
 Председник и чланови Одбора за потврђивање мандата бирају се на 
конститутивној седници на предлог одборника који председава седницом 
Скупштине. 
 Одбор је изабран ако је за њега гласала већина присутних одборника. 
 

Члан 5. 
            Верификациони одбор на основу извештаја Општинске изборне комисије, по 
спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине и примљених уверења о 
избору сваког одборника утврђује да ли су подаци из Уверења истоветни са 
подацима из извештаја и да ли је Уверење издато од Општинске изборне комисије 
као надлежног општинског органа, те о томе подноси Скупштини општине извештај 
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у писменом облику који садржи предлог о томе да ли треба потврдити мандат 
одборника. 
            Свој извештај и предлог Верификациони одбор доноси већином гласова.  
            О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини а по 
завршетку расправе уколико Верификациони одбор не оспори ниједан мандат о 
његовом извештају одлучује се у целини. 
            Ако Верификациони одбор у свом извештају односно одборник на седници 
предложи да се верификација мандата поједином одборнику одложи или да му се 
мандат не верификује о томе се гласа посебно. 
            Непотврђени мандати одборника потврђују се на предлог Верификационог 
одбора за потврђивање мандата или на предлог Административно-мандатне 
комисије, уколико је иста именована, на првој наредној седници Скупштине 
општине на којој одборник присуствује и учествује у раду Скупштине без права 
одлучивања. 
             Кандидат за одборника чије је потврђивање мандата одложено има право 
да присуствује седницама Скупштине, учествује у раду без права одлучивања 
најдуже 30 дана, после ког рока се његов мандат потврђује или се предузимају 
Законом прописане радње ради доделе мандата другом одборнику. 
             Када Скупштина, после конституисања, одлучује о потврђивању мандата 
нових одборника у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати за 
одборнике који имају Уверење Изборне комисије да су изабрани. 
           Против одлуке донете у вези са потврђивањем мандата одборника може се 
изјавити жалба надлежном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке 
Скупштине. 
            Када одборнику престанке мандат пре истека времена потврђивање 
мандата новом одборнику врши се на предлог Административно-мандатне комисије 
Скупштине општине а кандидату за одборника упућује се позив за прву наредну 
седницу. 
  

ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 6. 
 Кандидата за председника Скупштине може да предложи најмање 1/3 
одборника (18). 
 Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 
 Предлог за избор председника садржи име и презиме одборника, кратку 
биографију и образложење. Предлог се доставља у писаном облику. 

 
Члан 7. 

 Председавајући обавештава одборнике о примљеним предлозима 
кандидата за председника Скупштине. 
 Предлагачи могу образложити своје предлоге на седници Скуштине. 
 О предложеним кандидатима се отвара расправа у којој одборници могу 
изнети своје мишљење о предложеним кандидатима. 
 Након расправе председавајући утврђује листу кандидата за председника 
Скупштине и то по азбучном реду презимена. 
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Члан 8. 
           Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем. Тајним гласањем 
за избор председника Скупштине руководи председавајући Скупштине коме у раду 
помажу најмлађи одборници и секретар Скупштине из претходног сазива. 
 

Члан 9. 
 Гласање се врши на гасачким листићима овереним печатом Скупштине 
општине. 
 На гласачком листићу кандидати се наводе редоследом утврђеним у листи 
кандидата. Испред имена сваког кандидата ставља се редни број. 
 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за 
кога одборник гласа. 
 Гласати се може за једног кандидата и то кандидата чије је име наведено на 
гласачком листићу. 
 Ако је предложен само један кандидат испред његовог имена се не ставља 
редни број а гласање се врши заокруживањем једне од понуђене могућности које се 
на гласачком листићу налазе испод имена кандидата: ''за'' или ''против''. 
 Неважећи гласачки листић је: непопуњен гласачки листић, гласачки листић 
који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврди за кога је одборник 
гласао, као и листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се 
бира. 
            Одборнику се уручује гласачки листић тако што прилазу столу, 
председавајућег пошто је претходно прозван, уручује му се листић а одборник који 
помаже у раду председавајућем код имена и презимена одборника у списку 
одборника означава да му је гласачки листић уручен. Када одборник попуни 
гласачки листић прилази месту где се налази гласачка кутија и убацује у њу 
гласачки листић при чему Гласачки одбор у списку одборника означава да је 
одборник гласао. Пошто је гласање завршено утврђују се резултати гласања тгако 
што се пре отварања гласачке кутије пребројавају неупотребљени гласачки 
листићи и стављају у посебане коверте. 
            Утврђивање резултата гласања обухвата податке о: број уписаних 
одборника у гласачки списак; број преузетих гласачких листића; број 
неупотребљених гласачких листића; број гласачких листића нађених у гласачкој 
кутији; број неважећих гласачких листића; укупан број гласова који је добио кандат 
за председника Скупштине, односно сваки од кандидата за председника Скуштине 
уколико их је било више предложено; о утврђивању резултата Гласачки одбор 
саставља записник који потпусују сватри члана са податком о датуму гласања.                     
Председавајући Скупштине подноси извештај о резултатима гласања. 
 

Члан 10. 
 За председника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова 
од укупног броја одборника. 
            Ако је предложено више кандидата а ниједан није добио потребну већину 
поновиће се гласање у коме учествују два кандидата који су добили највећи број 
гласова или више кандидата који су добили једанаки и истовремено највећи број 
гласова. 
            Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран понавља се 
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поступак избора са новим кандидатима о којима се Скупштина није изјашњавала. 
            Ако је предложен један кандидат и није добио потребну већину понавља се 
поступак избора са новим кандидатом о којем се Скупштина није изјашњавала. 
             

Члан 11. 
 Председник Скупштине: 

- представља Скупштину, 
- сазива и руководи седницама Скупштине, 
- стара се о примени Пословника Скупштине, 
- стара се о благовременом и координираном раду радних тела 

Скупштине, 
- врши и друге послове предвиђене Законом, Статутом, одлукама и овим 

Пословником. 
 

Члан 12. 
 Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је 
изабран, подношењем оставке,  разрешењем или престанком мандата одборника. 
Оставка се подноси у писменој форми. 
 У случају подношења оставке, председнику Скупштине престаје функција 
даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној 
седници Скупштине ако је оставку поднео у време између две седнице. 
 Председник Скупштине може поднету оставку образложити. 
            О поднетој оставци не отвара се претрес нити се одлучује већ се престанак 
функције председника по овом основу само констатује. 
           До избора новог председника Скупштине Скупштином председава заменик 
председника Скупштине. 
 

Члан 13. 
 Скупштина може разрешити од дужности председника Скупштине, пре 
истека времена на које је изабран, по поступку предвиђеном за избор председника 
Скупштине. 
             Делу седнице на којој се одлучује о разрешењу не може председавати лице 
о чијем се разрешењу одлучује. 
             У случају престанка функције председника Скуштине пре истека времена на 
које је изабран Скупштина ће на истој а најкасније на наредној седници спровести 
поступак избора председника Скупштине у складу са Законом и одредбама овог 
Пословника. 
 

Члан 14. 
 Заменик председника Скупштине, замењује председника у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност или на основу посебног 
овлашћења. 
 Избор заменика председника Скупштине врши се  по поступку и на начин на 
који се бира председник Скупштине. 
 Заменику председника Скупштине престаје функција пре истека времена на 
које је изабран оставком и разрешењем. 
 Подношење оставке и разрешење се врши на начин и по поступку 
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предвиђеним за подношење оставке и разрешења председника Скупштине. 
 

Члан 15 
 У Скупштини се образују одборничке групе. 
 Одборничку групу сачињавају одборници који припадају једног политичкој 
странци и која има најмање пет одборника. 
 Одборничку групу од најмање пет чланова могу удруживањем да образују и 
одборници који припадају политичким странкама које имају мање од пет одборника, 
као и одборници који не припадају ни једној политичкој странци, односно који су 
изабрани на предлог групе грађана. 
 Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине 
подноси списак чланова групе који је потписао сваки члан, и на коме се посебно 
назначује шеф одборничке групе, његов заменик и назив одборничке групе. 
 Одборник може бити члан само једне одборничке групе. 
Шеф одборничке групе обавештава председника Скупштине о промени састава 
одборничке групе, уз писмену сагласност одборника који мења припадност групи. 
 

Члан 16. 
 Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може сазвати 
заједнички састанак са шефовима одборничких група ради договора о предлогу 
дневног реда седнице. 
 У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити краћи 
прекид седнице и сазвати заједнички састанак са шефовима одборничких група, 
ради усаглашавања ставова по одређеним питањима, када је то неопходно за 
обезбеђивање нормалног рада и одлучивања у Скупштини. 
 О резултатима усаглашавања председник Скупштине обавезно извештава 
одборнике приликом наставка седнице Скупштине. 
 
 

ОРГАНИ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 17. 
 За разматрање и решавање појединих питања из надлежности Скупштине и 
вршење других послова у складу са Пословником образују се стална радна тела – 
савети и комисије у складу са Статутом и посебном одлуком Скупштине. 
 Чланови савета и комисија бирају се на четири године с тим што могу бити 
разрешени пре истека рока на образложен предлог комисије, односно савета, 
његовог председника, одборничке групе и председника Скупштине. 
 

Члан 18. 
Чланове радних тела могу предложити: 
- одборничке групе, 
- одборници, 
- председник и заменик председника Скупштине 

         Одборник може бити члан  једног или више радних тела Скупштине. 
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Члан 19. 
 О предложеној листи за избор чланова комисије и савета одлучује се у 
целини јавним гласањем. 
 Листа кандидата се образује по азбучном реду презимена одборника. 
 Савет и комисија су изабрани ако је за њих гласала већина присутних 
одборника. 
 Уколико је на листи више кандидата од броја који се бира гласа се 
појединачно а изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова. 

 
Члан 20. 

            Седницу радног тела сазива преседник радног тела по сопственој 
иницијативи или на иницијативу трећине чланова радног тела, а дужан је сазвати 
седницу на предлог председника Скупштие општине. Ако председник радног тела 
не сазове седницу председник Скупштине општине може сам сазвати седницу 
радног тела. 
            Радно тело ради у седници, којој присуствује већина чланова, одлучује 
већином гласова присутних; председник сталног радног тела организује рад, сазива 
и председава, формулише закључке и о томе обавештава Скупштину у писменој 
форми или усмено преко свог председника или члана кога одреди.  
 На седници радног тела Скупштине води се записник у који се уноси имена 
присутних, дневни ред седнице, предлози достављени у писменој форми, ставови, 
одлуке о питањима из дневног реда и издвојена мишљења одборника по појединим 
питањима. 
 Општинска управа и посебни општински органи организације и службе 
дужни су на тражење радног тела Скупштине да доставе податке и информације 
које су неопходне за рад и одлучивање овог органа. 
 
 

ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 21. 
 Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине на 
период од четири године с тим да може бити поново постављен. Секретар се 
поставља јавним гласањем већином гласова присутних одборника. 
 Скупштина може на предлог председника Скупштине разрешити секретара и 
пре истека мандата. 
            Секретару Скуштуне може престати функција пре истека мандата 
подношењем оставке. 
 Секретара Скупштине у случају одсутности замењује лице које одреди 
председник Скупштине, с тим да то лице испуњава све услове прописане Законом 
за секретара Скупштине. 
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ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 

Члан 22. 
 Председника Општине бира Скупштина из реда одборника на време од 
четири године, тајним гласањем, већином гласова укупног броја одборника 
Скупштине. 
 Председник Скупштине предлаже кандидата за председника Општине. 

 
Члан 23. 

 Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика 
председника Општине из реда одборника кога бира Скупштина на исти начин као 
председника Општине. 
 Заменик председника Општине замењује председника Општине у случају 
његове одсутности или спречности да обавља своју дужност. 
 

Члан 24. 
 Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине 
и чланови Општинског већа које бира Скупштина на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 
 Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника 
Општине. 
 

Члан 25. 
 Председник Скупштине предлаже комисију од три одборника  који спроводе 
изборе за председника Општине, заменика председника Општине и Општинско 
веће. 
 Скупштина истовремено одлучује тајним гласањем о избору председника 
Општине, заменика председника Општине и чланова Општинског већа. 
 

Члан 26. 
 На гласачком листићу се налази назнака о ком је гласању реч, име и 
презиме кандидата, а гласање се врши заоруживањем једне од понуђене 
могућности која се на листићу налази испод имена кандидата ''за'' или ''против''. 
Гласачки листић за чланове Општинског већа садржи: редни број, име и презиме 
кандидата, а гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена 
кандидата. 
 Неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки листић, гласачки листић 
који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити шта је одборник гласао. 
            Гласање се врши на гласачким листићима овереним печатом Скупштине 
општине. Гласачки листићи израђују се посебно за избор председника Општине, 
заменика председника Општине и чланове Општинског већа. Број гласачких 
листића једанак је укупном броју одборника. 
            Одобрнику се уручује гласачки листић тако што прилази столу 
председавајућег, пошто је претходно прозван, члан Комисије уручује гласачки 
листић а поред имена и презимена одборника у списку означава се да је гласачки 
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листић уручен. Када одборник попуни гласачки листић прилази месту где се налазе 
гласачке кутије на којима је назначено о ком је гласању реч и у њих убацује 
гласачки листић при чему Гласачки одбор означава да је одборник гласао. 
            Пошто је гласање завршено Комисија утврђује резултате гласања посебно 
за избор председника Општине, заменика председника Општине и чланове 
Општинског већа. 
            Пре отварања гласачких кутија пребројавају се неупотребљени гласачки 
листићи и стављају се у посебане коверате. Утврђивање резултата гласања 
обухвата податке о: броју уписаних одборника у гласачки списак; броју преузетих 
гласачких листића; броју неупотребљених гласачких листића; броју гласачких 
листића нађених у гласачкој кутији; броју неважећих гласачких листића; укупном 
броју гласова које је добио кандидат за председника Општине, заменика 
председника Општине и чланова Општинског већа. О утврђеним резултатима 
гласања Комисија саставља посебне записнике са датумом одржавања избора и 
потписом чланова Комисије. Председавајући Комисије Скупштини подноси извештај 
о резултатима гласања а председник Скупштине објављује резултате гласања на 
седници Скупштине. 
 

Члан 27. 
 Уколико кандидат за председника Општине није добио потребну већину 
председник Скупштине ће на истој или наредној седници Скупштине дати нови 
предлог, па се поступак избора извршних органа у целости понавља. 
            Уколико кандидат за заменика председника Општине, поједини или сви 
кандидати за чланове Општинског већа нису добили потребну већину гласова 
председник Општине ће на истој или на наредној седници Скупштине поновити исти 
дати нови предлог за заменика председника Општине и за поједине, односно за или 
све, чланове Општинског већа. 
 

Члан 28. 
 Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је 
биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран. 
 О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и 
одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику 
Скупштине. 
 Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су 
поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење 
председника Општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног 
предлога. 

Члан 29. 
 Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника 
Општине и Општинског већа. 
 Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, могу бити 
разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине 
или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 
 Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине 
или члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини поднесе 
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предлог за избор новог заменика председника Општине или члана Општинског 
већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 
 Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског 
већа који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће 
послове, до избора новог председника Општине, заменика председника Општине 
или члана Општинског већа. 
 

Члан 30. 
 Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, 
с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност 
новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова 
привременог органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 
 
 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 31. 
 Председник Скупштине се стара о припремању седнице, формирању 
предлога дневног реда, благовременом сазивању седнице и достављању 
материјала одборницима и другим питањима везаним за припрему, почетак и ток 
седнице. 
 Председник Скупштине се стара да се припремљени и образложени 
предмети питања и предлози поднети од стране овлашћених подносилаца уврсте у 
предлог дневног реда, пошто се о њима претходно изјасни надлежни орган 
Општине односно надлежно тело Скупштине. 

 
Члан 32. 

 Председник Скупштине сазива седницу Скупштине и предлаже дневни ред 
седнице. 
 Седнице Скупштине одржавају се према потреби а најмање једном у три 
месеца. 
 Када се седница Скупштине сазива на захтев председника Општине, 
Општинског већа или једне трећине одборника у року од седам дана од дана 
подношења писменог захтева за сазивање седнице заказује се, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
 Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 3. овог члана 
седницу може заказати подносилац захтева а председава одборник кога одреди 
подносилац захтева. 
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када 
не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице 
одлучује Скупштина. 
 

ХИТНА ПИТАЊА 
 

Члан 33. 
 Материјали за седницу Скупштине достављају се одборницима најкасније 
пет дана  пре одржавања седнице. Материјали за седницу Скупштине могу се 
доставити и у електронском облику ако то поједини одборници желе и ако то 
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дозвољавају техничке могућности. 
 Изузетно када се ради о хитним и неодложним стварима материјали из ове 
тачке се могу уручити одборницима и непосредно пред почетак седнице. 
 О питањима из става 2. овог члана Скупштина може одлучивати ако се за то 
изјасни потребна већина за усвајање дневног реда. 
 
 

РАД СКУПШТИНЕ 
 

Члан 34. 
 Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу службене 
евиденције и присутности одборника утврђује да ли постоји кворум за рад 
Скупштине. 
 Ако одборник изрази сумњу у постојање кворума према службеној 
евиденцији, постојање кворума ће се утврдити прозивком одборника. 
 Уколико се утврди да није присутан довољан број одборника да би 
Скупштина могла да одлучује, председник Скупштине ће одредити краћи прекид 
седнице у трајању до 30 минута како би се обезбедио кворум. 

Ако се кворум не обезбеди ни после прекида из става 3. овог члана, 
председник Скупштине ће одложити седницу најдуже за десет дана.  
 Председник Скупштине може одредити прекид седнице (у трајању до 30 
минута) да би се извршиле потребне консултације или прибавило мишљење, и у 
другим случајевима, ако то Скупштина закључи. 
 

Члан 35. 
 Седнице Скупштине су јавне и могу се директно  преносити путем средстава 
јавног информисања. 
 Позиви и материјали за седнице Скупштине достављају се средствима 
јавног информисања ради упознавања јавности. 
 

Члан 36. 
 Скупштина може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога 
безбедности и других разлога утврђених Законом. 
 Скупштина може одлучити да само део седнице буде затворен за јавност. 

Предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине, 
председник Општине или најмање 15 одборника, и о њему се гласа без претреса. 
 Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја одборника. 
 Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само 
одборници, председник Општине, чланови Општинског     већа,     референти     по 
појединим тачкама дневног реда и  стручна лица која помажу у раду седнице 
Скупштине. 

Председник Скупштине је дужан да лица из става 4. овог члана упозори на 
обавезу да чувају као тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за 
јавност. 

Члан 37. 
 У раду седнице Скупштине учествују председник Општине, чланови 
Општинског већа, начелник Општинске управе и представници јавних предузећа и 



 11 

установа чији је оснивач Општина. 
 У раду седнице Скупштине могу да учествују, по одобрењу председника 
Скупштине, и грађани, под условом: 
 - да постоје техничке могућности и 
 - да својим присуством не ометају одржавање седнице. 
 

Члан 38. 
 Дневни ред се утврђује на почетку сваке седнице Скупштине. 
 Пре преласка на утврђивање дневног реда, председник Скупштине даје 
потребна обавештења у вези са примљеним предметима и предлозима, као и о 
другим питањима. 
 Образложене предлоге за измену и допуну предложеног дневног реда 
одборници и одборничке групе, Општинско веће као предлагач, могу поднети у 
писаном облику најкасније на 24 сата пре одржавања седнице Скупштине. 
 Примљени предлози се без одлагања достављају надлежним органима и 
радним телима ради разматрања и давања мишљења за седницу Скупштине. 
 О предлозима одборника и одборничких група за измене и допуне 
предложеног дневног реда не води се расправа, већ се одборници само упознају са 
мишљењем надлежног органа или радног тела Скупштине датим поводом 
предлога. 
 Скупштина се изјашњава о сваком предлогу за измену или допуну 
предложеног дневног реда појединачно, а потом о дневном реду у целини. 

 
Члан 39. 

           О раду на седници Скупштине води се записник. Записник садржи основне 
податке о раду седнице, а нарочито предлозима изнетим на седници и о донетим 
закључцима. 
 У записник се уносе и резултати гласања поводом појединих питања. На 
захтев одборника који је на седници издвојио мишљење, битни делови његове 
изјаве се уносе у записник. 
 Пре преласка на рад по утврђеном дневном реду, усваја се записник 
претходне седнице Скупштине. 
 О примедбама на записник, Скупштина одлучује без расправе, већином 
гласова присутних одборника. 
 Усвојени записник потписује председник Скупштине и записничар. 
            Ток седнице снима се коришћењем одговарајуће технике бележењем 
тонског записа. Тонски запис садржи све податке о раду седнице, учесницима у 
расправи и њиховим излагањима, као и резутатима гласања по свим питањима о 
којима се Скупштина изјашњавала гласањем. 
            Тонски запис се чува трајно на компакт диску или на други одговарајући 
начин који испуњава техничке стандарде; као и интегрални текстови донетих 
одлука, закључака и др. аката које је усвојила Скупштина. 
 

РАД НА СЕДНИЦИ 
 

Члан 40. 
 Рад на седници Скупштине одвија се по усвојеном дневном реду. 



 12 

Председник Скупштине објављује предмет расправе и позива представника 
предлагача да, уколико  жели, изнесе додатно образложење предлога. 
 Уколико предлог не потиче од надлежног органа или радног тела, 
председник Скупштине после излагања представника предлагача позива 
известиоце надлежних органа или радних тела да изнесу мишљење тих органа или 
тела о предлогу, а затим отвара расправу о предлогу. 
 

Члан 41. 
 Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што добије реч од 
председника Скупштине. 
 Председник Скупштине даје реч одборницима по реду пријављивања, све 
док има пријављених говорника. 
 Одборник се позива да узме реч прозивањем његовог пуног имена и 
презимена, уз позив да се припреми следећи говорник. 
 Говорник који жели да говори по други пут у оквиру исте тачке дневног реда 
може да добије реч тек када се исцрпи листа говорника који говоре први пут. 

 
Члан 42. 

 Пријаве за расправу се подносе писмено или усмено, од отварања до 
закључења претреса. 
 Шефовима одборничких група, председнику Општине, представницима 
Општинског већа, известиоцима и обрађивачима материјала, ако то захтева 
потреба претреса, председник Скупштине даје реч чим је затраже. 
 Председник Општине као предлагач може повући предлог из дневног реда 
седнице Скупштине све до момента одлучивања.   
 Одборнику који жели да говори о повреди Пословника председник 
Скупштине даје реч чим је затражи. 
 Приликом излагања о повреди Пословника, које може трајати најдуже три 
минута, одборник се мора позвати на члан Пословника за који сматра да је 
повређен. 
 Ако и после објашњења председника Скупштине говорник остане при томе 
да је Пословник повређен, председник Скупштине позива Скупштину да без 
претреса одлучи о том питању. 
 Одборник, представник надлежног органа или лице позвано на седницу има 
право на реплику ако је у претходној дискусији поменут, или су његове речи 
погрешно наведене, у ком случају му председник Скуштине одмах даје реч. 
 Реплика не може да траје дуже од два минута. 
 Одоговор на реплику се даје под истим условима и у истом трајању као 
реплика. 
 

Члан 43. 
 Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду. 
 Кад оцени да се говорник не придржава дневног реда, председник 
Скупштине ће га упозорити на то. 
 После поновљеног упозорења одборнику, уколико се он и даље не 
придржава дневног реда, председник Скупштине може предузети мере за 
одржавање реда на седници предвиђене Пословником. 
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 Нико не може да прекине говорника у излагању нити да га опомиње, осим 
председника Скупштине у случајевима предвиђеним Пословником. 
 

Члан 44. 
 На предлог председника Скупштине или одборника, Скупштина може да 
ограничи време излагања и дискусије без претреса, пре преласка на дневни ред за 
целу седницу Скупштине, или пре размарања поједине тачке дневног реда за ту 
тачку, али не мање од 8 минута за  шефове и заменике шефова одборничких група 
и не мање од 5 минута за одборнике. 
 Ограничење у погледу трајања излагања не односи се на представника 
предлагача. 

На предлог председника Скупштине, Скупштина може одлучити да се 
расправа и одлучивање о две или више истородних тачака дневног реда спроведе 
истовремено, у ком случају се време излагања и дискусије не може ограничити. 
 

 
Члан 45. 

 Започета седница Скупштине ће се по правилу завршити без прекидања, не 
рачунајући краће паузе ради одмора у току седнице (до 30 минута). 
 Прекид седнице наступа по протеку осмочасовног радног времена или због 
других изузетно оправданих случајева. 
 Прекинута седница се наставља најкасније у року од 10 дана од дана 
прекида. 
 

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ 
 

Члан 46. 
 О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине. 
 За повреду реда на седници председник Скупштине може да изрекне меру 
упозорења, или меру одузимања речи. 
 Скупштина може да изрекне меру удаљења са седнице на предлог 
председника Скупштине. 
 

Члан 47. 
 Мера упозорења изриче се одборнику који својим понашањем, узимањем 
речи када му је председник Скупштине није дао, упадањем у реч и ометањем 
говорника или на други начин нарушава ред на седници, или поступа противно 
одредбама Пословника. 

Члан 48. 
 Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим говором или 
поступањем нарушава ред на седници, а већ је на тој седници упозораван због 
нарушавања реда. 
 

Члан 49. 
 Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који после изречене мере 
упозорења, односно мере одузимања речи, настави да омета или спречава рад на 
седници или вређа Скупштину, одборнике и друга лица, или употребљава изразе 
који нису у складу са достојанством Скупштине, односно за такво понашање којим 
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се онемогућава или знатно отежава функционисање Скупштине. 
Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред. 

 Одборник према коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се 
одмах удаљи из просторије у којој се одржава седница. 
 

Члан 50. 
 На седницу Скупштине није дозвољено уношење оружја или других 
средстава којима се може ометати рад Скупштине. 
 Ако председник Скупштине не може да одржи ред на седници редовним 
мерама одредиће кратак прекид седнице. 
 Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на сва 
друга лица која су присутна на седници. 
  
 

ГЛАСАЊЕ У СКУПШТИНИ 
 

Члан 51. 
 Гласање у Скупштини је јавно, осим ако Законом, Статутом и Пословником 
није одређено да се гласа тајно. 
 Јавно се гласа дизањем руку одборника. 
 Пребројавање гласова врши стручна служба Скупштине, и податке о томе 
предаје председнику Скупштине који објављује резултате гласања тако што гласно 
констатује колико је одборника гласало ''за'', колико ''против'' и колико је било 
''уздржаних'', и саопштава  да ли је предлог усвојен или не, имајући у виду потребну 
већину за доношење одлуке. 
 За одборнике који се приликом гласања уопште не изјасне сматра се да нису 
гласали. 
 После објављивања резултата јавног гласања, уколико одборник изрази 
сумњу у тачност гласова утврђених пребројавањем, гласање ће се поновити 
прозивком одборника. 
 

Члан 52. 
            Скупштина може одлучити да гласање буде тајно на предлог неког од 
одорника. 
 Тајно гласање се врши гласачким листићима, који су исте величине, облика 
и боје, и оверени печатом Скупштине. 
 Поступак гласања спроводи комисија од три одборника који се бира за свако 
појединачно гласање, и којој у раду помаже стручна служба Скупштине. 
 Комисија из претходног става о свом раду сачињава записник са 
резултатима гласања, које објављује председник комисије. 
 Уколико одборник изрази сумњу у правилност рада комисије и објављене 
резултате, одредиће се кратак прекид седнице да би се одборнику омогућио увид у 
гласачки материјал тајног гласања. 
 Уколико се утврде неправилности које су биле од утицаја на резултате 
гласања, гласање ће се поновити са новим члановима комисије. 

 
Члан 53. 

Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 
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одборника /27/.  
Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико Законом 

или Статутом није другачије одређено. 
Већином гласова, од укупног броја одборника, Скупштина одлучује о: 

Статуту, буџету, Програму развоја Општине и појединих делатности, Просторном 
плану, урбанистичким плановима, јавном задужењу Општине, као и другим 
случајевима утврђеним Законом и Статутом. 
 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

Члан 54.  
 Скупштина доноси одлуке, решења,  закључке, препоруке и друга акта и даје 
аутентично тумачење аката које доноси. 
 Пре претресања на седници Скупштине, предлоге аката из става 1. овог 
члана разматрају надлежни органи који нису предлагачи, односно друга надлежна 
тела Скупштине, и своје извештаје са образложеним предлогом достављају 
Скупштини. 
 Одборници и одборничке групе могу поднети амандмане на предлоге одлука 
најкасније на 24 сати пре одржавања седнице Скупштине. 
 Примљени амандмани се без одлагања достављају предлагачима одлука и 
другим надлежним органима и телима ради разматрања и давања мишљења за 
седницу Скупштине. 
 Амандман који овлашћени предлагач прихвати постаје саставни део 
предлога одлуке, и о њему се посебно не гласа. 
Приликом одлучивања, одборници се прво гласањем изјашњавају о амандманима 
појединачно, по редоследу чланова предлога одлуке, на који се амандман односи, 
а затим о предлогу одлуке у целини. 
 Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога одлуке, прво се 
одлучује о амандману којим се предлаже брисање одредбе тог члана, а затим о 
амандману којим се предлаже измена. 
 На самој седници Скупштине могу се предлагати и усвајати само радни 
закључци и правно-техничке корекције текста предложених аката, који морају бити 
јасно и прецизно формулисани и образложени од стране предлагача. 
 

Члан 55. 
 На изворник аката Скупштине ставља се печат Скупштине и потпис 
председника Скупштине. 
 Изворником акта сматра се текст акта усвојен на седници Скупштине. 
 Изворник акта чува се у Скупштини. 
 О изради изворника, стављању печата и потписа на њих, њиховом чувању и 
евиденцији стара се секретар Скупштини, или од њега овлашћено лице. 

 
Члан 56. 

 Правни акти које доноси Скупштина објављују се у ''Службеном листу 
општине Пожега'', или на други одговарајући начин одређен Статутом или 
посебном одлуком. 
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 Секретар Скупштине, на основу изворног текста акта, даје исправке грешака 
у објављеном тексту акта. 
 
 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 
 

Члан 57. 
 Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине. 
 Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о 
чему обавештава Скупштину. 
 

Члан 58. 
 Одборник има право на накнаду на име ангажовања у току трајања седнице 
Скупштине, и на друге трошкове за обављање одборничке функције које утврђује 
Скупштина посебном одлуком. 
 

Члан 59. 
 Одборник има право да тражи објашњења и обавештења од председника 
Скупштине, председника Општине, начелника Општинске управе и других посебних 
органа и јавних предузећа и установа, чији је оснивач Општина, по питању које је на 
дневном реду седнице Скупштине, као и да поставља одборничка питања на крају 
седнице, с тим што је дужан да питање достави председнику Скупштине у писаном 
облику.  

Објашњења, обавештења и одговори на постављена одборничка питања 
дају се најкасније на наредној седници Скупштине. 

 
Члан  60. 

 Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран у 
случајевима и на начин утврђен Законом о локалним изборима. 

Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између 
две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. 

После подношења усмене оставке одборника Скупштина, без одлагања, на 
истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. 

О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна 
да одлучи на првој наредној седници. 

Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди 
престанак његовог мандата. 
 Ако одборнику престаје мандат наступањем другог случаја предвиђеног 
Законом, Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању 
таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат. 
 
 

РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, 
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ ИЛИ РАТНОГ СТАЊА 

 
Члан 61. 

            Скупштина наставља са радом од проглашења ванредног стања, 
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непосредне ратне опасности или ратног стања до дана избора новог сазива. 
            Одредбе овог Послов ника примењују се у раду Скупштине и у случају 
ванреднг стања, непосредне ратне опасности или ратног стања уколико другим 
општим актима није другачије одређено. 
             Седницу Скупштине сазива председник Скупштине на начин и у роковима 
примереним датим околностима у време сазивања. 
 

Члан 62. 
             Изузетно када седници Скупштине није у могућности да присуствује већина 
одборника седница се одржава са бројем присутних.  
             Ако је седница Скупштине одржана под околностима из става 1. овог члана 
председник Скупштине дужан је да на првој наредној седници Скупштине поднесе 
извештај о предузетим активностима ради њихове верификације. 
              Уколико седница Скупштине у случају ванредног стања, непосредне ратне 
опасности или ратног стања не може да организује послове и задатке из њене 
надлежности обавља председник Скупштине с тим што је обавезан да на првој 
наредној седници Скупштине поднесе детаљан извештај о предузетим 
активностима ради њихове верификације. 
            Одборници су дужни да у случају ванредног стања, непосредне ратне 
опасности или ратног стања извештавају  председника Скупштине или секретара 
Скупштине о свакој промени пребивалишта или боравишта. 
 

СВЕЧАНА СЕДНИЦА 
 

Члан 63. 
          Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине поводом Дана 
Општине. 
          Свечана седница сазива се посебним позивом који садржи: дан, час и место 
одржавања седнице и програм прославе Дана Општине. 
          Свечана седница Скупштине има посебно утврђен протокол и свечани 
карактер. 
           Свечана седница одржава се у сали Скупштине или у другом одговарајућем 
простору. 
            На свечаној седници се добитницима уручују општинска признања и 
награде. 
            На свечану седницу позивају се одборници и друга лица која се позивају на 
редовне седнице Скупштине, као и добитници награда и признања. 
            На свечану седницу позивају се представнци верских заједница, 
преставници органа суседних локалних самоуправа, представници удружења, 
значајни културни, спортски и јавни радници, представници политичких странака, 
представници културних установа, јавних предузећа и установа, чији је оснивач 
Скупштина, представници правосудних органа, тужилаштва, Војске Србије, МУП-а и 
др. лица, која одреди председник Скупштине. 
            На свечаној седници, поред председника Скупштине, председника Општине, 
могу говорити добитници награда и признања и гости по утврђеном протоколу. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 64. 
 На све што није регулисано одредбама овог Пословника сходно се 
примењују важећи прописи и посебне одлуке Скупштине. 

 
Члан 65. 

 Стручне и друге послове за потребе Скупштине њених органа и тела 
одборника и одборничких група врши належно одељење Општинске управе. 
 

 
Члан 66. 

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Пожега''. 
 Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду 
Скупштине општине Пожега објављен у ''Службеном листу општине Пожега'', број 
1/08. 
 
 

01 Број:______/2016  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 
                                                                                                 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                             Зорица Митровић 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

         Пословник о раду Скупштине донет је 14.07.2008. године па се указала 
потреба да се кроз његову измену прецизније регулише рад Скупштине општине. 
 У предлогу Пословника детаљније је регулисан начин и поступак 
верификације мандата одборника, процес избора председника Скупштине, 
председника Општине и Општинског већа. Прецизирани су рокови за подношење 
амандмана на предлоге одлука и других аката Скупштине, као и део који се односи 
на одборничка питања. Додато је поглавље којим се регулише рад Скупштине у 
случају ванрфедног стања, непосредне ратне опасности или ратног стања, као и 
одредбе које се односе на свечану седницу. 
 У тексту предлога Пословника задржана су основна решења ранијег 
Пословника а извршеним променама није се дирало у добру праксу и 
демократичност важећег Пословника. 
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