
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ГОДИНА XХI 

 

БРОЈ 2 

30.04.2013. године 

 

В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

 18.  

 

 На основу члана 32 став 1 тачка 12 и члана 45. Закона о локалној самоуправи  

(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11) и  на основу члана 37. Статута општине 

Варварин, (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

Члан 1. 

 Светлани Тодоровић из Варварина престаје функција члана Општинског већа 

општине  Варварин, због смрти. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 Број: 02 - 12 / 2013  

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 19.  

 

 На основу члана 32. став 1 тачка 12 и члана 45. Закона о локалној самоуправи  

(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11) и  на основу члана 37. Статута општине 

Варварин, (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  
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О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

Члан 1. 

 БИРА СЕ Владимир Цветковић из Варварина, економски техничар, за члана 

Општинског већа општине Варварин. 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 Број: 02 - 13 / 2013  

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

20. 

 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 

54/09 и 73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/07) и члана 37. Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је   

 

О Д Л У К У 

 О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о буџету за 2013. годину,  врше се измене и то:  

 - позиција 68 – економска класификација 413 – накнада у натури, износ од 

80.000.00 мења се и гласи: ''103.000.00 динара''; 

 - позиција број 69 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима, 

износ од 380.000.00 динара, мења се и гласи: ''315.000,00 динара; 

 - позиција број 70 – економска класификација 415 – накнада за запослене, износ од 

250.000.00 динара, мења се и гласи: '' 270.000.00 динара''; 

 - позиција број 71 – економска класификација 416 – награде и бонуси, износ од 

65.000.00 динара, мења се и гласи: ''67.000.00 динара''; 

 - позиција број 72 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

1.804.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.881.000.00 динара''; 

 - позиција број 74 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

2.645.000.00 динара, мења се и гласи: ''2.620.000.00 динара''; 

 - позиција број 77 – економска класификација  426 – материјал, износ од 722.000.00 

динара, мења се и гласи: ''690.000.0 динара''; 

 -  Укупан раздео 3  глава 3.4 (Општинска библиотека) остаје исти . 

 - позиција број 87 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

1.850.000.00 динара, мења се и гласи: ''2.210.000,00 динара''; 

 - позиција број 88 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

1.850.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.350.000.00 динара; 
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 - позиција број 90 – економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, 

износ од 1.020.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.100.000,00 динара''; 

 - позиција број 91 – економска класификација 426 – материјал, износ од 570.000.00 

динара, мења се и гласи: ''630.000.00 динара''; 

 - Укупан раздео 3  глава 3.5 (СТЦ Темнић'') остаје непромењен 

 - позиција број 101 – економска класификација 414 – социјална давања 

запосленима, износ од 640.000.00 динара, мења се и гласи: ''719.000.00 динара''; 

 - позиција број 104 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

935.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.135.000.00 динара''; 

 - позиција број 105 – економска класификација 422 – трошкови путовања, износ од 

20.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.000.00 динара''; 

 - позиција број 106 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

170.000.00 динара, мења се и гласи: ''110.000,00 динра''; 

 - Укупан раздео 3 глава 3.7 (Предшколско образовање) увећава се за 200.000.00 

динара; 

 - позиција број 117 – економска класификација 414 – социјална давања 

запосленима, износ од 3.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''200.000.00 динара''; 

 - позиција број 123 – економска класификација 424 – специјализоване услуге, износ 

од 20.290.000.00 динара, мења се и гласи: ''21.590.000.00 динара''; 

 - позиција број 128 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 53.500.000.00 динара, мења се и гласи: ''43.000.000.00 динара''; 

 - Укупан раздео 3 глава 3.8 (Дирекција) умањује се за 10.500.000,00 динара. 

 - позиција број 131 – економска класификација 424 – специјализоване услуге, износ 

од 4.600.000,00 динара, мења се и гласи: ''10.300.000.00 динара''; 

 - позиција број 132 – економска класификација 425 – текуће поправке и одржавања, 

износ од 3.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''4.900.000,00 динара''; 

 - позиција број 133 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 44.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''36.400.000.00 динара''; 

 - Укупан раздео 3 глава 3.8.1 (Дирекција – Месне заједнице), остаје непромењен. 

 - позиција број  136 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 500.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.000.000,00 динара''; 

 - Укупан раздео 3 глава 3.8.2. (Дирекција – Јавно осветљење) увећава се за 

500.000.00 динара; 

 - позиција број 146 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 4.815.216 динара, мења се и гласи: ''8.965.216,00 динара''; 

 - Укупан раздео 3 глава 3.9 (ЈП Морава), увећава се за 4.150.000.00 динара''; 

 - позиција број 150 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

3.000.000.00 дсинара, мења се и гласи: ''5.000.000.00 динара''; 

 - Укупан раздео 3. глава 3.12 (фонд за финансирање активне политике 

запошљавања увећава се за 2.000.000.00 динара; 

 - позиција број 153 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

од 4.821.000.00 динара, мења се и гласи: ''6.071.000,00 динара''; 

 - Укупан раздео 3. глава 3.15 (Дом здравља) увећава се за 1.250.000.00 динара; 

 - Уводи се позиција 157а – економска класификација 424 – специјализоване услуге, 

у износу од 2.250.000.00 динара; 

 - Укупан  раздео 3. глава 3.16 (Месне заједнице) увећава се за 2.250.00.00 динара, 

 - позиција број 161 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

од 1.500.000.00 динара, мења се и гласи: '' 1.650.000.00 динара'';  

 - Укупан раздео 3 глава 3.18 (канцеларија за младе), увећава се за 150.000,00 

динара. 

 - Укупни расходи буџета остају непромењени. 
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Члан 2. 

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

општине Варварин''. 

 

Број: 400 - 80 / 2013 

У Варварину дана, 30.04.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 21. 

 

 На основу члана 2. став 3. тачка 11. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/11)  и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени 

лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12 ),  

Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се одржавање чистоће на површинама јавне намене је 

чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, 

прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прађњење 

посуда за отпаде на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, 

фонтана, купалишта, плажа и тоалета. 

 Овом Одлуком уређује се и начин одржавања чистоће на осталим површинама које 

немају третман јавне површине. 

 Јавном комуналном предузећу ''Варварин'' из Варварина (у даљем тексту: ЈКП) 

поверава се обављање комуналне делатности из ове Одлуке. 

 ЈКП је дужно да чишћење јавних површина на територији општине Варварин 

обавља по Програму одржавања јавне хигијене. 

 ЈКП предлаже Програм одравања јавне хигијене и исти садржи: 

- јавне површине предвиђене за одржавање чистоће; 

- време и начин одржавања чистоће, 

- техничко – технолошке услове за извршење Програма, 

- износ накнаде за обављање послова по зонама, категорији, обиму, врсти и 

квалитету услуга, 

- ЈКП је дужно да Програм донесе до 15 . ог новембра текуће године за следећу 

годину, 

- Програм одржавања јавне хигијене усваја Општинско веће општине Варварин. 

 

      Члан 2. 

 Под јавним површинама у смислу члана 1. става 1. ове Одлуке подразумевају се: 

 1. Површине јавног саобраћаја (некатегорисани путеви, улице, сеоски, пољски 

и шумски путеви, стазе, тротоари, степеништа, слободни простор између зграда, 

паркинг простори и сл.) 

 2. Забавно спортски терени, 

 3. Уређени и неуређени водотоци са обалама, 

 4. Аутобуске станице, аутобуска стајалишта, бензинске пумпе, 
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 5. Пијаце, 

 6. Гробља, 

 7. Паркови, линеарна зеленила и друге уређене зелене површине, 

 8. Јавне чесме, базени и плаже. 
 Под осталим површинама у смислу члана 1. става 2. ове Одлуке подразумева се 

простор поверен на коришћење правним и физичким лицима, удружењима грађана, 

заједничке просторије у стамбеним и пословним зградама, као и дворишта приватних лица 

и предузећа. 

 

Члан 3. 

 Под одржавањем чистоће на јавним површинама у смислу ове Одлуке подразумева 

се: 

 1. Чишћење јавних и осталих површина (уклањање блата, прикуљање и 

уклањање папира, лишћа и другог отпада и прљавштине као и одржавање посуда за 

смеће). 

 2. Чишћење снега и леда, 

 3. Изношење и депоновање смећа са јавних и осталих површина (уличног 

смећа, смећа из дворишта, стамбеног и пословног простора), 

 4. Прање јавних и осталих површина, 

 5. Уклањање грађевинског и другог материјала са јавних и осталих 

површина, 

 6. Уклањање неисправних моторних возила и металног отпада са јавних и 

осталих површина.  

 7. Уклањање свих предмета постављених на јавним и осталим површинама 

супротно одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 Грађани, предузетници, предузећа и друга правна лица дужна су да се придржавају 

одредаба ове Одлуке и пружају помоћ надлежним органима и службеним лицима која су 

овлашћена да предузимају мере у циљу одржавања чистоће на јавним и осталим 

површинама. 

 

II – ЗАШТИТА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ  И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА 

 

Члан 5. 

  У интересу заштите чистоће на јавним и осталим површинама забрањено је: 

1. Бацати хартију и друге отпадке сем у зато предвиђене судове, 

2. Бацати смеће, ђубре и друге врсте отпада, 

3. Избацивати из дворишта снег и лед, 

4. Исипати или изливати отпадне воде, 

5. На точковима возила износити блато из дворишта или њива, 

6. Остављати неисправна моторна возила, 

7. Паркирати моторна , прикључна или запрежна возила ван за то 

предвиђена места, 

8. Користити јавне површине за смештај робе, амбалаже и других ствари 

без одобрења надлежног општинског органа, 

9. Користити јавне површине за смештај грађевинског, огревног и другог 

материјала без одобрења надлежног општинског органа, 

10. Користити јавне површине за постављањсе столова, апарата, 

инсталација за потребе башти ресторана без одобрења надлежног општинског 

органа, 

11. Изводити било какве радове који мењају изглед јавне површине 

(копање, ограђивање, бетонирање и сл.) без одобрења надлежног општинског органа. 
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Члан 6. 

 Надлежни орган за издавање одобрења за коришћење јавних површина у сврхе из 

члана 5 тачка 8, 9, 10 и 11 је  Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода. 

 

Члан 7. 

 Јавне површине се могу користити у складу са одредбама члана 6. ове Одлуке за: 

1. Излагање робе испред продавница, 

2. Постављање столова и апарата за потребе башти, ресторана и кафића, 

3. Складиштење грађевинског материјала, 

4. Складиштење робе која није намењена продаји,   

 5. И другим случајевима када комунална инспекција процени да се тиме битно 

не нарушава првобитни изглед јавне површине, не омета саобраћај или кретање 

пешака, не онемогућава прилаз комуналним објектима (шахте, хидранти и сл.). 

 

Члан 8. 

 Корисник јавне површине обавезан је да пре добијања сагласности за коришћење 

јавне површине уплати комуналну таксу за њено коришћење. 

 Сагласност за коришћење јавне површине може се издати најдуже за шест месеци. 

 

Члан 9. 
 Извођење радова на јавним површинама може изводити ЈКП, осим уколико се ради 

о радовима који су специјализовани (постављање ПТТ и електричних каблова и сл.). 

 Инвеститор радова је обавезан да са ЈКП склопи уговор о довођењу јавне површине 

у стање адекватно њеној намени након окончања радова. 

 Дозволу са условима за извођење радова издаје орган Општинске управе задужен 

за послове грађевинарства и грађевинског земљишта. 

 

Члан 10. 
 Комунални инспектор мора наложити уклањање постављених предмета и 

обустављање започетих радова на јавним површинама уколико се коришћење јавних 

површина врши супротно одредбама акта којим је одобрење издато. 

 Уклањање предмета и довођење јавне површине у првобитно стање обавезно је да 

изврши ЈКП по налогу Комуналног инспектора, а о трошку корисника јавне површине. 

 

III – ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 11. 

 Чишћење јавних и осталих површина на подручју општине Варварин вришиће се 

по зонама и то: 

 прва зона – обухвата делове града Варварина и то следеће улице: Марина 

Мариновића до ЕПС-а, трг Мирка Томића, Светог Саве, Мите Милојевића, Слободе, Јове 

Курсуле од моста на великој Морави до 7 јула, 14. Октобра, Јове Курсуле, и  Лоле Рибара 

до 7. јула. 

 друга зона – обухвата делове града Варварина изузете првом зоном. 

 трећа зона – обухвата остала насељена места у општини Варварин. 

 

Члан 12. 
 Чишћење јавних површина у првој зони мора се вршити свакодневно у 

континуитету и мери која обезбеђује задовољавајућу чистоћу јавних површина. 

 Чишћење јавних површина у другој зони мора се вршити најмање једном недељно 

а у јесењем и зимском периоду и више пута у складу са степеном запрљаности. 

 Чишћење јавних површина у трећој зони врши се периодично у складу са 

потребама и могућностима. 
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Чишћење осталих површина врши се у складу са одредбама овог члана који се 

односе на јавне површине. 
 

Члан 13. 

 Чишћење јавних површина обавезни су да врше: 

 1. Тротоара и површина до коловоза – власници и корисници земљишта и 

објеката поред тих површина. Корисници и власници тих површина могу са ЈКП 

везати уговор о чишћењу површина које су они у обавези да очисте. 

 2. Чишћење коловоза улица, скверова, тргова, слободног простора између 

стамбених зграда у првој и другој зони обавезно је да обавља ЈКП у складу са 

одредбама члана 12. став 1 и 2. 

 3. Чишћење пијаца, гробља, паркова и зелених површина уређује се посебном 

одлуком. 

 4. Чишћење осталих површина обавезни су да обављају корисници тих 

површина у складу са одредбама члана 12. став . и 2. Корисници тих површина могу 

њихово чишћење путем уговора поверити ЈКП. 
 

Члан 14. 

 Прикупљање отпада у току чишћења јавних површина као и кућно смеће до 

изношења и депоновања одлаже се у за то посебно предвиђеним судовима. 

 ЈКП је дужно да на јавним површинама постави одговарајући број типизираних 

судова за прикупљање и одлагање уличног смећа. Место за постављање судова за улично 

смеће одредиће ЈКП по прибављеном мишљењу комуналне инспекције. 

 Забрањено је склањање и премештање постављених судова без сагласности 

Комуналне инспекције. 

 ЈКП је обавезно да судове за улично смеће одржава у исправном стању како не би 

долазило до растурања смећа. 
 

Члан 15. 
 Власници и корисници пословног простора (односно предузећа и радњи) обавезни 

су да са ЈКП потпишу уговор о изношењу и депоновању смећа, поред тога они су обавезни 

да са ЈКП потпишу уговор о коришћењу судова за улично смеће за потребе одлагања 

смећа из пословног простора. 

 Власници односно корисници пословног простора обавезни су да уговоре из 

претходног става закључе са ЈКП пре отпочињања обављања делатности, а они који 

делатност већ обављају уговоре морају потписати у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 

 Власници станова у стамбеним зградама и зградама које немају дворишта и налазе 

се у првој зони обавезни су да са ЈКП потпишу уговор о изношењу смећа, као и уговор о 

коришћењу посуда за улично смеће за потребе одлагања свог кућног смећа. 

 Власници стамбених објеката који имају двориште обавезни су да потпишу уговор 

са ЈКП о изношењу и депоновању смећа, обезбеде судове за његово прикупљање и 

одлагање, и исте поставе на за то погодним местима у дворишту и омогуће овлашћеним 

радницима ЈКП неометано изношење истих, осим оних корисника који поседују 

економска дворишта. 

 Власници стамбених објеката у сеоским срединама као и власници економских 

дворишта у 1 и 2 зони су обавезни да у свом дворишту имају простор обезбеђен за 

одлагање смећа.  

 За те намене могу користити и ђубришне јаме изграђене по одговарајућим 

прописима. 
 

Члан 16. 

 Судови за улично смеће у првој зони морају се по потреби сваког дана празнити по 

завршеном чишћењу. Простор око судова за улично смеће у другој зони морају 
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сепразнити најмање једном недељно по распореду који утврди ЈКП уз сагласност 

комуналне инспекције. 

 Комунални инспектор може у изузетним случајевима наложити ЈКП ''Варварин'' 

Варварин да изношење смећа изврши чешће од утврђеног распореда. 

 

Члан 17. 

 Зимско чишћење јавних и осталих површина (уклањање снега и леда) вршиће се у 

складу са одредбама члана 13. ове Одлуке. 

 Изузетно од става 1. овог члана је чишћење коловоза улица којима се одвија 

саобраћај чије ће зимско одржавање бити регулисано посебном Одлуком о одржавању 

путева. 

 

Члан 18. 

 Чишћење јавних и осталих површина у првој зони мора се вршити по следећој 

листи приоритета – ул. Јове Курсуле, трг Мирка Томића, ул. Марина Мариновића, ул. 

Слободе, ул. Мите Милојевића, ул. 14. Октобра, ул. Лоле Рибара. 

 Јавне површине у ул. Јове Курсуле, од ул. М.Милојевића до 14. Октобра на тргу 

М.Томића морају бити очишћене најкасније до 8,оо часова у периоду од 1. априла до 30. 

септембра, а у периоду од 1. октобра до 31. марта најкасније до 8,30. 

 Уклањање смећа из судова за улично смеће мора се извршити одмах по завршеном 

чишћењу, а у складу са потребама.  

 Пречишћавање јавних површина може се вршити у току дана сходно потребама 

одржавања чистоће јавних површина. 

 

Члан 19. 

 Прање јавних и осталих површина мора се по правилу вршити ноћу и завршити 

најкасније до 6,оо часова. 

 Прање јавних и осталих површина може се вршити и дању уз претходно одобрење 

комуналне инспекције. 

 Прање се може вршити само после претходног чишћења. 

 Прање се не сме вршити када је температура испод 4 
0
С. 

 

IV – ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

СА ЈАВНИМ И ОСТАЛИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 20. 

 Изношење и депоновање кућног смећа, смећа из дворишта стамбених и пословних 

обејката и смећа са јавних и осталих површина у првој и другој зони искључиво је право и 

обавеза ЈКП. 

 Забрањено је неовлашћено изношење и спаљивање кућног смећа и другог отпада од 

стране власника стамбених и пословних објеката. 

 У кућно смеће спадају отпаци у стамбеним и пословним просторијама осим шута, 

старог намештаја, индустријског отпада, кабасте амбалаже, земље и сл. У кућно смеће 

спада и отпад од грејања. 

 

Члан 21. 

 ЈКП је обавезно да у складу са уговорима које ће потписати на основу одредаба 

члана 15. став 1, 2. и 3. ове Одлуке и по утврђеном распореду износи и депонује на за то 

утврђеној локацији. 

 О уређивању и одржавању локација за одлагање смећа и отпада стараће се ЈКП у 

складу са својим могућностима и условима који владају на депонији. 
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Члан 22. 
          Одлагање комуналног отпада вршиће се на простору постојеће депоније, до 

санације, затварања и рекултивације депоније по пројекту. 

 

Члан 23. 

 Изношење и депоновање индустријског отпада као и отпада који не спада у кућно и 

улично смеће могу  износити његови имаоци и одлагати га искључиво на за то утврђеним 

местима. 

 Имаоци отпада ове врсте могу са ЈКП склопити уговор о изношењу и депоновању 

отпада. 

 

IV – НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ ЈКП 

 

Члан 24.  

 ЈКП припада накнада за чишћење и одржавање јавних површина, изношење и 

депоновање кућног смећа и смећа са јавних и осталих површина у висини коју одређује 

ЈКП уз сагласност Општинског већа општине Варварин. 

 Накнаду за чишћење, одржавање чистоће и изношење смећа са јавних површина 

ЈКП остварује из буџета Општине Варварин, а на основу Програма одржавања јавне 

хигијене. 

 ЈКП припада и накнада за остале ванредне послове који се обављају по налогу 

комуналне инспекције и других надлежних органа. 

 Услуге изношења смећа са јавних површина које користе друга правна и физичка 

лица плаћају корисници тих површина. 

 Услуге изношења смећа из пословних просторија и просторија које се користе за 

обављање привредних делатности плаћају правна и физичка лица која зграде или 

просторије користе. 

 Услуге изношења кућног смећа из стамбених зграда са двориштима, станова у 

стамбеним зградама плаћају власници или корисници тих станова.                                                                               

Власници и корисници стамбених и пословних објеката који су у складу са 

одредбама ове Одлуке у обавези да користе услуге ЈКП услуге изношења и депоновања 

смећа плаћају у складу са одредбама ове Одлуке и уговором о изношењу смећа који су 

обавезни да потпишу са ЈКП у складу са чланом 15. ове Одуке. 

 

Члан 25. 

 Корисници комуналних услуга из члана 24. ове Одлуке плаћају комуналне услуге 

на начин и под условима утврђеним ценовником услуга ЈКП на који сагласност даја 

Општинско веће општине Варварин, а по испостављеном обрачуну од стране ЈКП. 

 Корисник коме није пружена комунална услуга, или услуга утврђеног обима и 

квалитета у складу са одредбама ове Одлуке, има право на повраћај плаћене цене 

комуналних услуга која му није пружена. 

 Корисник може да оствари права из става 2. овог члана по условом да је без 

одлагања а најкасније у року од 24 сата писмено обавести ЈКП или комуналну инспекцију, 

о насталом поремећају у пружању услуга. 

 Комунално предузеће је дужно да када утврди да је дошло до поремећаја из става 2. 

овог члана, кориснику изврши повраћај више наплаћених средстава у року од 15 дана или 

да му умањи наредни рачун за комуналну услугу. 

 

VI – НАДЗОР 

 

Члан 26. 

 Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Комунална инспекција. 
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Члан 27.  

 У вршењу инспекцијског надзора Комунални инспектор овлашћен је да решењем 

наложи предузимање одређених радњи у циљу отклањања уочених недостатака. 

 Грађани, органи и предузећа и предузетници (њихова одговорна лица или 

власници) дужни су да поступе по налогу односно решењу Комуналног инспектора. 
 

Члан 28. 

 Грађани, органи, предузећа и предсузетници дужни су да комуналном инспектору 

омогуће несметано вршење инспекцијског надзора, дозволе неометан приступ и преглед 

просторија, објеката, уређаја и инсталација, као и да дају потребна обавештења на зактев 

Комуналног инспектора. 

 

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 

 Новчаном казном у износу од 5.000,оо динара казниће се лице које на јавној 

површини баца отпатке или на други начин нарушава чистоћу јавне површине. 

 

Члан 30. 

 Новчаном казном од 5.000,оо до 25.000,оо динара казниће се лице које: 

1. Баца смеће, ђубре, шут или друге врсте отпада ван за то одређених места, 

2. Испусти или излије отпадне воде на јавну или другу површину, 

3. На точковима возила на јавну површину изнесе блато из њиве, 

4. На јавној површини остави неисправно или расходовано моторно возило, 

 5.   Користи јавну површину за складиштење робе и других предмета без одобрења 

Комуналног инспектора или супротно одредбама акта којим се одобрење издаје,  

  6.  Користи јавне површине за смештај грађевинског или другог материјала без 

одобрења Комуналног инспектора или супротно одредбама аката којим је одобрење 

издато, 

  7.  Изводи радове на јавној површини без одобрења надлежног органа односно 

супротно прописаним условима за извођење радова или са ЈКП не потпише уговор о 

довођењу јавне површине у употребно стање, 

  8. Не поступи по налогу комуналног инспектора којим се налаже преузимање 

одређених радњи у циљу одржавања чистоће на јавним и осталим површинама, 

  9. Не очисти површину коју је обавезно да очисти у складу са одредбама ове 

Одлуке, 

 10. Не потпише Уговор са ЈКП о изношењу и депоновању смећа, или му из других 

разлога ЈКП откаже пружање услуга, сходно одредбама ове Одлуке. 

 11. Не потпише са ЈКП Уговор о коришћењу судова за уличносмеће за одлагање 

свог кућног смећа, или му ЈКП из других разлога забрани коришћење истих. 

  12. Износи и депонује или спаљује смеће и други отпад супротно одредбама ове 

Одлуке, 

13. На други начин нарушава чистоћу јавне површине супротно одредбама ове 

Одлуке. 
 

Члан 31. 

  Новчаном казном у износу од 750.000,оо до 1.500.000,оо динара казниће се правно 

лице ако: 

1. Баца смеће, ђубре, шут или друге врсте отпада ван за то одређених места, 

2. Испусти или излије отпадне воде на јавну или другу површину, 

3. На точковима возила на јавну површину изнесе блато из њиве, 

4. На јавној површини остави неисправно или расходовано моторно возило, 

5. Користи јавну површину за складиштење робе и других предмета без одобрења  
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комуналног инспектора или супротно одредбама аката којим се одобрење издаје, 

 6. Користи јавне површине за смештај грађевинског или другог материјала без 

одобрења Комуналног инспектора или супротно одредбама аката којим је одобрење 

издато, 

 7. Постави за потребе баште, ресторана, кафића и сл. столове, апарате и 

инсталације без одобрења Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода или то уради 

супротно одредбама акта којим је одобрење издато, 

 8. Изводи радове на јавној површини без одобрења надлежног органа односно 

супротно прописаним условима за извођење радова или са ЈКП не потпише уговор о 

довођењу јавне површине у употребно стање, 

 9. Не поступи по налогу комуналног инспектора којим се налаже предузимање 

одређених радњи у циљу одржавања чистоће на јавним и осталим површинама, 

 10. Не очисти површину коју је обавезно да очисти у складу са одредбама ове 

Одлуке, 

 11. Не потпише уговор са ЈКП о изношењу и депоновању смећа, или му из других 

разлога ЈКП откаже пружање услуга сходно одредбама ове Одлуке, 

  12. Не потпише са ЈКП уговор о коришћењу судова за улично смећа за одлагање 

свог кућног смећа, или му ЈКП из других разлога забрани коришћење истих. 

13. Износи и депонује смеће и други отпад или  на други начин нарушава чистоћу  

јавне површине супротно одредбама ове Одлуке.  

  Новчаном казном у износу од 25.000,оо до 75.000,оо динара казниће се одговорно 

лице предузећа које почини прекршај из става 1. овог члана. 
 

Члан 32. 

 Новчаном казном у износу од 25.000,оо до 250.000,оо динара казниће се 

предузетник ако: 

1. Баца смеће, ђубре, шут или друге врсте опада ван за то одређених места, 

2. Испушта или излије отпадне воде на јавну или другу површину,  

3. На точковима возила на јавну потршину изнесе блато из њиве, 

4. На јавној површини остави неисправно или расходовано моторно возило, 

5. Користи јавну површину за складиштење робе и других предмета без одобрења 

Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода или супротно одредбама аката којим се 

одобрење издаје, 

 6. Користи јавну површину за смештај грађевинског или другог материјала без 

одобрења Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода или супротно одредбама акта 

којим је одобрење издато, 

 7. Постави за потребе баште ресторана, кафића и сл.столове, апарате и инсталације 

без одобрења Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода или то уради супротно 

одредбама аката којим је одобрење издато, 

 8. Изводи радове на јавној површини без одобрења надлежног органа односно 

супротно прописаним условима за извођење радова или са ЈКП не потпише Уговор о 

довођењу јавне површине у употребно стање, 

 9. Не поступи по налогу комуналног инспектора којим се налаже преузимање 

одређених радњи у циљу одржавања чистоће на јавним и осталим површинама, 

 10. Не очисти површину коју је обавезно да очисти у складу са одредбама ове 

Одлуке,  

 11. Не потпише са ЈКП Уговор о коришћењу судова за улично смеће за одлагање 

свог кућног смећа, или му ЈКП из других разлога забрани коришћење истих. 

 13. Износи и деопонује смеће и други отпад или на други начин нарушава чистоћу 

јавне површине супротно одредбама ове Одлуке. 

 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 33. 

 ЈКП је обавезно да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке 

предложи Општинско веће општине Варварин, ценовник услуга за чишћење и одржавање 

чистоће, изношење и депоновање смећа са јавних и осталих површина. 

 ЈКП обавезно је да у року од 60 дана од дана када Општинско веће општине 

Варварин одобри ценовник услуга понуди на потпис уговоре о пружању услуга свим 

предузећима и предузетницима у складу са одредбама ове Одлуке и утврђеним 

ценовником.  

ЈКП обавезно је да у року од 90 дана од дана када Општинско веће општине 

Варварин одобри ценовник услуга понуди на потпис уговор о пружању услуга приватним 

лицима у складу са одредбама ове Одлуке и утврђеним ценовником. 

  ЈКП обавезно је да у сарадњи са комуналном инспекцијом у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке утврди локације за постављање судова за прикупљање 

уличног смећа, као и потребан број судова. 

 

Члан 34. 

 Предузећа, предузетници као и друга правна и физичка лица обавезни су да у року 

од 10 дана, од дана када им се уговор понуди на потпис потпишу уговоре које су у складу 

са одредбама ове Одлуке обавезни да потпишу са ЈКП. 

 

Члан 35. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавању чистоће на 

територији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 1/98, 2/00 и 4/05). 

 

Члан 36. 

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

општине Варварин''. 

 

 Број: 352-16/2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 22. 

 

На основу  члана 2. став 3. тачка 12. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник РС'', број 88/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени 

лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

о подизању и одржавању јавних зелених површина 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се начин подизања, одржавања, чувања и заштите јавних 

зелених површина на подручју вароши Варварин и другим насељима где оне постоје. 

 Јавном комуналном предузећу ''Варварин'' из Варварина (у даљем тексту: ЈКП) 

поверава се обављање комуналних  делатности из ове Одлуке. 
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Члан 2. 

 Под јавним зеленим површинама у смислу одредаба  ове Одлуке подразумевају се  

1. Паркови; 

2. Етно паркови и меморијални споменици; 

3. Скверови; 

4. Дрвореди; 

5. Травњаци; 

6. Заштитни појасеви града; 

7. Зеленило око стамбених и пословних зграда; 

8. Зеленило уз саобраћајнице; 

9. Зеленило дуж корита реке; 

10. Зелене површине за спорт и рекреацију; 

11. Остале  зелене површине. 

 

II ПОДИЗАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 3. 

 План и програм одржавања зелених површина предлаже ЈКП ''Варварин'' из 

Варварина, а исти усваја Општинско веће општине Варварин.  

 План и Програм одржавања зелених површина доноси се за период од годину дана, 

најкасније до 31.12. текуће године за наредну годину. 

 ЈКП је дужно да чисти и одржава јавне зелене површине према Програму 

одржавања зелених површина. 

 Остале одржавају корисници тих површина. 

 

Члан 4. 

 Обнављање зелених површина подразумева довођење раније уређених површина 

(травњаци, дрвеће, шибље и сл.), које су сасвим или у већем проценту оштећена, у такво  

биоестетско стање које обезбеђује оптимални изглед и квалитете. 

 ЈКП је дужно да уређује и обнавља наведене површине у складу са Програмом 

одржавања зелених површина. 

 

Члан 5. 

 Подизање и уређење нових зелених површина врши се на основу Програма за 

уређење грађевинског земљишта у складу са урбанистичким плановима. 

 

Члан 6. 

 ЈКП је дужно да преузме одржавање и уређење зелених површина у року од 15 дана 

од дана издавања одобрења за употребу нове зелене површине. 

 Преузимање јавне зелене површине може се вршити и фазно уколико је уређивање 

исте извршено у фазама.  

 ЈКП је дужно да одржава и преузете јавне површине у складу са њиховом 

функцијом и усвојеним Програмом одржавања 

 

Члан 7. 

 Све зелене површине морају се чистити, косити, заливати, као и остале радње 

неопходне за њихово одржавање. 

 Извођачи грађевинских и других радова, који изводе радове на зеленој површини 

или у њеној непосредној близини, дужни су да чувају зелену површину и саднице од 

оштећења.  

 Извођачи радова морају стабла којима прети оштећење заштитити одговарајућом 

обрадом. 
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Члан 8. 

 О свим радовима на зеленим површинама инвеститор радова је дужан да прибави 

одобрење Одељења за привреду, финансије, стамбено комуналне послове и инспекцијски 

надзор. 

 Инвеститор радова је дужан  да након изведених радова оштећене површине доведе 

у првобитно стање. 

 

Члан 9. 

 ЈКП је дужно да формира на одговарајући начин или уклони дрвеће и шибље у 

двориштима колективног становања које својим гранама угрожава пролазнике, 

осветљеност стана, безбедност саобраћаја или омета нормалан развој дрвореда и других 

садница. 

 Дрвеће и шибље у двориштима индивидуалних домаћинстава, у двориштима 

пословних зграда, које се налази  поред улица, тротоара и других јавних површина, а које 

својим гранама угрожава пролазнике, безбедност саобраћаја и безбедност возила, мора се 

од стране власника на одговарајући начин формирати или уклонити. 

 

Члан 10. 

 ЈКП је дужно да са зелених површина које одржава, уклања стабла или делове 

стабала који су оголели, дотрајали, оштећени од елементарних непогода или услед 

саобраћајних удеса.  

 

Члан 11. 

 Комунални инспектор наложиће уклањање здравих стабала са јавних  површина 

која својим  кореном угрожава  водоводне и канализационе  инсталације. 

 У случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње грађевинских 

објеката или извођењем других грађевинских радова, односно као њихова последица,  

инвеститор је дужан да од ЈКП ''Варварин'' прибави одобрење и уплати  одређену накнаду 

за сечење стабла, као и накнаду за засађивање новог стабла. 

 

III ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 12. 

 У циљу заштите и очувања јавних зелених површина забрањено је: 

1. На зелене површине бацати отпад, смеће, изливати отпадне воде или на други 

начин прљати и загађивати исте. 

2. Сећи, резати и уклањати растиње без одобрења организације која је овлашћена за 

одржавање зелених површина, 

3. На било који начин вршити оштећење растиња, 

4. Скидати са растиња цветове и плодове без претходног одобрења организације 

која је овлашћена за одржавање зелених јавних површина, 

5. Копати или односити земљу, песак или други материјал са зелене површине без 

претходног одобрења организације овлашћене за одржавање зелених површина. 

6. Пуштати на зелену површину домаће животиње које могу нанети штету и 

нарушити изглед исте. 

7. Уништавати или оштећивати опрему постављену на заленим површинама (клупе, 

стазе, канте за смеће, ограде, знакове, уређаја јавне расвете и сл.), 

8. Возити, заустављати и паркирати моторна, прикључна и запрежна возила на 

зеленим површинама. 

9. Одлагање грађевинског материјала, огревног дрвета и др. материјала, амбалаже и 

др. предмета на зеленим површинама. 

10. Изводити било какве радове на зеленој површини без одобрења Одељења за 

привреду, финансије, урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор. 
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11. Палити растиње или ложити ватру и спаљивати друге материјале на зеленој 

површини. 

12. Постављати привремене објекте, 

13. Мењати, пројектовани изглед јавне зелене површине без одобрења надлежног 

органа Одељења за привреду, финансије, урбанизам, стамбено комуналне послове и 

инспекцијски надзор. 

 

IV НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Члан  13. 

 ЈКП ''Варварин'' из Варварина  припада накнада из буџета Општине Варварин, а на 

основу Плана и Програма одржавања јавних зелених површина. 

 

V  НАДЗОР 

Члан 14. 

 Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке вршиће у складу са својим 

овлашћењима комунална инспекција. 

   

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 25.000,00 динара, казниће се физичко 

лице или појединац ако: 

1. На зелену површину  баца отпад, смеће, излива отпадне воде или на други 

начин прља и загађује исте. 

2. Сече, реже  и уклања растиње без одобрења организације која је овлашћена за 

одржавање зелених површина. 

3. На било који начин врши оштећење растиња. 

4. Скида са растиња цветове и плодове без претходног одобрења организације која 

је овлашћена за одржавање зелених површина, 

5. Копа или односи земљу, песак и други материјал са зелене површине без 

претходног одорења организације овлашћене за одржавање зелених површина,  

6. Пушта на зелену површину домаће животиње које могу нанети штету и 

нарушити изглед исте. 

7. Уништава или оштећује  опрему постављену на зеленим површинама, (клупе, 

стазе, канте за смеће, ограде, знакове, уређаје јавне расвете и сл.) 

8. Вози, зауставља или паркира моторна прикључна и запрежна возила на зеленим 

површинама, 

9. Одлаже грађевински, огревни и други материјал, амбалажу и друге предмете на 

зеленим површинама. 

10. Изводи било какве радове на зеленој површини без одобрења надлежне  

општинске инспекције. 

11. Пали растиње или ложи ватру  и спаљује другбе материјале на зеленој 

површини. 

12. Поставља привремене објекте, 

13. Поставља рекламне паное без одобрења Одељења за привреду, финансије, 

урбанизам, стамбено комуналне делатности и инспекцијски надзор. 

 

Члан 16. 

 Новчаном казном у износу од 25.000.00 до 250.000,00 динара казниће се правно 

лице или предузетник који: 
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1. На зелену површину баца отпад, смеће, излива отпадне воде или на други начин 

прва и загађује исте. 

2. На било који начин врши оштећење растиња. 

3. Копа или односи земљу, песак и други материјал са зелене површине, без 

претходног одобрења организације овлашћене за одржавање зелених површина. 

4. Уништава или оштећује опрему постављену на зеленим површинама (клупе, 

стазе, канте за смеће, ограде, знакове, уређаје јавне расвете и сл.). 

5. Одлаже грађевински, огревни и други материјал, амбалажу и друге предмете на 

зеленим површинама.  

6. Изводи било какве радове на зеленој површини без одобрења надлежне 

општинске инспекције. 

7. Поставља рекламне и друге паное без одобрења Одељења за привреду, 

финансије, урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор. 

8. Мења пројектоани изглед зелене површине без одобрења Одељења за привреду, 

финансије, урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор. 

Новчаном казном  у износу од  10.000,00 до 20.000.00 динара казниће се одговоро 

лице правног лица за прекршаје из става 1. овог члана. 

 

Члан 17. 

 Новчаном казном у износу од 750.000,00 до 1.500.000,00 динара казниће се 

организација којој је поверено одржавање јавне зелене површине ако то не чини у складу 

са одредбама ове Одлуке и актом којим јој је одржавање поверено. 

 Новчаном казном  у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се одговорно 

лице у организацији којој је поверено одржавање јавне зелене површине за прекршај из 

претходног става. 

 

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о подизању и 

одржавању јавних зелених површина (''Службени лист општине Варварин'', број 1/98, 2/02 

и 7/05). 

 

Члан 19. 

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

општине Варварин''. 

 

Број: 352 – 12 / 2013 

У Варварину дана, 3.04.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 23. 

 

 На основу члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима (''Службени гласник СРС'', 

број 20/77) члана 2. став 3. тачка 6. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник РС'', број 88/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  
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Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се начин сахрањивања умрлих, управљање, уређење и 

одржавање гробља на територији општине Варварин 

 

Члан 2. 

 Под уређењем и одржавањем гробља у смислу ове Одлуке подразумева се 

изградња, одржавање и опремање објеката на гробљу за обављање погребних услуга 

(капеле, јавни WC, чесме и друго), изградња и одржавање стаза унутар гробља, одржавање 

зеленила, чистоће и реда, на гробљу (осим гробних места и надгробних обележја о чијем 

одржавању се старају њихови корисници). 

 

Члан 3. 

 Под сахрањивањем умрлих у смислу ове Одлуке подразумева се обављање свих 

послова везаних за сахрањивање умрлих лица, и то: укопавање посмртних остатака 

умрлих на гробљу, превоз и пренос урмлих на гробље, чување посмртних остатака до 

сахрањивања, као и друге погребне услуге у вези сахрањивања. 

 Сахрањивање умрлих може се вршити само на гробљу тј. земљишту које је 

одговарајућим плансим актом или Одлуком Скупштине општине одређено за 

сахрањивање умрлих. 

 Ван гробља се може вршити покопавање умрлих само у случајевима предвиђеним 

посебним Законом. 

 Одобрење за покопавање ван гробља дају надлежани орган Општинске управе и 

Републичка санитарна инспекција – санитарни инспектор, одређујући место у складу са 

одговарајућим планским актом и санитарно хигијенским условима. 

 

Члан 4. 

 Одржавање, уређивање и управљање гробљем за насељено место Варварин и Село 

Варварин у Село Варварину врши ЈКП ''Варварин'' из Варварина (у даљем тексту: ЈКП ) у 

складу са Законом о сахрањивању и гробљима и одредбама ове Одлуке. 

 Послове из претходног става овог члана за гробља у сеоским насељима на 

територији општине Варварин врше месне заједнице на чијем се подручју гробље, 

односно гробља налазе. 

 Евиденцију о сахрањивању на гробљу за насељено место Варварин и Село 

Варварин у Село Варварину врши ЈКП из става 1. овог члана, а за гробља у сеоским 

насељима врше месне заједнице на чијем се подручју гробље налази. 

 

Члан 5. 

 О одређивању и стављању ван употребе гробља односно дела гробља одлучује 

Скупштина општине Варварин својом Одлуком. 

 

II УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

 

Члан 6. 

 Уређење и одржавање гробља за насељено место Варварин и Село Варварин врши 

ЈКП ''Варварин'' из Варварина. 
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 Израду и финансирање урбанистичких планова и прибављање земљишта за гробља 

врши Општина Варварин преко ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин, из 

Варварина, у сарадњи са органима месне заједнице. 

 

Члан 7. 

 ЈКП и месне заједнице села, уређује гробља и објекта на гробљу, стазе и дрвеће а у 

складу са Законом и одредбама ове Одлуке. 

 На гробљу се мора одржавати ред и мир. 

 ЈКП је дужно да пропише акт о одржавању реда и мира. 

 На видном месту на улазу у гробље истичу се одредбе о одржавању реда и мира на 

гробљу и време обављања погребне делатности. 

 

Члан 8. 

 Гробљем се сматра одређено земљиште које је одговарајућим урбанистичким 

планом или прописом одређено за сахрањивање умрлих. 

 Под гробним местом, у смислу ове Одлуке, сматра се гроб, гробница или место за 

смештај урне. 

 Споменицима и другим објектима на гробљу сматрају се породичне капеле, 

надробни споменици као и оквири којима су одређена гробна места односно породичне 

парцеле. 

 

Члан 9. 

 Дименизје једног гробног места износе: ширина 100 цм а дужина а дужина 220 цм 

и дубине 150 цм. 

 Уколико се ради о породичној парцели на којој се налази више гробних места, 

свако даље гробно место по дужини остаје исто као и у претходном ставу и ширине 100 

цм. 

 

Члан 10. 

 Под редовним одржавањем гробова и надгробних обележја подразумева се: 

плевење траве и корова, уклањање растиња и отпадака и друго. 

 О њиховом одржавању старају се корисници гробних места. 

 Послове из става 1. овог члана може обављати ЈКП ''Варврин'', на захтев корисника, 

уз накнаду коју одређује ЈКП ''Варварин'' Врварин. 

 

Члан 11. 

 Обавезан санитарни рок почивања посмртних остатака умрлог износи 10 година. 

 По истеку обавезног санитарног рока почивања, породица, сродници и друга лица 

умрлог могу продужити рок почивања (продужени рок) под условом да редовно плаћају 

накнаду за коришћење и одржавање гробља ЈКП. 

 Продужни рок почиваоца износи 20 година и може се обнављати. 

 

Члан 12. 

 Уколико лица обавезна за плаћање накнаде за коришћење и одржавање гроба не 

плате накнаду у одређеном року ЈКП ће писменим путем опоменути обвезнике да плате 

накнаду у одређеном року, а уколико се у том новом року не изврши ЈКП може то гробно 

место, односно ту парцелу дати другом лицу на коришћење. 

 Породице укопаних лица, или друга заинтересована лица могу отказати коришћење 

породичних парцела или гробних места по истеку од 10 година од дана укопавања. 

 Запуштеним гробом у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се и гроб о коме се нико 

од зато позваних лица не стара ни по протеку од 1 године од достављања писмене опомене 

за испуњавање доспелих обавеза накнаде за коришћење и одржавање гроба. 
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Члан 13. 

 Одредбе претходног члана примењиваће се и на гробове за које је даном ступања 

на снагу ове Одлуке продужни рок почивања протекао. 

 Непознате кориснике породичних парцела или гробова за које је продужни рок 

почивања протекао ЈКП позваће и обавестиће путем огласа у дневној или локалној 

штампи да је продужни рок почивања протекао са упозорењем на последице његовог 

протока одређеном овом Одлуком. 

 

Члан 14. 

 Ископавање и пренос посмртних остатака умрлог из једно у друго гробно место на 

истом гробљу може се вршити само уз претходно одобрење санитарне инспекције и ЈКП, а 

у складу са важећим прописима. 

 Ископавање, пренос и укопавање посмртних остатака из једног у други гроб на 

гробљу у Село Варварину може вршити ЈКП. 

 

Члан 15. 

Ископавање и пренос посмртних остатака умрлог са једног гробља на друго може 

се вршити само на основу одобрења санитарне инспекције на чијој територији се гробље 

налази. 

 Ако се ископавање и пренос посмртних остатака врши на основу Одлуке 

Скупштине надлежног органа општине, ископавање и пренос посмртних остатака, 

гробних знакова, споменика и других предмета са тих гробних места сноси Скупштина 

општине чији је орган наредио ископавање и пренос посмртних остатака. 

 Споменици и други објекти на гробовима не смеју се уклонити и преносити са 

једног на други гроб без претходног писменог одобрења ЈКП. 

 

Члан 16. 

 Занатски радови на гробљу се могу вршити под следећим условима: 

1. Да се претходно пријаве ЈКП. 

2. Да се одобрени радови изводе у дане и време одређено од стране ЈКП. 

3. Да се радови изводе само у радне дана у времену од 7 до 14 часова на начин 

који обезбеђује мир и достојанство гробља. 

4. Да се грађевински материјал, песак, шљунак, цемент и друго држи на 

гробљу на месту за то одређеном и за време које је неопходно да се занатски радови 

заврше, стим што је извођач радова дужан да одмах по завршетку радова доведе 

градилиште у првобитно стање. 

ЈКП  забраниће извођење занатских радова извођачу који се не придржава ових 

услова. 

 

Члан 17. 

 Споменици од нарочите историјске и уметничке вредности на којима је ЈКП стекла 

право располагања, не могу се уклонити са гробља нити могу бити предмет правног 

промета. 

 Који су то споменици од нарочите исоторијске и уметничке вредности одређује 

Комисија коју именује Скупштине општине Варварин. 

 Споменике из претходног става ЈКП дужна је да посебно евидентира и да се стара о 

њиховом одржавању. Трошкови одржавања падају на терет буџета Општине Варварин. 

 

III САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 18. 

 Сахрањивање се може извршити после утврђивања смрти (најраније 24 сата од 

момента наступања смрти), на начин одређен посебним прописима. 
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 Сахрањивање посмртних остатака врши се на гробном месту унутар гробних 

парцела. 

 Гробно место за сахрањивање умрлог одобрава ЈКП  у Село Варварину на гробљу 

за Село Варварин и Варварин ЈКП ''Варварин'' Варварин а на другим гробљима месне 

заједнице села. 
 

Члан 19. 

 Посмртни остаци се до сахране чувају у посебно за то одређеним просторијама 

(капелама), или у кући умрлог. 

 Приликом преноса, посмртни остаци морају бити смештени у мртвачком сандуку. 
 

Члан 20. 

 Трошкове сахране сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају 

или да се старају о његовом сахрањивању. 

 Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање трошкове сахране 

сноси општина (месна заједница) на чијој територији је умрли имао последње 

пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште именованог, трошкове 

сноси општина (месна заједница) на чијој територији је умрло сахрањено лице, односно на 

чијој су територији нађени посмртни остаци умрлог. 

 Општина – месна заједница која је обезбедила сахрањивање умрлог лица, има 

право на накнаду трошкова од лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање, односно 

из заоставштине умрлог. 
 

Члан 21. 

 Цене одржавања гробља, гробних места и дугих објеката и уређаја на гробљима и 

извршених погребних услуга одређује ЈКП ''Варварин'' Варварин у складу са Законом. 

 Сагласност на цене даје Општинско веће општине Варварин. 
 

Члан 22. 

 На гробљу је забрањено: 

1. Кретање ван стаза, гажење гробних места, кидање, ломљење и гажење цвећа и 

украсног шибља, разношење и преношење венца са једног гроба на други, улажење у 

гробље ван капије. 

2. Изазивање нереда, туче и галаме. 

3. Увођење и пуштање стоке и других животиња. 

4. Просјачење. 

5. Сађење воћног дрвећа. 

6. Улажење и задржавање на гробљу у летњем периоду од 21 до 05 часова и у 

зимском периоду од 17 до 06 часова. 

 

IV НАДЗОР 
 

Члан 23 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши комунална инспекција. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се ЈКП 

''Варварин'' Варварин 

1. ако не поступи по одредбама ове Одлуке, 

2. ако не одржава чистоћу гробља. 
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За прекршај из претходног става казниће се одговорно лице у ЈКП ''Варварин'' 

Варварин по одредбапа ове Одлуке новачном казном у износу од 10.000,00 до 25.000,00 

динара. 

 

Члан 25. 

 Новчаном казном казниће се за прекршај физичко лице ако поступи супротно 

одредбом ове Одлуке од 10.000,00 до 25.000,00 динара. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 Ближе услове и начин обављања погребних услуга регулисаће ЈКП ''Варварин'' 

Варварин коме је поверено управљање гробљем, посебним Правилником које је дужно да 

доносе у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 Сагласност на Правилник даје Општинско веће општине Варварин. 

 

Члан 27. 

 Месне заједнице настављају да обављају послове управљања и одржавања гробља 

на свом подручју до предузимања, на њихов предлог, обих послова од стране ЈКП 

''Варварин''. 

 Преузимањем сеоских гробаља  од стране ЈКП ''Варварин'' грађани задржавају, по 

основу улагања средстава у проширење гробља, стечена права на већи број гробних места 

него што је предвиђено овом Одлуком.  

 

Члан 28. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о сахрањивању и 

гробљима (''Службени лист општине Варварин'', број 2/80). 

 

Члан 29. 

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

општине Варварин''. 

 

 Број: 352 – 13 /2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 24. 

 

 На основу члана 2. став 3. тачка 9. Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник РС'', број 88/11) и члана 37 Статута општине Варварин )''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о пијацама (''Службени лист општине Варварин'', број 7/01) у члану 7. 

став 1. тачка 1. речи ''Робна пијаца за продају индустријско-непрехрамбених производа и 
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половне робе у Јухорској улици, улици Мите Милојевића, улици Слободе од 

Ветеринарске станице до градске чесме, и делу улице Јове Курсуле'' мењају се и гласе:  

 ''Робна пијаца за продају индустријско-непрехрамбених производа и половне 

робе у Јухорској улици – од улице Јове Курсуле од Ветеринарске станице, и у улици 

Слободе од Ветеринарске станице до пешачке зоне код МУП-а''.  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 Број: 352 – 14 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 25. 

 

 На основу члана 20. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 

39/09 и 88/2010) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12).  

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О УПРАВЉАЊУ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се обављање делатности: сакупљања, транспорта и 

депоновања комуналног отпада (у даљем тексту: чврстог комуналног отпада) са 

територије општине Варварин, и то: 

- услови и начин организовања послова сакупљања, транспорта и одлагања 

чврстог комуналног отпада 

- права и обавезе корисника комуналних услуга 

- права и обавезе предузећа или предузетника који обавља комуналну делатност 

из ове Одлуке 

- утврђивање цена комуналних услуга, врста судова, набавка судова и постављање 

судова за сакупљање чврстог комуналног отпада, 

- пружање комуналних услуга за време штрајка и елементарних непогода,  

- надзор над спровођењем извршења комуналних услуга, 

- казнене одредбе због неизвршавања утврђених обавеза од стране даваоца и 

корисника комуналних услуга. 

 

Члан 2. 

 Комуналне делатности које се регулишу овом Одлуком су: 

- сакупљање и транспорт чврстог комуналног отпада са површина јавне намене, 

које су обухваћене планом постављања судова за комунални отпад, 
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- сакупљање и транспорт чврстог комуналног отпада  из индивидуалних 

породичних домаћинстава, 

- сакупљање и транспорт чврстог комуналног  отпада пословних објеката правних 

лица и предузетника 

- сакупљање и транспорт чврстог комуналног отпада непрописно одложеног на 

површинама јавне намене,  

- депоновање, односно одлагање чврстог комуналног отпада. 

 

Члан 3. 

 Под чврстим комуналним отпадом, у смислу ове Одлуке, подразумева се кућни, 

комерцијални и отпад са површина јавне намене, који је НЕОПАСАН И ИНЕРТАН. 

 Неопасан отпад је отпад који нема карактеристике опасног отпада. 

 Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 

материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има 

најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и 

амбалажу у којој је опасан отпад био или јесте упакован. 

 Инертан отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским и 

биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други начин физички или 

хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са 

којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или 

угрозити здравље људи. 

 Кућним отпадом сматра се отпад који се свакодневно продукује у домаћинствима. 

 Комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, установама и другим 

институцијама, које се у целини или делимично баве образовањем, трговином, услугама, 

канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим кућног и 

индустријског отпада. 

 У кабасти отпад спадају делови неупотребљивог кућног инвентара (намештај, 

теписи и слично) и други предмети које је забрањено одлагати у посуде за смеће. 

 Отпад са површина јавне намене је отпад који се налази на јавним површинама 

(папир, кеса, липће, прашина), као и отпад настао приликом одржавања јавних 

манифестација, скупова и др. активности на јавној површини. 

 Површине јавне намене су: улице, тротоари, паркови, скверови, пијаце, гробља, 

аутобуске станице, јавне чесме, забавно спортски терени. 

 Забрањено је мешати опасан отпад (медицински, ветеринарски, фармацеутски, 

отпадне батерије, уље, боје, лакови, гуме, отпад од електричних и електронских 

производа, пестицида и др.) са комуналним отпадом. 

 Домаћинства су дужна да опасан комунални отпад предају на посебно уређени 

простор – сакупљачки центар или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног 

отпада. 

 

II  УСЛОВИ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА 

САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА 

ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Члан 4. 

 Сакупљање и транспорт у смислу ове Одлуке обавља се са подручја целокупне 

територије општине Варварин. 

 

Члан 5. 

 Чврст комунални отпад са територије општине Варварин сакупља, транспортује и 

одлаже Јавно комунално предузеће ''Варварин'' из Варварина. (у даљем тексту: давалац 

услуга). 
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 Комуналну делатност из става 1 овог члана може да обавља правно лице или 

предузетник коме Општина повери обављање ове делатности у складу са законским 

прописима и актима општине. 
 

Члан 6. 

 Одлагање отпада вршиће се на локацији постојеће депоније. 

 Ова локација користиће се до затварања и рекултивације по пројекту.   

 Отпад са територије МЗ Обреж одлагаће се на локацији ''спруд Велике Мораве'', до 

затварања депоније по пројекту. 
 

Члан 7. 

 Давалац услуга из ове Одлуке дужан је да предузме мере против паљења чврстог 

комуналног отпада  на одлагалиштима отпада из члана 6. ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 Давалац услуга из ове Одлуке дужан је да прибави дозволу за управљање отпадом, 

издату од надлежног органа, и да је регистрован за обављање наведене комуналне 

делатности. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ 

ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 9. 

 Обавезе Јавног комуналног предузећа, другог правног лица или предузетника, коме 

су поверени послови из члана 5. ове Одлуке су следеће: 

- да сакупља, транспортује и одлаже чврст комунални отпад са површина јавне 

намене, објеката и дворишта индивидуалних породичних домаћинстава, станова, објеката 

правних лица и предузетника, дворишта пословних објеката, објеката за одмор и 

рекреацију, објеката верских заједница и др.  

- да сакупљени отпад износи у складу са територијалним планом и одлаже га на за 

то одређену депонију, 

- да по пражњењу посуде за смеће врати на место које је за њих предвиђено, 

- да при изношењу смећа са простора где су посуде смештене покупи расуто 

смеће, 

- да сакупљени отпад транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други 

одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом 

транспорта, утовара или истовара,  

- да  посуде за отпад на површинама јавне намене одржава у исправном стању, а 

по потреби замењује новим на терет планираних средстава из буџета општине, 

- да два пута годишње посуде за отпад пере и дезинфикује као и места на јавним 

површинама одређеним за посуде, 

- да редовно празни корпе за отпатке (ђубријере) на површинама јавне намене и 

чисти простор око њих, 

- да најмање два пута годишње организује акције и сакупља и одвози кабасти 

отпад од корисника услуга, о чему их благовремено обавештава, 

- да обезбеди технички исправна возила за сакупљање и транспорт чврстог 

комуналног отпада, 

- да обезбеди уређени простор за привремено одлагање отпада из члана 3. став 11 

ове Одлуке. 
 

Члан 10. 

 Давалац услуга закључује Уговор са корисником комуналне услуге који ће 

регулисати међусобне односе. 
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 Давалац услуга је дужан да достави уговоре из претходног става надлежној 

инспекцији ради провере. 

 

Члан 11. 

 Давалац услуга је дужан да сачини базу података корисника услуга. 

 

Члан 12. 

 Давалац услуга је дужан да одреди одговорно лице које ће вршити надзор над 

извршавањем обавеза у складу са овом Одлуком и које ће на захтев надлежног органа 

општине прикупљати и достављати све податке и извештаје о начину извршења поверене 

комуналне делатности. 

 

 IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 13. 

 Корисник комуналне услуге је свако физичко лице, правно лице и предузетник, као 

власник, инвеститор или закупац стамбеног и пословног простора, пословних просторија 

и других објеката на територији општине Варварин (у даљем тексту : корисник комуналне 

услуге) 

 Корисници комуналних услуга из става 1. овог члана су дужни да користе услуге 

даваоца који обавља комуналну делатност сакупљања, транспорта и одлагања чврстог 

комуналног отпада на територији општине Варварин и придржавају се одредаба  ове 

Одлуке, а свој однос са даваоцем услуга уређују Уговором. 

 Права и обавезе корисника, укључујући и плаћање цене, настају започињањем 

коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге у складу са 

овом Одлуком. 

  

Члан 14. 

 Корисник комуналне услуге је дужан да сваку промену (број чланова домаћинства, 

површина објекта и др.) редовно  пријављују у року од 15 дана од дана настанка промене, 

давањем изјаве под кривичном и материјалном одговорношћу, у противном давалац 

услуга не сноси последице за нетачне податке корисника услуга. 

 

Члан 15. 

 Корисници услуга су дужни да чврст комунални отпад одлажу у судове. 

 Корисници услуга не смеју палити чврсти комунални отпад у судовима, поред и 

око судова, на свим површинама јавне намене, двориштима стамбених и пословних 

објеката и на сметлишту. 

 Корисници услуга не смеју да у судове за чврст комунални отпад одлажу: ужарени 

пепео и други ужарени материјал, грађевински материјал, угинуле животиње и отпад 

животињског порекла, течни отпад и опасан отпад наведен у члану 3. став 10., као и да 

ваде и разбацују отпад из посуда. 

 Корисници услуга не смеју уништавати судове за отпад на површинама јавне 

намене, неовлашћено померати судове за отпад, растурати и узимати отпадне предмете из 

канти, контејнера и др. судова за отпад. 

 

Члан 16. 

 Корисници услуга су дужни да судове за отпад изнесу на место које је доступно 

возилима за одношење  отпада у дане изношења отпада. 

 Судови морају да буду обезбеђени поклопцима, ради заштите од разношења 

отпада, ширења смрада и заразе. 
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Члан 17. 

 Корисници услуга су дужни да редовно измирују обавезу за извршену комуналну 

услугу. 

 Уколико корисник услуга није извршио плаћање дуже од 3 месеца, давалац услуге 

може привремено ускратити пружање услуге или утужити корисника. 

 

 V УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 18. 

 Цена комуналне услуге сакупљање, транспорт и одлагање чврстог комуналног 

отпада утврђује се у складу са критеријумима из Закона о комуналним делатностима. 

 Цене комуналне услуге утврђује давалац услуге уз претходно прибављену 

сагласност надлежног органа општине. 

 Цене комуналне услуге се могу мењати у складу  са критеријумима из Закона о 

комуналним делатностима. 
 

Члан 19. 

 Накнада за пружање комуналне услуге из ове Одлуке обрачунава се месечно. 

 Накнада за сакупљање, транспорт и одлагање чврстог комуналног отпада физичких 

лица одређује се и плаћа према броју чланова домаћинства. 

 Накнада за сакупљање, транспорт и одлагање чврстог комуналног отпада од 

правних лица, предузетника, радњи и других институција одређује се и плаћа према бруто 

површини пословог објекта (м
2
). 

 Давалац услуга је дужан да кориснику услуга доставља рачун за извршене услуге. 

 

VI  ВРСТА СУДОВА, НАБАВКА СУДОВА И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА 

СУДОВА ЗА САКУПЉАЊЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА, 

ДИНАМИКА ПРАЖЊЕЊА СУДОВА 

 

Члан 20. 

 Судови за сакупљање чврстог комуналног отпада постављају се на површинама 

јавне намене, у дворишту породичног стамбеног објекта, у дворишту пословног простора 

правних лица и предузетника. 

 Судови за сакупљање чврстог комуналног отпада морају бити типизирани и то: 

- контејнери за комунални отпад од 1,1м
3 

 - за централну – пословну зону у 

Варварину, вишестамбене објекте, школе, вртиће, Дом здравља, и др. јавна предузећа и 

установе,  

- канте од 120 л са поклопцем – за сва домаћинства на територији општине, 

- канте од 120 л. за објекте трговине, занатства и услуга на територији сеоских 

насеља. 
 

Члан 21. 

 Потребан број контејнера за територију општине Варварин, као и динамика набавке 

контејнера утврђен је Планом управљања отпадом на територији општине Варварин за 

период 2010. – 2020. године. 

 Набавку контејнера врши давалац услуга по Плану потребне комуналне опреме  за 

сакупљање и одлагање отпада са висином потребних средстава. 

 На основу Плана наведеног у ставу 2. овог члана планирају се средства у буџету 

општине. 
 
 

Члан 22. 

Судови за чврсти комунални отпад на површинама јавне намене постављају се 

према Плану даваоца услуга, а по претходно прибављеном мишљењу инспекцијске 

службе (комуналног и инспектора заштите животне средине). 
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Члан 23. 

 Ивеститори  вишестамбених објеката дужни су да пре техничког пријема објеката 

обезбеде судове за чврсти комунални отпад од 1,1 м
3
 и то 1 контејнер за 10 станова. 

Судови се постављају у дворишту вишестамбеног објекта. 

 За већ изграђене вишестамбене објекте у Варварину контејнере обезбеђује давалац 

услуга и то 1 контејнер од 1,1 м
3
 за 10 станова. 

 Судове за отпад за пословне објекте обезбеђују власници објеката или закупци. 

 Судове за отпад из домаћинства у Варварину, домаћинства у сеоским насељима и  

објектима трговине, услуга и занатства у сеоским насељима обезбеђују власници или 

закупци тих објеката. 

 

Члан 24. 

 Судови на површинама јавне намене у централној-пословној зони у Варварину 

празне се најмање 4 пута недељно. 

 Централна пословна зона у Варварину обухвата следеће улице: Трг Мирка Томића, 

улица Светог Саве, Мите Милојевића, Јове Курсуле од моста на Великој Морави до 7. 

јула, 14. октобра од улице Јове Курсуле до Лоле Рибара, улица Лоле Рибара од Аутобуске 

станице у Варварну до улице 7. јула, улица Слободе од улице Мите Милојевића до улице 

7. јула. 

 Судови из дворишта правних лица, предузетника, јавних предузећа и установа 

празне се једном недељно или према динамици коју посебно уговарају са корисником 

услуга. 

 Судови из домаћинства у насељеном месту Варварин празне се једном недељно. 

 Судови из домаћинства и других објеката на територији сеоских насеља празне се 

једном недељно. 

 Судови се празне по правилу дању. 

 

Члан 25. 

 Давалац услуга је дужан да сачини територијални план пражњења судова, према 

динамици утврђеној за сваки дан у недељи и да о томе обавести кориснике услуга и 

надлежне органе општине. 

 Давалац услуга је дужан да поштује динамику пражњења судова утврђену у члану 

24. ове Одлуке и територијалном плану пражњења судова. 

 

 VII  СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА РАДИ РЕЦИКЛАЖЕ 

 

Члан 26. 

 На локацијама на којима су створени услови за примарну селекцију отпад се 

разврстава на: отпад који има својства секундарних сировина (ПЕТ амбалажа, картон, 

метал и др.) и органски отпад. 

 Давалац услуга је дужан да обезбеди судове за селекцију отпада и да исте 

распореди на територији општине Варварин. 

 Број контејнера утврђен је Планом управљања отпадом на територији општине 

Варварин за период 2010. – 2020. године. 

 Судови за секундарне сировине  постављају се према Плану даваоца услуга по 

претходно прибављеном мишљењу инспекцијске службе (комуналног и инспектора 

заштите животне средине). 

 Пражњење судова за секундарне сировине врши се најмање  два пута месечно, а по 

потреби и више пута. 

 

Члан 27. 

 Давалац услуга секундарне сировине привремено складишти на начин прописан 

Законом о управљању отпадом и подзаконским актима. 
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 Давалац услуга након паковања отпада, односно повезивања отпада у целину 

погодну за транспорт, предаје наведени отпад сакупљачу и/или лицу које врши транспорт 

наведеног отпада, односно лицу које врши складиштење и/или  лицу које врши транспорт 

наведеног отпада, односно лицу које врши складиштење и/или третман и поседује дозволу 

за управљање отпадом, и са којим је претходно закључио Уговор. 

 

Члан 28. 

 Даваоцу услуга припада накнада од продаје секундарних сировина. 

 Даваоцу услуга припада накнада и за сакупљање, транспорт и привремено 

складиштење секундарних сировина. 

 Накнада из става 2.овог члана покрива трошкове сакупљања, превоза и паковања 1 

т секундарних сировина (ПЕТ амбалаже, картона и др.) а исплаћује се након пружања 

доказа о предаји отпада овлашћеном сакупљачу из члана 27. став 2. 

 Накнаду предлаже давалац услуга, а сагласност даје Општинско веће општине 

Варварин.  

 

VIII  ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 

 

Члан 29. 

 Дивља депонија представља отпадне материје одложене на површинама јавне 

намене или другој површини, супротно начину предвиђеном овом Одлуком и законској 

регулативи. 

 Забрањено је стварање дивљих депонија на површинама јавне намене и другим 

површинама на територији општине. 

 Трошкове уклањања отпада са дивљих депонија сноси лице које је отпад 

депоновало,  уколико се установи његова веза са одложеним отпадом. 

 Уклањања отпада са дивљих депонија чије порекло не може да се утврди, односно, 

установи његова веза  са произвођачем, односно лицем које га је одложило, врши давалац 

услуга на терет средстава буџета општине. 

 Уклањање отпада са дивљих депонија вршиће се на основу решења надлежног 

инспектора. 

 

IX   ПРУЖАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ВРЕМЕ 

ШТРАЈКА И ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

 

Члан 30. 

 Предузеће је дужно да, у складу са Законом о штрајку, обавести Председника 

општине о штрајку који се организује или најављује одмах по сазнању за исти. 

 У случају штрајка давалац услуга примењује Закон о штрајку и ову Одлуку. 

 

Члан 31. 

 Давалац услуга за време штрајка дужан је да обезбеди минимум  процеса рада.  

 Минимум процеса рада обухвата послове који се морају обављати за време трајања 

штрајка у следећем обиму: 

 - Судови  на површинама јавне намене у централној – пословној зони празне се три 

пута недељно; 

 - Судови из пословних објеката правних лица и предузетника празне се два пута 

месечно; 

 - Судови из домаћинстава, у Варварину, домаћинстава у др. објектима у сеоским 

насељима празне се два пута месечно. 
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Члан 32. 

У случају не обезбеђивања минимума процеса рада, а угрожени су животи, 

здравље, имовина грађана и предузећа, Општинско веће општине Варварин  донеће 

Одлуку о привременом поверавању обављања ове делатности другом предузећу или 

предузетнику, привремено ангажовати друга физичка лица. 

Привремено ангажовање другог предузећа, предузетника и физичких лица из став 

1. овог члана траје до окончања штрајка и успостављања нормалног функционисања 

поверених делатности према плану и динамици утврђеној овом Одлуком. 

Привремено ангажовање другог предузећа, предузетника или физичких лица из 

става 1. овог члана врши се о трошку даваоца услуга коме су поверени послови из ове 

Одлуке. 

 

Члан 33. 

 У случају елементарних и других непогода предузеће које  пружа комуналне услуге 

дужно је да се придржава наредби и упутстава надлежних органа који предузимају мере и 

доносе Одлуке на уклањању елементарних непогода. 

 

Члан 34. 

 По престанку елементарне непогоде даваоци и корисници услуга су дужни да 

приступе одмах уклањању последица, рашчишћавању терена и друго. 

 

X   НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ 

 

Члан 35. 

 Надзор над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши 

Одељење за привреду, финансије, урбанизам, стамбено комуналне послове и 

инспекцијски надзор Општинске управе општине Варварин. 

 Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши инспектор 

заштите животне средине (у даљем тексту: инспектор). 

 

Члан 36. 

 У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да решењем наложи 

предузимање, у одређеном року, неопходних мера, ради отклањања неправилности којима 

је дошло до повреде одредаба ове Одлуке. 

 Инспектор може донети и усмено решење, издати решење на записник, с тим што 

је дужан да у најкраћем року достави писмено решење ради отклањања недостатака. 

 

Члан 37. 

 Инспектор је дужан да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка пред 

надлежним органом, уколико лице не поступа по решењу из члана 36.  

 

Члан 38. 

 На решење инспектора из члана 36. ове Одлуке може се изјавити жалба 

Министарству развоја, енергетике и заштите животне средине. 

 Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Жалба не одлаже извршење решења. 

 

XI   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 – 500.000,00 динара казниће се предузеће 

или друго правно лице коме је поверена комунална делатност из ове Одлуке ако: 

1. не одлаже отпад на утврђеној локацији, у складу са одредбама члана 6.  
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2. не предзима мере против паљења отпада на одлагалиштима отпада, у складу са 

одредбама члана 7. 

3. не прибави дозволу надлежног органа за управљање отпадом, у складу са 

чланом 8. 

4. не формира базу података корисника услуга, у складу са чланом 11. 

5. не утврђује цене за комуналне услуге из ове Одлуке, у складу са чланом 18. 

6. не врши набавку контејнера у складу са чланом 21. 

7. не сачини План постављања судова на површинама јавне намене, у складу са 

чланом 22. 

8. не сачини  територијални план пражњења судова и о том не обавести кориснике 

услуга и надлежне органе општине, у складу са чланом 25. 

9. не обезбеди судове за секундарне сировине у складу са чланом 26. став 2.  

10. не поступа са секундарним сировинама на начин прописан чланом 27. 

11. отпад одлаже на површинама јавне намене и др. површинама које нису 

одређене за одлагање отпада, односно ствара дивље депоније, 

12. не обавести Председника општине о штрајку, 

13. не обезбеди минимум процеса рада  за време штрајка, у складу са одредбама 

члана 31.  

14. поступа супротно одредбама члана 33. и 34. 

Новчаном казном од 2.500,00 – 25.000,00 динара казниће се и одговорно лице у 

предузећу и другом правном лицу, коме је поверена комунална делатност из ове Одлуке, 

за прекршаје наведене у ставу 1. овог члана.  

 Новчаном каном у износу од 25.000.00 – 250.000.00 динара казниће се и 

предузетник коме је поверена комунална делатност из ове Одлуке, за прекршаје наведене 

у ставу 1. овог члана. 

 

Члан 40. 

 Новчаном казном у износу од 25.000,00 – 250.000,00 динара казниће се предузеће 

или друго правно лице коме је поверена комунална делатност из ове Одлуке ако: 

1. не поступа у складу са одредбама члана 9. 

2. не поступа у складу са одредбама члана 10. 

3. не одреди одговорно лице у складу са одредбама члана 12. 

4. не достави кориснику услуга рачун за извршене комуналне услуге утврђене 

овом Одлуком, у складу са одредбама члана 19. 

5. не поступа у складу са одредбама члана 23. став 2.  

6. не поступа у складу са одредбама члана 25. став 2.  

7. поступа супротно одредбама члана 26. став 5.  

Новчаном казном од 2.500,00 – 25.000,00 динара казниће се и одговорно лице у 

предузећу и другом правном лицу, коме је поверена комунална делатност из ове Одлуке, 

за прекршаје наведене у ставу 1. овог члана.  

Новчаном казном у износу од 10.000.00 – 100.000.00 динара казниће се и 

предузетник, коме је поверена комунална делатност из ове Одлуке, за прекршаје наведене 

у ставу 1. овог члана. 

  

Члан 41. 

 Новчаном казном од 10.000,00 – 100.000,00 динара казниће се предузеће, корисник 

комуналне услуге, ако: 

1. меша комунални отпад са опасним отпадом,  

2. не поступа у складу са одредбама члана 13.  

3. не поступа у складу са одредбама члана 14. 

4. не поступа у складу са одредбама члана 15. 

5. не поступа у складу са одредбама члана 16.  

6. не обезбеди одговарајућу посуду у складу са чланом 20. 
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7. не врши селекцију отпада ради рециклаже  

8. одлаже отпад ван површина и судова одређених за његово одлагање, односно, 

формира дивље депоније 

9. оступа супротно одредбама члана 34.  

Новчаном казном у износу од 2.500,00 – 25.000,00 динара, казниће се и одговорно 

лице у правном лицу, за прекршаје наведене у ставу 1. овог члана. 

 Новчаном казном у износу од 5.000.00 – 50.000,00 динара казниће се предузетник – 

корисник услуга за прекршаје наведене у ставу 1. овог члана. 

 Ночаном казном од 2.500,00 – 25.000,00  динара  казниће се физичко лице за 

прекршаје наведене у ставу 1. овог члана. 

  

XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

 Сакупљање и транспорт чврстог комуналног отпада из сеоских насеља, као и 

плаћање услуге уводиће се сукцесивно. 

 Давалац услуга ће, уз помоћ представника сеоских МЗ путем писаних обавештења 

и средстава јавног информисања обавестити  нове кориснике услуга о својим правима и 

обавезама. 

 Давалац услуга је дужан да у року 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке потпише уговоре са свим корисницима услуге на територији општине. 

 Давалац услуга ће сачинити базу података корисника услуга из члана 11. ове 

Одлуке у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 43. 

 Давалац услуга ће сачинити План постављања судова на површинама јавне намене, 

према условима из ове Одлуке, у року од 6 (шест) месеци, од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 Давалац услуга ће сачинити Територијални план сакупљања и транспорта отпада за 

територију општине у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 44. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о управљању 

чврстим отпадом на подручју општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 4/2010). 

 

Члан 45. 

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

општине Варварин''. 

 

 Број: 352 – 15 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 25. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број:  9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и  7/12) 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је 

 



страна 119  број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        30.04.2013.године 
 

О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 

ВАТРОГАСНОГ ДОМА 

 

 

 1. Општина Варварин прихвата да за потребе изградње ватрогасног дома МУП-а 

Србије, Сектор за ванредне ситуације Варварин, у буџету општине Варварин за 

2013.годину обезбеди средства у износу од 900.000.00 динара, за израду Главног пројекта 

и техничке контроле, и исти уступи – донира без накнаде, МУП-у Србије Сектору за 

ванредне ситуације у Варварину. 

 

 2. Израда Главног пројекта из тачке 1. ове Одлуке поверава се ЈП Дирекцији за 

урбанизам и изградњу Варварин, а за вршење техничке контроле спровешће се јавна 

набавка у складу са законом. 

 

 3. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' 

 

 БРОЈ: 350 – 34 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 25. 

 

 На основу члана 118. став 1. тачка 2 и 3. Закона о раду (''Службени гласник РС'', 

број 24/05, 61/05 и 54/09) и члана 51. Закона о радним односима у државним органима 

(''Службени гласник РС'', број 48/91, 6/91, 44/98 – др. закон 49/99 – др.закон 34/01 – др. 

закон 39/02, 49/05 – Одлука УСРС, 79/05- др.закон 81/05 – испр.др.закона и 83/05 – 

испр.др.Закона), члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и у складу са Уредбом о накнади трошкова и 

отпремнини државних службеника и намештеника, (''Службени гласник РС'', број 98/07 – 

пречишћен текст),  

Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Службеним путовањем изабраних, именованих и постављених лица у органима 

општине Варварин сматра се путовање на које се изабрана, именована и постављена лица 

(у даљем тексту: функционери) упућују да, по налогу овлашћеног лица, изврше одређени 

службени посао ван места свог редовог запослења у земљи и иностранству. 

 

Члан 2. 

 Овлашћено лице, у смислу члана 1. ове Одлуке, је:  
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 - председник општине, који издаје налог за службено путовање председнику 

Скупштине, заменику председника општине, члановима Општинског већа, начелнику 

Општинске управе и лицу које он поставља или које поставља скупштина на његов 

предлог; 

 - председник скупштине, који издаје налог за службено путовање председнику 

општине, заменику председника скупштине, секретару скупштине, лицу које поставља 

скупштина на његов предлог и одборнику скупштине. 

 Овлашћено лице из става 1. овог члана може издати налог за службено путовање и 

другим лицима, која на основу посебног акта органа, односно овлашћеног функционера, 

обављају послове из делокруга органа.  

 Овлашћење за издавање налога за службено путовање, лица из става 1. овог члана 

могу пренети на друго лице. 

 

Члан 3. 

 Налог за службено путовање садржи податке који се односе на лично и породично 

име функционера; место и циљ путовања; датум посласка и повратка; износ дневнице; 

износ аконтације која се може исплатити, врсту превозног средства које се користи за 

службено путовање, као и друге потребне податке.  

 У случају да службено путовање не започне у року од три дана од датума наведеног 

у налогу за службено путовање, износ исплаћене аконтације враћа се аредног дана од 

стека тог рока. 

 

2. СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 

 

Члан 4. 

 Службено путовање и земљи може трајати најдуже 15 дана непрекидно, по једном 

путном налогу. 

 Ако то потребе службе захтевају или ако се започети посао не може прекинути, 

службено путовање уз сагласност овлашћеног лица, може трајати и дуже од 15 дана, али 

не дуже од 30 дана непрекидно. 

 Уколико није неопходно и посао се може реализовати и на други начин, једну пуну 

дневницу за службено путовање у земљи исплаћивати највише једном недељно. 

 

Члан 5. 

 Накнада трошкова за службено путовање у земљи обухвата:  

1) дневницу за службено путовање; 

2) накнаду трошкова ноћења;  

3) накнаду за превоз од места редовног запослења  до места у које се упућује 

ради извршавања службеног посла; 

4) накнау осталих трошкова у вези са вршењем службеног посла (накнаду за 

превоз пртља, накнаду трошкова превоза у градском јавном саобраћају, накнаду трошкова 

службених телефонских разговора и сл.). 

 

Члан 6. 

 Функционер има право на пуни износ дневнице из члана 5. ове одлуке за време од 

12 до 24 часа проведених на службеном путу, односно на половину утврђених износа за 

време од 8 до 12 часова проведеног на службеном путу. 

 

Члан 7. 

 Дневница за службено путовање у земљи износи 5% од просечне месечне зараде по 

запосленом у привреди Репшублике, према последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике, на дан посласка на службено путовање. 
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Члан 8. 

 Накнада трошкова ноћења исплаћује се у висини стварних трошкова по 

приложеномн рачуну, а највише до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим 

за ноћења у хотелу ''де лукс'' категорије. 

 

Члан 9. 

 Накнада за превоз на службеном путовању признаје се у висини стварних трошкова 

превоза у јавном саобраћају од места запослења до места где треба да се обави службени 

посао. 

 

Члан 10. 

 Накнада осталих трошкова у вези са вршењем службеног посла исплаћује се у 

висини стварних трошкова. 

Члан 11. 

 Ако је на службеном путовању обезбеђена исхрана, дневница се признаје у износу 

од 20% од пуног износа дневнице. 

 Под оезбеђеном исхраном подразумева се да издатак за исхрану сноси странка 

(домаћин) из места где се путује, односно организатор скупа који се одржава. 

 

Члан 12. 

 У случају када је циљ путовања учествовање на симпозијуму, стручном семинару 

или сл., функционер има право на:  

 - дневницу за службено путовање,  

 - накнаду трошкова ноћења, 

 - накнаду за превоз, 

 - накнаду за трошкове котизације. 

 Износ накнаде наплаћује се према приложеним рачунима и у складу са чланом 5. 

ове одлуке. 

 Уколико организатор скупа сноси део трошкоа одржавања скупа, функционер има 

право на надокнаду дела трошкова које оргаизатор није надокнадио, у висини изоса према 

приложеним рачунима. 

 

Члан 13. 

 Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање са 

писамим извештајем који је оверио надлежни налогодавац и приложених доказа о 

трошковима смештаја, исхране, превоза и других трошкова који су настали на службеном 

путу, а у вези су са вршењем службеног посла. 

 Функционер је дужан да овлашћеном лицу Одељења за финансије Општинске 

управе општине Варварин достави налог и доказе из става 1. овог члана без одлагања, а 

најкасније у року од три дана по завршеном службеном путовању. 

 

3. СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО 

 

Члан 14. 

 Под службеним путовањем у иностранство, у смислу ове одлуке, подразумева се 

службено путовање у страну државу и обратно, из једне стране државе у другу страну 

државу и из једног места у друго место на територији стране државе. 

 

Члан 15. 

 Одлуку о потреби службеног путовања у иностранство изабраног, именованог и 

постављеног лица садржи: име и презиме лица које треба да путује, послове које обавља, 

циљ путовања, назив државе и место у које путује, дан поласка и повратка, односно 

трајање службеног путовања, категорију хотела који ће се користити, врсту превоза који 
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ће се користити, напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан  смештај и исхрана, и 

начин обрачуна трошкова путовања. 

 Налог за службено путовање издаје се на основу решења овлашћеног лица из члана 

2. ове одлуке, а по доношењу одлуке из претходног става. 

 

Члан 16. 

 На основу налога за службено пчутовање у иностранство може се исплатити 

аконтација у висини  процењених трошкова. 

 

Члан 17. 

 Накнада трошкова за службено путовање у иностранство обухвата: трошкове 

смештаја,  исхране, превоза и остале трошкове у вези са вршењем службеног посла 

функционера као и трошкове прибављања путних исправа, вакцинација и лекарских 

прегледа. 
 

Члан 18. 

 Износ дневнице за службено путовање у поједине стране државе утврђен је 

Уредбом о накнади  трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника 

(''Службени гласник РС'', број 98/2007). 
 

Члан 19. 

 Функционер има право на пуни износ дневнице из члана 26. ове одлуке за време од 

12,00 до 24,00 часова проведених на службеном  путу, односно на половину утврђених 

износа за време од 8,00 до 12,00 часова проведеног на службеном путу. 

 

Члан 20. 

 Дневнице одређене за страну државу у коју се службено путује обрачунавају се од 

часа  преласка границе, а дневнице одређене на за страну државу из које се долази до часа 

преласка границе. 

 Ако се за службено путовање користи авион, дневница се обрачунава од часа 

поласка авиона с последњег аеродрома у земљи до часа повратка на први аеродром у 

земљи. 

 Ако се службено путује у више земаља, у одласку се обрачунава дневница утврђена 

за страну државу у којој се започиње службено путовање , а у повратку – дневница 

утврђена за страну државу у којој је службено путовање завршено. 

 За свако задржавање у страној држави од 12 часова, обрачунава се дневница за ту 

страну државу. 

 

Члан 21. 

 Накнада трошкова исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству 

признаје се у износу који је утврђен у Списку дневница а по страним државама из Уредбе. 

 

Члан 22. 

 Ако је на службеном путовању у иностранство обезбеђена бесплатна храна, 

дневница се умањује за 60%, ако је обезбеђен бесплатан доручак дневница се умањује за 

10%, ако је обезбеђен само бесплатан ручак дневница се умањује за 30%, ако је обезбеђена 

бесплатна вечера дневница се умањује за 20%, а ако су у цену авионске карте, због 

прекида путовања урачунати трошкови исхране и преноћишта, дневница се умањује за 

60%. 
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Члан 23. 

 Накнада трошкова ноћења признаје се у висини стварних трошкова по приложеном 

рачуну, а највише до износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за ноћење у 

хотелу ''де лукс'' категорије. 

 Под смештајем, у смислу става 1 овог члана, не подразумева се смештај ради 

дневног одмора. 

 

Члан 24. 

 Трошкови  превоза на службеном путовању у иностранству  обрачунавају се у 

висини цене из путничке тарифе за превоз средством оне врсте и разреда, који се према 

налогу за службено путовање могу користити. 

 

Члан 25. 

 Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати трошкови за 

исхрану и смештај, дневнице се умањују за 80%. 

 Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, урачунати само трошкови за 

смештај, дневнице се умањују за 30%. 

 

Члан 26. 

 Трошкови за коришћење кола за спавање на службеном путовању у иностранство 

обрачунавају се уз умањење дневнице за 50%. 

1) ако путовање траје непрекидно најмање 24 часа; 

2) ако се путује ноћу од 22 часа до 6 часова; 

3) ако се путује  најмање 6 часова ноћу после 20 часова. 

 

Члан 27. 

 Трошкови који настану на службеном путовању, а у вези су са вршењем службеног 

посла (накнада за резервацију места у превозном средству, аеродромска такса, накнада за 

превоз пртљага, накнада превоза у градском јавном саобраћају  и таксијем, накнада 

трошкова у вези коришћења телефона, телеграфа и телефакса, као и други трошкови у 

вези са службеном поштом, такси и сл. , а који су неопходни са обављање одређених 

послова) обрачунавају се на основу одговарајућег рачуна. 

 

Члан 28. 

 Трошкови за прибављање путних исправа, вакцинацију и лекарске прегледе у вези 

са службеним путовањем, ако надлежни орган здравственог осигурања не призна те 

трошкове, обрачунавају се у стварним износима. 

 

Члан 29. 

 Обрачун путних трошкова се врши на основу налога за службено путовање са 

писаним  извештајем, који се оверио надлежни  налогодавац, приложених доказа о 

трошковима смештаја, исхране, превоза и других трошкова који су настали на службеном 

путу, а у вези су са вршењем службеног посла и писаног доказа о курсу националне 

валуте. 

 Функционер је дужан да овлашћеном лицу Одељења за финансије Општинске 

управе општине Варварин достави налог и доказе из става 1 овог члана без одлагања, а 

најкасније у року од седам дана по завршеном службеном путовању. 

 Ако је у писаном доказу о курсу националне валуте исказан износ у националној 

валути у којој није предвиђена дневница за ту земљу, за обрачун и признавање трошкова 

прилаже се и писани доказ о курсу националне валуте у односу на валуту у којој је 

утврђена дневница за ту земљу. 

 Ако се писани доказ о курсу националне валуте из става 3. овог члана не приложи, 

трошкови се неће признати. 
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Члан 30. 

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

општине Варварин''. 

 

 Број: 114 – 2 / 2013 

 У Варварину дана, 30. 04. 2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 26. 

  

На основу члана 40. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(''Службени гласник РС'', број 36/09) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени 

лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), уз прибављено мишљење 

Локалног савета за запошљавање општине Варварин од 25.04.2013.године 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

 1. У локалном акционом плану запошљавања општине Варварин за 2013.годину 

(''Службени лист општине Варварин'', број 15/12) иза одељка организовање јавних радова 

од интереса за општину ради запошљавања теже запошљивих категорија незапослених 

лица додаје се нови одељак: ''организовање Програма стручне праксе''. 

 Програм стручне праксе спроводиће се у складу са Правилником о начину и 

критеријумима за реализацију Програма стручне праксе које је усвојило Општинско веће 

11.04.2013.године. 

 Средства за организовање и спровођење Програма стручне праксе износе 

2.000.000,00 динара из буџета општине Варварин.  

 Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно 

оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, која 

имају прибивалиште на територији општине Варварин а ради оспособљавања за 

самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са Законом 

или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. 

 Програм стручне праксе траје у складу са Законом, односно у складу са актом о 

систематизацији послова код послодавца и то: 

- 6 месеци за приправнике са средњим образовањем; 

- 9 месеци за приправнике са вишим образовањем; 

- 12 месеци за приправнике са високим образовањем. 

Висина накнаде за обављање стручне праксе из средстава буџета општине 

Варварин износи:  

- 10.000,00 динара за приправнике са средњим образовањем; 

- 12.000,00 динара за приправнике са вишим образовањем; 

- 14.000,00 динара за приправнике са високим образовањем. 

Програм стручне праксе ће бити реализован расписивањем јавног позива, 

предлогом кандидата од стране Локалног савета за запошљавање, о чему коначну одлуку 
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доноси председник Општине након чега се склапа тројни уговор – Општина, Послодавац 

и приправника. 

 

2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

Број: 101 – 30 / 2013 

У Варварину дана, 30.04.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 27. 

 

На основу члана 28. Закона о јаним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/2012) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин, 

број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина Општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

ЈКП ''Варварин'' Варварин, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин 

и ЈКП ''Путеви Варварин'' 

 

 

 1. Овом Одлуком започиње се спровођење јавног конкурса за именовање директора 

ЈКП ''Варварин'' Варварин, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин и ЈКП 

''Путеви'' Варварин. 
 

 2. Оглас о јавном конкурсу припрема орган управе Општине Варварин и исти 

доставља ради објављивања у ''Службеном гласнику РС'', и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року који не 

може бити дужи од осам дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

 3. Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет страници органа управе 

општине Варварин, с тим што се мора навести када је оглас  о јавном конкурсу објављен у 

''Службеном гласнику РС''. 
 

 4. Поступак по јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа из тачке 

1.  ове Одлуке спровешће Комисија за именовања образована Решењем Скупштине 

општине Варварин, број 02-16/2013 од 30.04.2013. године. 

  

 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 Број: 02-15/2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној 30.04.2013. године, на 

основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), 

члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 

12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и члана 53. Статута  Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' 

Варварин, а на основу Одлуке Скупштине општине Варварин, број 02-15/2013 од 

30.04.2013. године,  објављује  

 

К О Н К У Р С 

 за именовање директора  Јавног комуналног предузећа  

''Варварин'' Варварин   

 

 Подаци о Јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно 

комунално предузеће ''Варварин''  Варварин, седиште предузећа је у Варварину улица 

Јухорска бб., Тржни центар, Ламела 5, Матични број: 07218281, ПИБ 101144012, шифра 

претежне делатности: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

 Конкурс се спроводи за послове: Директор Јавног комуналног предузећа 

''Варварин'' Варварин, на период од четири године. 

 Право пријављивања имају сви кандидати који испуњавају следеће услове:  

- да је пунолетно и пословно способно; 

- да је стручњак у једној или више области друштвеног или техничког смера, а 

које су од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је основано 

јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 

четири године; 

- да има најмање пет година радног искуства; 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичне странке; 

- да лице није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; 

- да лицу није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која је 

претежна делатност Јавног предузећа. 

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:  

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 

- Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија – не старије од 6 

месеци); 

- Доказ о стручној спреми (оверена копија); 

- Доказ о радном искуству;  

- Уверење да кандидат није под истрагом односно да није осуђиван за кривична 

дела против привреде и правног саобраћаја односно да му није изречена мера 

безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног 

предузећа. 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана 

објављивања Конкурса у ''Службеном гласнику РС'', на адресу ''Општинска управа 

општине Варварин, Варварин, Трг М. Томића бр. 5''. или лично на писарници Општинске 

управе са назнаком ''Пријава на конкурс за именовање директора ЈКП ''Варварин'' 

Варварин  - не отварати.''  

У изборном поступку, усменим разговором, провераваће се стручна 

оспособљеност, знање и вештина неопходна за обављање послова директора. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви докази 

Комисија ће одбацити. 

Лице задужено за давање обавештења о Конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин Драгана Збиљић, тел. 787-171 локал 120. 

 



страна 127  број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        30.04.2013.године 
 

 2.  

 

Скупштина општине Варварин, на 6.седници одржаној 30.04.2013. године, на 

основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), 

члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 

12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и члана 47. Статута  Јавног предузећа – Дирекција за урбанизам и 

изградњу општине Варварин, а на основу Одлуке Скупштине општине Варварин, број 02-

15/2013 од 30.04.2013. године, објављује  

 

К О Н К У Р С 

 за именовање директора  Јавног предузећа  

- Дирекција за урбанизам и изградњу општине Варварин, 

 

 Подаци о Јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно 

предузеће – Дирекција за урбанизам и изградњу општине Варварин, седиште предузећа је 

у Варварину, улица Слободе бб. Матични број: 17360396, ПИБ 101144650, шифра 

претежне делатности: 4312- уређење грађевинског земљишта и припремни радови. 

 Конкурс се спроводи за послове: Директор Јавног предузећа – Дирекција за 

урбанизам и изградњу општине Варварин, на период од четири године. 

 Право пријављивања имају сви кандидати који испуњавају следеће услове:  

- да је пунолетно и пословно способно; 

- да има најмање VI степен стручне спреме, економског, геодетског, правног, 

грађевинског, архитектонског или машинског смера и радно искуство од 

најмање 5 година; 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност Јавног предузећа. 

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:  

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 

- Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија – не старије од 6 

месеци); 

- Доказ о стручној спреми (оверена копија); 

- Доказ о радном искуству; 

- Уверење да кандидат није под истрагом односно да није осуђиван за кривична 

дела против привреде и правног саобраћаја односно да му није изречена мера 

безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног 

предузећа. 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана 

објављивања конкурса у ''Службеном гласнику РС'', на адресу ''Општинска управа 

општине Варварин, Варварин, Трг М. Томића бр. 5''. или лично на писарници Општинске 

управе са назнаком ''Пријава на конкурс за именовање директора  ЈП - Дирекција за 

урбанизам и изградњу Варварин - не отварати.'' 

 У изборном поступку, усменим разговором, провераваће се стручна 

оспособљеност, знање и вештина неопходна за обављање послова директора. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви докази 

Комисија ће одбацити. 

Лице задужено за давање обавештења о Конкурсу за именовање директора Јавног 

предузећа – Дирекција за урбанизам и изградњу општине Варварин, Драгана Збиљић, тел. 

787-171 локал 120. 
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 3.  

 

Скупштина општине Варварин, на 6.седници одржаној 30.04.2013. године, на 

основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), 

члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 

12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) ,члана 53. Статута Јавног комуналног предузећа ''Путеви 

Варварин'' Варварин, и Одлуке Скупштине општине Варварин, број 02-15/2013 од 

30.04.2013. године, објављује  

 

К О Н К У Р С 

 за именовање директора  Јавног комуналног предузећа  

''Путеви Варварин'' Варварин   

 

 Подаци о Јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно 

комунално предузеће ''Путеви Варварин''  Варварин, седиште предузећа је у Варварину, 

Трг Мирка Томића бр. 5., Матични број: 20894784, ПИБ 107907589, шифра претежне 

делатности: 4211 – изградња путева и аутопутева. 

Конкурс се спроводи за послове: Директор Јавно комуналног предузећа ''Путеви 

Варварин'' Варварин, на период од четири године. 

 Право пријављивања имају сви кандидати који испуњавају следеће услове:  

- да је пунолетно и пословно способно; 

- да је стручњак у једној или више области друштвеног или техничког смера, а 

које су од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је основано 

Јавно предузеће; 

- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 

четири године; 

- да има најмање једну годину радног искуства; 

- да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

- да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; 

- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна делатност Јавног предузећа.  

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:  

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 

- Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија – не старије од 6 

месеци); 

- Доказ о стручној спреми (оверена копија); 

- Доказ о радном искуству; 

- Уверење да кандидат није под истрагом односно да није осуђиван за кривична 

дела против привреде и правног саобраћаја односно да му није изречена мера 

безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног 

предузећа. 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана 

објављивања конкурса у ''Службеном гласнику РС'', на адресу ''Општинска управа 

општине Варварин, Варварин, Трг М. Томића бр. 5''.  или лично на писарници Општинске 

управе са назнаком ''Пријава на конкурс за именовање директора ЈКП ''Путеви Варварин'' - 

не отварати.'' 

У изборном поступку, усменим разговором, провераваће се стручна 

оспособљеност, знање и вештина неопходна за обављање послова директора. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви докази 

Комисија ће одбацити. 
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Лице задужено за давање обавештења о Конкурсу за именовање директора Јавно 

комуналног предузећа ''Путеви Варварин'' Варварин,  Драгана Збиљић, тел. 787-171 локал 

120. 

 

 28. 

 

На основу члана 37. Статута  општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) 

Скупштина општине Варварин  на 6. седници одржаној дана 30.05.2013. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

 О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ“АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ РАСИНСКОГ ОКРУГА“ доо Крушевац 

 

 

Члан 1. 

 Прихвата се Уговор о оснивању  „Агенције за регионални  развој Расинског 

округа“ ДОО Крушевац. 

 

Члан 2. 

 За представника општине Варварин у Скупштини друштва „Агенције за 

регионални  развој Расинског округа“ ДОО Крушевац  именује се  Зоран Миленковић. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се председник општине да у име и за рачун  општине Варварин потпише 

Уговор о оснивању„Агенције за регионални  развој Расинског округа“ ДОО Крушевац. 

 

                                                                 Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 

                                                                  Члан 5. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 012 – 3 / 2013 

 У Варварину дана, 30.05.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 29. 

 

На основу члана 38. став 1. тачка 2 Закона о регионалном развоју  и члана 37. 

Статута  општине Варварин  (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 

3/09 и 7/12) 

Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.05.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ПРИХВАТАЊУ УГОВОРА О  ГОДИШЊОЈ ЧЛАНАРИНИ  
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Члан 1. 

 Прихвата се Уговор о  годишњој чланарини који ће се закључити између општине 

Варварин и „Агенције за регионални развој Расинског округа“ Доо Крушевац. 

Члан 2. 

 Овлашћује се председник општине да у име и за рачун општине Варварин потпише 

Уговор о годишњом чланарини  са „Агенције за регионални  развој Расинског округа“ 

ДОО Крушевац. 

 

                                                                 Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

 

                                                                  Члан 5. 

 Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 012 – 3 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

30. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08,  3/09 и 7/12) и члана 41 став 1. тачка 8  Оснивачког акта ЈКП 

''Варварин'' Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 1/13). 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

СТАТУТ  ЈКП ''ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП ''Варварин'' Варварин, број 408/2 усвојен 

на седници Надзорног одбора Предузећа одржаној 22.03.2013. године.  

 

Члан 2. 

Одлуку о давању сагласности заједно са Статутом ЈКП ''Варварин'' Варварин 

објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

 Број: 023 – 23 / 2013  

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

119/2012-даље: Закон) Надзорни одбор ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН на седници одржаној дана 22.03.2013. године, донео је  

 

 

С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН 

 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет статута 

Члан 1. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН, уписано у 

Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 

40930/2005 од 10.06.2005. године, матични број: 07218281, ПИБ: 101144012 (у даљем 

тексту: Јавно предузеће) овим статутом уређује правне односе унутар Јавног предузећа и 

врши усклађивање са одредбама Закона о јавним предузећима. 

 

Предмет уређења 

 

Члан 2. 

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад Јавног 

предузећа, а нарочито: 

- пословно име и седиште; 

- претежна делатност и делатности од општег интереса; 

- основни капитал; 

- удели; 

- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа 

према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, начин покрића губитка и 

сношење ризика; 

- органи Јавног предузећа и њихов делокруг и рад; 

- заступање Јавног предузећа; 

- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

- услови и начин задужења Јавног предузећа; 

- имовина која се не може отуђити; 

- располагање (отуђење и прибављење) ствари у јавној својини које су пренете у 

својину Јавног предузећа у складу са законом; 

- пословна тајна; 

- заштита животне средине; и  

- друга питања од значаја за Јавно предузеће. 

 

Оснивач 

Члан 3. 

Оснивач Јавног предузећа је: Општина Варварин, Тгр Мирка Томића број 1, 

матични број 07193114.  

Права оснивача остварује Скупштина општине Варварин. 

Оснивач Јавног предузећа има права и обавезе предвиђене оснивачким актом, 

Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима, као и другим 

прописима који уређују положај оснивача јавног предузећа. 
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II ЦИЉ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 4. 

Јавно предузеће је основано ради обезбеђења услова за снабдевање водом за пиће 

крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и 

отпадних вода као Јавно комунално предузеће „Варварин“.  

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПРАВНИ СТАТУС И ОБЕЛЕЖЈА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. Пословно име 

 

Врсте пословних имена 

Члан 5. 

Јавно предузеће има пословно име и скраћено пословно име. 

 

Пословно име 

 

Члан 6. 

Пословно име Јавног предузећа гласи: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН. 

 

Скраћено пословно име 

Члан 7. 

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН. 

 

2. Седиште 

 

Члан 8. 

Седиште Јавног предузећа је у Варварину, улица Јухорска бб, Тржни центар 

Ламела V. 

О промени пословног имена Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз 

претходну сагласност оснивача. 

 

3. Правни статус јавног предузећа 

 

Члан 9. 

Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа 

у своје име и за свој рачун. 

 

4. Обележја јавног предузећа 

Печат и штамбиљ 

Члан 10. 

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 

језику и ћириличним писмом. 

Печат јавног предузећа је округлог облика са текстом који гласи: Јавно комунално 

предузеће „Варварин“ Варварин. 

Јавно предузеће има штамбиљ правоугаоног облика чији је текст истоветан тексту 

из предњег става, са додатком места за назнаку броја деловодног протокола и места за 

датум завођења. 
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Знак 

Члан 11. 

Јавно предузеће може да има свој знак, који симболизује претежну делатност. 

Знак Јавног предузећа одређује и мења надзорни одбор Јавног предузећа. 

 

Ознаке у пословној комуникацији 

Члан 12. 

Пословна писма и други документи Јавног предузећа намењена трећим лицима 

(меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред пуног пословног имена и 

седишта, матични број, ПИБ, пословно име и седиште банке код које јавно предузеће има 

рачун, као и број текућег рачуна, по правилу, са навођењем података за комуникацију 

(телефон, факс, mail, web страница). 

 

Промена делатности седишта и пословног имена 

Члан 13. 

Јавно предузеће не може да промени претежну делатност, седиште или пословно 

име без сагласности оснивача. 

Одлуку о промени пословног имена или седишта доноси надзорни одбор Јавног 

предузећа. 

 

IV УПИС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У РЕГИСТАР 

 

Члан 14. 

Јавно предузеће се за обављање делатности од општег интереса утврђене 

оснивачким актом, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 15. 

Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

Актом директора Јавног предузећа уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

 

VI ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност и друге делатности 

Члан 16. 

Јавно предузеће, у слкладу са Законом, може обављати све делатности за које 

испуњава прописане услове. 

Претежна делатност јавног предузећа је: 

3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и следеће делатности: 

381- Скупљање отпада; 

3811- Скупљање отпада који није опасан; 

3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан; 

9329 - Остале забавне и рекреативне активности; 

9603 - Погребне и сродне делатности; 

3700 - Уклањање отпадних вода; 

812 - Услуге чишћења; 

8122 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме; 

8129 - Услуге осталог чишћења; 

8130 - Услуге уређења и одржавања околине; 
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0130 - Гајење садног материјала; 

081 - Експлоатација камена, песка, глине и других сировина за грађевинске 

материјале; 

0812 - Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина; 

3522 - Дистрибуција гасовитих горива гасоводом; 

3523 - Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже; 

3530 -  Снабдевање паром и климатизација; 

43 - Специјализовани грађевински радови;  

431-  Рушење и припремање градилишта; 

4311 - Рушење објеката; 

4312 - Припрема градилишта; 

432 - Инсталациони радови у грађевинарству; 

4322 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих 

система;  

4331- Малтерисање; 

4339 - Остали завршни радови; 

439 - Кровни радови; 

4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови; 

4291  -Изградња хидротехничких објеката; 

4299 - Изградња осталих непоменутих грађевина; 

4221 - Изградња цевовода; 

4211  -Изградња путева и аутопутева; 

42 - Изградња осталих грађевина; 

0210 - Гајење шума и остале шумарске делатности; 

4622 - Трговина на велико цвећем и садницама; 

3832 - Поновна употреба разврстаних материјала; 

4671 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 

производима; 

4673 - Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном 

опремом; 

4674 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом и 

опремом и прибором за грејање; 

478 - Трговина на мало на тезгама и пијацама; 

4941- Друмски превоз терета; 

5210 - Складиштење; 

2351 - Производња цемента; 

2352 - Производња креча и гипса; 

236 - Производња производа од бетона цемента и гипса; 

2361 - Производња производа од бетона намењених за грађевинарство; 

2362 - Производња производа од гипса намењених за грађевинарство; 

2363 - Производња свежег бетона; 

2364 - Производња малтера; 

2365 - Производња производа од цемента с влакнима; 

2369 - Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента. 

 

Промена претежне и других делатности делатности 

Члан 17. 

Јавно предузеће може да промени претежну делатност о чему одлучује Надзорни 

одбор уз претходну сагласност оснивача. 

Промена претежне делатности уписује се у регистар привредних друштава. 

О осталим делатностима, додавању или престанку обављања, Надзорни одбор 

може одлучити уз претходну сагласност оснивача. 
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VII УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД 

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 18. 

Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

1) техничке опремљености; 

2) кадровске оспособљености; 

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите животне средине и  

5) других услова прописаних законом. 

 

VIII ОСНИВАЊЕ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА 

 

Члан 19. 

Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности 

из члана 16. овог статута, у складу са Законом о привредним друштвима. 

Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има 

права, обавезе и одговорности које има општина Варварин, као оснивач према Јавном 

предузећу. 

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Варварин.  

   

IX ОДГОВОРНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 20. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за за обавезе Јавног предузећа, осим у случају пробијања 

правне личности и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

X ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. Вредност основног капитала и улози 

Члан 21. 

Оснивачки капитал Јавног предузећа чини новчани капитал у износу од 362.212,18 

РСД   и неновчани капитал у износу од 21.541.158,65 РСД. 

 

Новчани улози у поступку повећања основног капитала  

Члан 22. 

Поступак уписа и уплате новчаних улога у поступку повећања основног капитала 

спроводи се уплатом на текући рачун Јавног предузећа. 

 

 

Неновчани улози и процена њихове вредности 

Члан 23. 

Обавеза уношења неновчаног улога настаје на основу оснивачког уговора или на 

основу уговора о улагању закљученог на основу одлуке о повећању основног капитала. 

Избор лица са којима ће бити закључен уговор у поступку повећања основног 

капитала неновчаним улозима врши оснивач. 

Процену вредности неновчаних улога врши овлашћени проценитељ, а о 

прихватању процене вредности одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа. 

 

2. Удели 

Номинална вредност и подела капитала на уделе 
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Члан 24. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа у складу са 

законом и актима Скупштине општине Варварин. 

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Варварин стиче уделе 

у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела. 

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.  

 

Садржина права на удео 

Члан 25. 

Право на удео састоји се од права предвиђених законом којим се уређују 

привредна друштва, и то друштва с ограниченом одговорношћу. 

 

3. Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 26. 
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује 

Скупштина општине Варварин, као оснивач у складу са законом. 

 

XI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 27. 

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 

пренета у својину Јавног предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини општине Варварин. 

Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне и општине Варварин, као оснивача са 

друге стране.  

 

XII СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 28. 

Јавно предузеће у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

- продајом производа и услуга; 

- из кредита; 

- из донација и поклона; 

- из буџета оснивача и Републике Србије, и  

- из осталих извора, у складу са законом. 

 

XIII НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА 

 

Члан 29. 

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног 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; 
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5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, 

сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне 

услуге. 

 

XIV ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 30. 

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 јединица локалне самоуправе дала 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. 

 

XV УСВАЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНА 

 

Члан 31. 

Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у 

свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 26. Оснивачког акта ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 023-18/2013 од 

22.02.2013. године. 

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију 

за обрачунавање цена, Јавно предузеће може 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 

Скупштини општине Варварин. 

 

XVI УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 32. 

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна 

политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 

мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима 

којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће, 

Стратегији управљања водом  и Водопривредном основом Републике Србије. 

 

XVII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

Члан 33. 

Планови и програми Јавног предузећа су: 

- план и програм развоја Јавног предузећа; 

- финансијски планови; 

- други планови и програми. 

Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине 

Варварин најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 

Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине Варварин. 
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XVIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Члан 34. 

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа општина/град, као 

оснивач има следећа права: 

- право управљања Јавним предузећем на начин утврђен овим статутом; 

- раво на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа  стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом. 

 

XIX ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 35. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће 

основано, Скупштина општине Варварин даје сагласност на: 

- статут Јавног предузећа; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира  делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета 

у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о  својинској трансформацији и 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и  оснивачким актом. 

 

Члан 36. 

Општинско веће општине Варварин даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

XX КОНТИНУИРАНО И КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 

Члан 37. 

Јавно предузеће је дужно да делатност од опшег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

XXI НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 

Члан 38. 

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности,                                         у складу са законима и другим прописима којима се 

уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
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XXII ПОРЕМЕЋАЈ У ПОСЛОВАЊУ 

 

Члан 39. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина општине Варварин 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

- разрешење Надзорног одбора и директора; 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса  и оснивачким актом. 

 

Члан 40. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Општинско веће предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

XXIII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Члан 41. 

Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 

XXIV ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ДРУГИХ 

ОПШТИНА 

 

Члан 42. 

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и 

квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Варварин. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, Јавно предузеће 

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

XXV РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

Члан 43. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном 

одлуком Скупштине општине Варварин. 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на 

начин и по поступку утврђеним законом. 

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност 

Скупштине општине Варварин.          

    

XXVI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

1. Једнодомни систем 
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Организациона структура 

Члан 44. 

Органи Јавног предузећа су: 

-Надзорни одбор; 

-Директор. 

2. Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

Члан 45. 

Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, и то Скупштина 

општине Варварин. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу. 

 

Услови за чланове и председника Надзорног одбора 

Члан 46. 

За члана или председника Надзорног одбора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; 

3) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће; 

4) најмање три године искуства на руководећем положају; 

5) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног 

управљања; 

6) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа. 

 

Предлагање члана Надзорног одбора из реда запослених 

Члан 47. 

Директор Јавног предузећа сачињава листу запослених који испуњавају услове за 

члана Надзорног одбора и доставља је оснивачу. 

Оснивач бира члана Надзорног одбора из реда запослених на начин предвиђен за 

избор осталих чланова Надзорног одбора. 

 

Именовање чланова и председника Надзорног одбора 

Члан 48. 

Чланове и председника Надзорног одбора именује надлежни орган оснивача. 

Мандат чланова надзорног одбора почиње даном доношења одлуке о њиховом 

именовању, ако самом одлуком није утврђен неки други датум као почетак мандата. 

 

Место одржавања седница Надзорног одбора 

Члан 49. 

Седнице Надзорног одбора се одржавају у седишту Јавног предузећа. 

Председник Надзорног одбора може одлучити да се седница Надзорног одбора 

одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице. 

 

Председник Надзорног одбора 

Члан 50. 

Председник Надзорног одбора је лице које је оснивач именовао за председника. 
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Седницом Надзорног одбора може да председава и неко од чланова Надзорног 

одбора кога председник овласти за то. 

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и председава 

њима. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 51. 

Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се 

о њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

4) надзире рад директора; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их оснивачу 

ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

законом, статутом и одлуком оснивача и то следећих послова и радњи:     

- стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Јавно предузеће поседује у 

другим правним лицима; 

- стицање, отуђење и оптерећење непокретности; 

- стицање, отуђење и оптерећење покретних ствари чија је вредност већа од 

троструке просечне  бруто зараде у Републици Србији на дан набавке и чији је век трајања 

дужи од једне   године;   

- узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемства, гаранција и 

обезбеђења   за обавезе трећих лица. 

12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима 

се уређује правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор на првој седници по ступању на снагу овог статута, на предлог 

председника, већином гласова присутних чланова доноси пословник о раду Надзорног 

одбора. 

 

Ступање на снагу одлука Надзорног одбора 

Члан 52. 

Одлука Надзорног одбора ступа на снагу даном доношења, осим у следећим 

случајевима: 

- ако је одлуци одређен неки други датум; 

- када Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, 

у ком случају је дан регистровања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу; 

- када је за пуноважност потребна сагласност оснивача, у ком случају ступа на 

снагу даном достављања сагласности Јавном предузећу. 

 

1. Директор 

 

Именовање и мандат директора 
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Члан 53. 

Директора именује оснивач. 

Поступак именовања директора спроводи оснивач у складу са Законом.  

Мандат директора траје четири године, с тим што може бити поново именован. 

 

Услови за именовање директора 

Члан 54. 

За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да је стручњак у једној или више области друштвеног или техничког смера, а 

које су од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно 

предузеће; 

3) да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

4) да има најмање пет година радног искуства; 

5) да није члан органа политичке странке, односно односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

6) да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; 

7) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која 

је претежна делатност Јавног предузећа. 

 

Делокруг рада директора 

Члан 55. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа Јавно предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Јавног предузећа; 

4) одговара за законитост рада Јавног предузећа; 

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке Надзорног одбора; 

8) врши друге послове одређене законом и овим статутом Јавног предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 56. 

Директор има право на зараду. 

Основна зарад директора за пун месечни фонд ефективних часова рада и утврђени 

стандардно обављени посао утврђује се у бруто износу а обрачунава се множењем 

основне зараде за најједноставнији посао код послодавца у складу са општим актом 

послодавца са утврђеним коефицијентом 5. 

Директор може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са 

позитивним пословним резултатима. 

Одлуку о исплати стимулације доноси надлежни орган оснивача. 

Стимулација се исплаћује из средстава Јавног предузећа. 

 

Престанак мандата директора 

 

Члан 57. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 
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Оставка директора 

Члан 58. 

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем. 

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки 

каснији датум. 

Директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не 

трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације 

те оставке у складу са законом о регистрацији. 

 

Истек мандата директора и разрешење 

Члан 59. 

Мандат директора престаје даном истека периода на који је именован. 

Ако нови директор или вршилац дужности није именован, директор чији је мандат 

истекао дужан је да настави са обављањем функције директора до именовања новога, а 

најдуже 30 дана од дана истека мандата. 

Мандат директора који је разрешен престаје даном разрешења, ако у одлуци о 

разрешењу није одређен неки други датум. 

 

Разрешење директора 

Члан 60. 

Предлог за разрешење директора може поднети Надзорни одбор или оснивач. 

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

 

Обавезно разрешење директора 

Члан 61. 
Орган надлежан за именовање директора разрешиће директора: 

1) ако у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног 

предузећа утврђене Законом или овим статутом; 

2) ако се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротно пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног 

одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана 

пословања Јавног предузећа; 

3) ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или 

безусловну казну затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

 

Факултативно разрешење директора 

Члан 62. 

Орган надлежан за именовање директора може разрешити директора: 

1) уколико не спроведе годишњи програм пословања; 

2) уколико не испуњава обавезе из уговора предвиђеног чланом 8. Закона о 

јавним предузећима; 

3) уколико не испуњава обавезе предвиђене чланом 55. Закона о јавним 

предузећима због којих је предвиђена могућност разрешења; 

4) уколико не извршава одлуке Надзорног одбора; 

5) уколико се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин; 

6) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротног пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до одступања од 
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остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања 

Јавног предузећа; 

7) уколико не примени предлоге овлашћеног ревизора или не примени 

рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја. 

 

 

Суспензија директора 

 

Члан 63. 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, орган надлежан за именовање 

директора Јавног предузећа доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 64. 

Орган надлежан за именовање директора именује вршиоца дужности директора, у 

следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 

2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне 

штете, орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

Одговорност директора 

Члан 65. 

Директор одговара Јавном предузећу за штету коју му проузрокује кршењем 

одредаба закона, статута или Надзорног одбора. 

 

Овлашћења директора 

Члан 66. 

Директор: 

1) представља и заступа Јавно предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада ; 

3) води пословање Јавног предузећа; 

4) одговара за законитост Јавног предузећа; 

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке Надзорног одбора; 

8) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног 

предузећа. 

Директор самостално одлучује о предузимању правних послова без ограничења. 

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији. 

 

2. Надзор 
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Екстерна ревизија 

Члан 67. 

Јавно предузеће је дужно да преко овлашћеног ревизора који је независан од 

Јавног предузећа врши ревизију годишњих финансијских извештаја. 

Надзорни одбор одлучује о избору овлашћеног ревизора са којим ће бити закључен 

уговор о ревизији финансијског извештаја. 

Уговор из става 2. овог члана, у име Јавног предузећа са изабраним овлашћеним 

ревизором закључује директор Јавног предузећа. 

 

XXVII СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ 

 

Статутарни заступници 

Члан 68. 

Поред директора, Јавно предузеће могу заступати и друга лица у складу са 

важећим прописима. 

Лица из става 1. овог члана уписују се у регистар као лица овлашћена за заступање 

Јавног предузећа. 

Ограничења за заступање која имају лица из става 1. овог члана одређују се 

одлуком Надзорног одбора. 

 

Прокура 

Члан 69. 

Одлуку да се да прокура доноси Надзорни одбор. 

Надзорни одбор бира и разрешава прокуристу већином од укупног броја чланова. 

 

Прокуристи 

Члан 70. 

Прокура се може дати једном лицу или већем броју лица. 

Прокуриста не може пренети прокуру на друго лице. 

Прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање. 

 

XXVIII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 

Члан 71. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање 

Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

- ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

 

XXIX ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 

Члан 72. 

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса по основу рада. 

У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором, и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег интереса. 
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Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу 

са законом. 

 

XXX УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 73. 

Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују 

унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 

рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и оснивачким актом. 

XXXI РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 74. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа утврђују се 

колективним уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

 

XXXII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ 

 

Члан 75. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду 

остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се 

уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или Уговором о раду. 

 

XXXIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 76. 

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

Активности ради заштите животне средине Јавно предузеће спроводи у складу са 

законом и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

 

XXXIV ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 77. 

Рад Јавног предузећа је јаван. 

За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор. 

 

XXXV ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА 

 

Члан 78. 

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

 

XXXVI ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Одређење пословне тајне 

Члан 79. 

Под пословном тајном се подразумевају исправе и подаци утврђени одлуком 

Надзорног одбора као пословна тајна чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању Јавног предузећа и које би штетило његовим интересима или 

пословном угледу. 
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О одлуци из става 1. овог члана се обавештавају чланови Јавног предузећа, 

чланови органа Јавног предузећа и запослени и друга лица која су, у складу са законом 

дужна да чувају пословну тајну. 

Обавеза чувања пословне тајне важи и после престанка одређеног статуса у Јавном 

предузећу, а најдуже за пет година од дана престанка. 

 

Повреда дужности чувања пословне тајне 

Члан 80. 

Повреда дужности чувања пословне тајне од стране члана Јавног предузећа је 

основ за његово искључење. 

Ако запослени или члан органа Јавног предузећа који је на основу овог својства 

запослен у Јавном предузећу прекрши забрану одавања пословне тајне чини повреду 

радне обавезе и радне дисциплине за коју се може изрећи мера престанка радног односа. 

 

Накнада штете због повреде дужности чувања пословне тајне 

Члан 81. 

Директор покреће поступак за накнаду штете против лица које је повредило 

дужност чувања пословне тајне. 

Директор одлучује о ослобођењу од обавезе накнаде штете из става 1. овог члана 

или о умањењу обавезе. 

 

XXXVII ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 

 

Надлежност за одлучивање 

Члан 82. 

О покрићу губитака из средстава Јавног предузећа одлучује Надзорно одбор уз 

сагласност оснивача. 

О покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује надлежни орган оснивача. 

 

Дужност обавештавања о губитку и мерама за покриће губитака 

Члан 83. 

Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести оснивача о губитку Јавног 

предузећа, као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања 

да се губитак понови, односно увећа. 

Надзорни одбор ће анализирати узроке губитка и о резултатима обавестити 

оснивача. 

Ако је губитак настао због мера, односно ограничења које је одредио оснивач, 

оснивач ће покрити губитак Јавног предузећа. 

 

XXXVIII СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 

Комерцијални ризик 

Члан 84. 

Ризик комерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа сноси Јавно 

предузеће. 

Ако Јавно предузеће није у стању да из сопствених средстава отклони негативне 

ефекте комерцијалних ризика, оснивач ће предузети одговарајуће мере ради обезбеђења 

услова за обављање делатности Јавног предузећа. 

 

Некомерцијални ризик 

Члан 85. 

Ризик некомерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа, по 

правилу, сноси Јавно предузеће, осим ако је реч о ризику од мера које доноси оснивач. 
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Последице настале услед ефеката прописа и других мера које доноси оснивач 

сноси оснивач. 

Последице настале услед ефеката прописа и мера које доносе други државни 

органи сносе Јавно предузеће и оснивач, у складу са својим могућностима. 

Расподела ризика и управљање ризицима у Јавном предузећу уређују се актима 

који чине политику управљања ризицима у Јавном предузећу. 

 

XXXIX ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Одлука о задужењу 

Члан 86. 

Јавно предузеће, по правилу, самостално одлучује о задуживању код банака и 

других субјеката. 

Јавно предузеће је дужно да прибави претходну сагласност оснивача приликом 

сваког задужења. 

 

Располагање имовином велике вредности 

Члан 87. 

Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да донесе одлуку о 

стицању или располагању имовином које се, у смислу закона којим се уређују привредна 

друштва, сматра стицањем или располагањем имовином велике вредности. 

 

XL ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ 

 

Члан 88. 

Јавно предузеће не може да отуђи непокретне и покретне ствари добијене на 

коришћење од стране оснивача. 

 

XLI АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Чување аката и докумената 

Члан 89. 

Јавно предузеће чува следеће акте и документа: 

- одлуку о оснивању; 

- статут; 

- решење о упису у регистар код Агенције за привредне регистре; 

- правилнике и друге опште акте које Јавно предузеће доноси у складу са законом; 

- записнике, одлуке и друге појединачне акте; 

- документа која доказују својинска и друга права Јавног предузећа; 

- записнике ревизора и његове писане налоге и закључке; 

- друге појединачне акте које Јавно предузеће доноси у складу са законом. 

Рачуноводство Јавног предузећа уређује се општим актом и рачуноводственим 

политикама Јавног предузећа. 

Јавно предузеће је дужно да чува наведена документа и акта у свом седишту или 

на другим местима познатим и доступним оснивачу, државним органима и другим лицима 

која имају права увида  у документацију. 

Јавно предузеће чува оснивачки акт и његове измене трајно, а остала документа 

пет година ако законом није одређен други рок, а после тога документа се чувају у складу 

са прописима о архивској грађи. 
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Надлежност за доношење аката 

Члан 90. 

Ако важећим прописима или овим статутом није другачије предвиђено, опште акте 

Јавног предузећа доноси директор. 

Ако важећим прописима или овим статутом није другачије предвиђено, 

појединачне акте Јавног предузећа доноси директор. 

 

Општи и појединачни акти Јавног предузећа 

 

Члан 91. 

Општи акти Јавног предузећа су акти који садрже норме које се односе на унапред 

неодређена лица, предвиђањем критеријума за примену норме, као што су: појединачни 

колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа кога доноси Надзорни одбор. 

Општи и појединачни акти Јавног предузећа које доносе овлашћени органи и 

појединци  морају бити у сагласности са статутом. 

 

Ступање општих аката на снагу 

 

Члан 92. 

Општи акти Јавног прдузећа ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли у седишту Јавног предузећа. 

 

XLII ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 93. 

Јавно предузеће престаје из разлога и на начин предвиђен законом. 

 

XLIII ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА 

 

Предлог за промену статута 

Члан 94. 
На предлог директора Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, одлучује о измени 

статута. 

Уз предлог за промену статута доставља се и писано образложење предложених 

мера, изјава директора да ће измене бити упућене оснивачу. 

 

Пречишћени текст статута 

Члан 95. 

Директор израђује и објављује пречишћени текст статута у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу измена и допуна. 

 

Регистрација статута и других општих аката 

 

Члан 96. 

Промена статута, као и других аката за које је то законом прописано, региструје се 

у складу са законом о регистрацији. 

 

XLIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање са статутом 
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Члан 97. 

Надлежни органи Јавног предузећа су дужни да у року од 30 дана од ступања на 

снагу овог статута ускладе остале опште акте Јавног предузећа са законом, оснивачким 

актом и овим статутом.   

 

Ступање на снагу и престанак важења 

 

Члан 98. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут број: 760/6 од 13.12.2001. 

године. 

Овај статут ступа на снагу када на њега да сагласност Скупштина општине 

Варварин. 

 

Број: 408/2 

Датум: 22.03.2013. год.  

ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Председник Надзорног одбора, 

Слађана Јевремовић, дипл.инг.ел. с.р. 

 

 31. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08,  3/09 и 7/12) и члана 40 став 1. тачка 8  Оснивачког акта ЈП 

Дирекције за урбанизам и изградњу  Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

1/13). 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

СТАТУТ  ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу  

Варварин, број 279/а  усвојен на седници Надзорног одбора Предузећа одржаној 

01.04.2013. године.  

 

Члан 2. 

Одлуку о давању сагласности заједно са Статутом ЈП Дирекција за урбанизам и 

изградњу Варварин објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

 Број: 023 -24 / 2013  

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

119/2012-даље: Закон) и Оснивачког акта јавног предузећа дирекције за урбанизам и 

изградњу општине Варварин бр.159 од 28.02.2013.год, Надзорни одбор ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА –ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, 

на седници одржаној дана 01.04.2013. године, донео је  

 

С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА - ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет статута 

 

Члан 1. 

Јавно предузеће – Дирекција за урбанизам и изградњу, уписано у Регистар 

привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем бр. ФИ 1823/2001 од 

03.10.2001. године, матични број: 17360396, ПИБ: 101144650 (у даљем тексту: ЈП 

Дирекција) овим статутом уређује правне односе унутар јавног предузећа и врши 

усклађивање са одредбама Закона о јавним предузећима. 

 

Предмет уређења 

 

Члан 2. 

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад Јавног 

предузећа,                       а нарочито: 

- пословно име и седиште; 

- претежна делатност и делатности од општег интереса; 

- основни капитал; 

- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног 

предузећа према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, начин покрића губитка и 

сношење ризика; 

- органи Јавног предузећа и њихов делокруг и рад; 

- заступање Јавног предузећа; 

- услови и начин задужења Јавног предузећа; 

- имовина која се не може отуђити; 

- располагање (отуђење и прибављење) ствари у јавној својини које су пренете у 

својину Јавног предузећа у складу са законом; 

- пословна тајна; 

- време на које се Јавно предузеће оснива; 

- заштита животне средине; и  

- друга питања од значаја за Јавно предузеће. 

 

Оснивач 

 

Члан 3. 

Оснивач Јавног предузећа је: Општина Варварин, Тгр Мирка Томића број 1, 

матични број 07193114.  

Права оснивача остварује Скупштина општине Варварин. 

Оснивач Јавног предузећа има права и обавезе предвиђене оснивачким актом, 

Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима, као и другим 

прописима који уређују положај оснивача јавног предузећа. 
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Правни статус јавног предузећа 

 

Члан 4. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин има статус правног лица, са 

правима, обавезама и одговорности утврђеним законом. 

ЈП Дирекција у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

 

Члан 5. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним 

законом. 

 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 6. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу заступа и представља директор. 

У оквиру делатности ЈП Дирекције  уписане у судски регистар директор има сва 

овлашћења у правном промету у погледу закључивања уговора, предузимања других 

правних радњи, заступања пред судом и другим надлежним органима. 

Овлашћење за заступање дирекције, директор може пренети издавањем 

пуномоћја у писаном облику, у складу са законом. 

 

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Пословно име 

Јавно предузеће има пословно име и скраћено пословно име. 

 

Члан 7. 

Пословно име Јавног предузећа гласи: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА 

УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП - Дирекција за урбанизам и изградњу 

Варварин. 

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈП Дирекције, уз 

сагласност оснивача. 

 

Седиште 

Члан 8. 

Седиште Јавног предузећа је у Варварину, улица Слободе бб.  

О промени седишта ЈП - Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин одлучује 

Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 

 

Печат и штамбиљ 

Члан 9. 

Јавно предузеће има печат и штамбиљ са исписаним тексом на српском језику и 

ћилиричним писмом. 

Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име  и седиште ЈП Дирекције 

за урбанизам и изградњу, односно гласи : Јавно предузеће - Дирекција за урбанизам и 

изградњу општине Варварин. 

Јавно предузеће има штамбиљ правоугаоног облика чији је текст истоветан 

тексту из предњег става, са додатком места за назнаку броја деловодног протокола и места 

за датум завођења. 
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Знак 

Члан 10. 

Јавно предузеће може да има свој знак, који симболизује претежну делатност. 

Знак Јавног предузећа одређује и мења надзорни одбор Јавног предузећа. 

 

Члан 11. 

ЈП Дирекција се за обављање своје делатности од општег интереса, уписује у 

регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и 

поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 12. 

ЈП Дирекција послује као јединствена радна целина. 

Актом директора ЈП Дирекције уређује се унутрашња организација и систематизација 

послова. 

 

Ознаке у пословној комуникацији 

Члан 13. 

Пословна писма и други документи Јавног предузећа намењена трећим лицима 

(меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред пуног пословног имена и 

седишта, матични број, ПИБ, пословно име и седиште банке код које јавно предузеће има 

рачун, као и број текућег рачуна и податке о основном капиталу (висина, уписани и 

уплаћени капитал), по правилу, са навођењем података за комуникацију (телефон, факс, 

mail, web страница). 

 

III ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност и друге делатности 

Члан 14. 

ЈП Дирекција се за обављање своје делатности од општег интереса, се уписује у 

регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и 

поступак регистрације, у складу са законом            

Јавно предузеће, у складу са Законом, може обављати све делатности за које 

испуњава прописане услове. 

Претежна делатност јавног предузећа је: 

4312 – Уређење грађевинског земљишта и припремни радови (припремање 

грађевинског земљишта за зидање, уклањање постојећих објеката, санациони радови, 

организација и надзор над изградњом комуналних објеката и инсталација, спровођење 

земљишне политике на подручју општине Варварин). 

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће дирекција за урбанизам и 

изградњу ће се бавити и другим делатностима, као што су : 

4299- Комунално грађевински радови (организација и надзор над спровођењем 

радова),  

4211- Послови заштите развоја ( изградње и реконструкције), одржавање и 

управљање локалним некатегорисаним путевима, као и улицама и насељима, 

7111- Просторно планирање ( планирање вароши Варварин, насеља на подручју 

општине варварин и урбанистичког простора, припрема и израда урбанистичких и 

просторних пројеката и планова, регулационих планова, урбанистичких услова за 

изградњу и слично), 

7111- Пројектовање грађевинских и других објеката ( израда – пројектовање 

грађевинско техничке докуменатције, архитектонске и пројектантске услуге), 

7112- Инжењеринг вођење пројеката и техничке активности ( организације и 

посредовање у изградњи објеката), 
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711- Остале архитектонске и инжењеринске активности и технички савети ( 

саветодавни послови, надзор грађана, економске организације и технолошке услуге), 

Дирекција за рачун општине обавља и следеће послове : 

1.Припрема предлоге програма уређења грађевинског земљишта : 

- врши све ехничке, правне, финансијске, административне и друге  стручне 

послове за финансирање програма и прати његову реализацију у складу са оствареним 

приходима, 

- врши стручне послове на усклађивању програма уређивања грађевинског 

земљишта са развојим програмима комуналне ифраструктуре. 

2. Уређује, односно обезбеђује уређивање градског грађевинског земљишта, води 

послове на припремању и комуналном опремању градског грађевинског земљишта и то: 

- прибавља градско грађевинско земљиште ( решавање имовинско правних 

односа, расељавање и слично), 

- прибавља и истражује геолошке, геомеханичке, геодетске и друге послове, 

- организује извођење асанационих, мелиорационих и других радова и 

расчишћавање земљишта од постојећих објеката и уређења, 

- Организује  изградњу и доградњу комуналних објеката и уређаја и врши послове 

стручног надзора, 

3. Израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског 

земљишта за локације које се уступају, 

4. Израђује све потребне предлоге и елаборате за уступање земљишта, формира 

почетну цену земљишта које уступа, спроводи поступак уступања земљишта, даје предлог 

надлежном органу општине за доношење одговарајућих решења. 

5. Закључује уговор са инвеститором  о регулисању међусобних права и обавеза у 

вези са уређивањем грађевинског земљишта. 

6. Стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу грађевинског 

земљишта. 

7. Води информациону основу о градско грађевинском земљишту. 

8. Анализира и предлаже елементе за утврђивање накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта. 

9. Врши послове организације, координације грађења и стручног надзора над 

изградњом објеката, који се финансирају средствима општине и објеката на локацијама 

стамбене  изградње већег обима, израђује техничку документацију за објекте за потребе 

општине. 

10. За потребе уређивања грађевинског земљишта гради, издаје у закуп зграде и 

пословни простор који је прибављен, као и уз сагласност Скупштине општине отуђује 

станове и пословни простор. 

11. Поверава извршавање послова на уређивању грађевинског земљишта. 

12. Усмерава део средстава за одређивање, унапређивање објеката и уређаја 

заједничке комуналне потрошње, када те послове, у складу са законом којим се уређују 

комуналне делатности врши ЈП. 

13. Врши стручне послове просторног и урбанистичког планирања и уређења 

простора, као и послове пројектовања, као што су : 

- вођење информационе основе, 

- истраживање за потребе планирања и уређивања простора, 

- припрема и израда просторних и урбанистичких планова и пројеката, 

регулационих планова и аката за њихово спровођење, 

 - припрема и израда урбанистичких услова за изградњу и других аката који се 

односе на организацију, уређење и коришћење простора. 

14. Врши послове припрема и изградње објеката од значаја за општину ( 

припрема за пројектовање, израда и пројектовање инвестиционо-техничке документације, 

ревизија инвестиционо-техничке документације и стручни надзор над грађењем објеката). 
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15. Врши инжењеринг послове-организација и посредовање у изградњи 

привредних и других објеката. 

16. Врши послове изградње и реконструкције, одржавање заштите, развоја и 

управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама на подручју општине у 

складу са законом и другим пратећим прописима. 

17. Врши поверене послове одржавања стамбених, пословних зграда. 

18. Дирекција обавља и следеће стручне послове : 

1) Стручни послови за чије је извођење предвиђена израда главног пројекта, 

2) Израда техничке документације, 

3) Стручни послови који се односе на одржавање премера, катастра 

непокретности, односно катастра земљишта и водовода, 

4) Геодетски радови за посебне потребе. 

19. Врши послове извођења радова на одржавању и реконструкцији јавног 

осветљења. 

Јавно предузеће Дирекција за урбанизам и изградњу може без уписа у регистар да 

врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те 

делатности испуњава услове предвиђене законом. 

Јавно предузеће може да промени претежну делатност о чему одлучује Надзорни 

одбор уз претходну сагласност оснивача. 

Промена претежне делатности уписује се у регистар привредних друштава. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 15. 

ЈП Дирекција може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 

1) техничке опремљености, 

2) кадровске оспособљености, 

3) безбедности и здравља на раду, 

4) заштите и унапређења животне средине и  

5) других услова предвишених законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

Члан 16. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу може да оснује зависно друштво капитала 

за обављање делатности из члана 13 овог статута, у складу са Законом о привредним 

друштвима. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу према зависном друштву капитала из 

става 1 овог члана, има права, обавезе и одговорности које има општина Варварин, као 

оснивач према ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу. 

 

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

 

4. Вредност основног капитала  

Члан 17. 

Оснивачки капитал Јавног предузећа чини новчани капитал у износу од 18.000,00 

динара. 

 

Имовина јавног предузећа 

Члан 18. 

Имовину ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и 

друга имовинска права која су пренета у својину ЈП Дирекције, укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини општине Варварин. 
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ЈП Дирекција може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе ЈП Дирекције са једне и општине Варварин са друге стране. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈП Дирекција, у складу са 

законом и актима Скупштине општине Варварин. 

По основу улагања средстава из става 3 овог члана општина Варварин стиче 

уделе у ЈП Дирекција, као и права по основу тих удела. 

Капитал у јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 19. 

О повећању и смањењу основног капитала ЈП Дирекције одлучује Општина 

Варварин, као оснивач у складу са законом. 

 

Средства јавног предузећа 

Члан 20. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, у обављању својих делатности, стиче и 

прибавља средства из следећих извора : 

 - продајом производа и услуга, 

 - из кредита, 

 - из донација и поклона, 

 - из буџета оснивача и буџета Републике Србије, 

 - из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

Члан 21. 

Добит јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу, утврђена у складу са 

законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге 

намене, у складу са законом, актима оснивача и овим статутом. 

 

Начела одређивање цене услуга 

Члан 22. 

Елементи за обарзовање цена производа и услуга Јавног предузећа Дирекција за 

урбанизам и изградњу уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Усвајање захтева за измену цена 

Члан 23. 

ЈП Дирекција је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у 

свој годишњи програм пословања, у складу са правима оснивача. 

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у 

методологију за обрачунавање цена, ЈП Дирекција може током пословне године да 

поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена услуга. Заједно са 

изменама годишњег програма пословања. 

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се 

достављају Скупштини општине Варварин. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 24. 

Унапређење рада и развоја ЈП Дирекције заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 
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Плановима и програмом рада из става 1 овог члана, утврђују се пословна 

политика и развој јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 

мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада ЈП Дирекције морају се заснивати на законима којима 

се уређују одређени односи у делатностима којима се бави ово јавно предузеће. 

 

Планови и програми 

Члан 25. 

Планови и програми су : 

- план и програм развоја јавног предузећа, 

- финансијски планови и  

- други планови и програми. 

Планови програми ЈП Дирекције достављају се Скупштини општине Варварин а 

најкасније до 1.децембра текуће године за наредну годину. 

Планови и програми се сматрају донетим када на њих да сагласност Скупштина 

општине Варварин. 

 

V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

      Права оснивача 

 

Члан 26. 

По основу учешћа у основном капиталу ЈП Дирекција, општина као оснивач има 

следећа права: 

- право учешћа у управљању ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, на начин 

утврђен овим статутом; 

- право на учешће у расподели добити 

-  право на информисање о пословању јавног предузећа; 

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

јавног предузећа стечајем или ликвидациојм, а по измирењу обавеза 

- право на приступ актима и документима Јавног предузећа, 

- и друга права у складу са законом. 

 

Право на информисање 

 

Члан 27. 

Јавно предузеће и његови органи су дужни да оснивача информишу о свом 

пословању и финансијском стању и да му учине доступним информације од значаја за 

права и обавезе оснивача или Јавног предузећа.  

Оснивач има право да органима Јавног предузећа поставља питања у вези са 

пословањем Јавног предузећа и финансијским стањем, а надлежни орган Јавног предузећа 

је дужан да да одговор. 

Давање одговора може се ускратити само из законом предвиђених разлога. 

 

Право учешћа у управљању 

 

Члан 28. 

Право управљања које припада оснивачу врши тај оснивач, а његове одлуке 

достављају се јавном предузећу преко лица које је по закону овлашћено да заступа 

оснивача или друго лице коме је издато пуномоћје за заступање. Једини оснивач може 

Јавном предузећу да доставља и непосредно одлуке својих органа ради извршења. 
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Право на приступ актима и документима Јавног предузећа 

Члан 29. 

Оснивач има право на увид и приступ актима и документима Јавног предузећа, 

осим оних која садрже пословне тајне које нису доступне оснивачу или закон или овај 

статут искључује право приступа и увида. 

Право на увид остварује се на основу писаног захтева оснивача у коме оснивач 

мора да наведе: 1) своје личне податке и податке који га идентификују као оснивача 

Јавног предузећа; 2) документе, акте и податке који се траже на увид; 3) сврху ради које се 

тражи увид; 4) податке о трећим лицима којима члан Јавног предузећа који тражи увид 

намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера. 

Оснивач нарочито има права да врши увид у: 

- Статут и све његове измене; 

- акте о регистрацији Јавног предузећа; 

- интерна документа која су одобрена од стране Надзорног одбора и других 

органа Јавног предузећа; 

- акт о образовању огранка Јавног предузећа и заступништва; 

- документа која доказују својинска и друга права Јавног предузећа; 

- записнике и одлуке Надзорног одбора и других органа и тела Јавног предузећа; 

- писане налоге и одлуке органа и тела Јавног предузећа; 

- финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештај ревизора; 

- књиговодствену документацију и рачуне; 

- листу са пуним именима и адресама свих лица која су овлашћена да заступају 

Јавно предузеће, као и обавештење о томе да лица овлашћена да заступају Јавно предузеће 

то чине заједно или појединачно; 

- листу са пуним именима и адресама ревизора; 

- списак уговора које је са Јавним предузећем закључио директор. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 30. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности  за коју је ЈП Дирекција основана, 

Скупштина општине Варварин даје сагласност на: 

- статут ЈП Дирекције, 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса, 

- располагање ( прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину ЈП Дирекције, веће вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса, 

- улагања капитала, 

- статусне промене, акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала 

у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и  

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од оптег интереса у складу 

са законом и овом одлуком. 

 

Члан 31. 

Општинско веће даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 32. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу је дужно да делатност од општег интереса 

за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и 

квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
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Несметано функционисање постројења и опреме 

 

Члан 33. 

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу је дужно да предузем мере и активности за 

редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката 

неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима 

којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

 

Члан 34. 

У случају поремећаја у пословању ЈП Дирекције, Скупштина општине Варварин 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

- разрешење Надзорног одбора и директора, 

- огранчење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима, 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини, 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса. 

У случају поремећаја у пословању ЈП Дирекције, Општинско веће предузеће мере 

којима ће обезбедити услове за несметани рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

 VI ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 35. 

 ЈП Дирекција послује под тржишним условима, у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина 

 

Члан 36. 

У обављању своје претежне делатности, ЈП Дирекција своје производе и услуге 

може испоручивати, одн.пружати и корисницима са територије других општина и градова, 

под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са територије општине Варварин. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1 овог члана ЈП Дирекција 

обавља у складу са посебно закљученим уговорима.  

 

Учешће у расподели добити 

 

Члан 37. 

Добит ЈП Дирекције, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном 

одлуком скупштине општине. 

Пословни резултат ЈП Дирекција утврђује се у временским периодима, на начин и 

по поступку утврђеним законом. 

Одлуку ораспоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност 

Скупштине општине Варварин. 
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VII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

3. Једнодомни систем 

Организациона структура 

Члан 38. 

Управљање у ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу је организовано као 

једнодомно. 

Органи ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу су : 

1) Надзорни одбор; 

2) Директор. 

 

2. Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

Члан 39. 

Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана, од којих је један председник. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, и то Скупштина 

општине Варварин, на период од 4 године, под условима, на начин и по поступку 

утврђеним законом 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу, 

на начин и по поступку који је утврђен овим статутом. 

 

Услови за чланове и председника Надзорног одбора 

Члан 40. 

За члана или председника Надзорног одбора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 

7) да је пунолетно и пословно способно; 

8) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; 

9) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће; 

10) најмање три године искуства на руководећем положају; 

11) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног 

управљања; 

12) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа. 

 

Предлагање члана Надзорног одбора из реда запослених  

Члан 41. 

Директор Јавног предузећа образује Комисију за предлагање члана Надзорног 

одбора из реда запослених ( у даљем тексту комисија). Комисија утврђује и сачињава 

списак запослених који испуњавају услове за именовање у Надзорни одбор. Сви 

запослени имају право гласа. Гласа се за кандидата са листе коју је доставила комисија. 

Заопослени могу гласати само за 1 кадидата са сачињене листе. Гласању је могуће 

приступити када гласању присуствује 50% плус 1 запослени. Одлука се доноси већином 

гласова. Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, гласа се поново све 

док се не постигне већина. 

На основу резултата гласања Комисија сачињава предлог који упућује 

Скупштини општине Варварин. 

Оснивач бира члана Надзорног одбора из реда запослених на начин предвиђен за 

избор осталих чланова Надзорног одбора. 
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Мандат и разрешење чланова Надзорног одбора 

Члан 42. 

Чланове и председника Надзорног одбора именује надлежни орган оснивача. 

Мандат чланова надзорног одбора почиње даном доношења одлуке о њиховом 

именовању, ако самом одлуком није утврђен неки други датум као почетак мандата. 

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: 

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм 

пословања, 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

- пропусте да предузму неопхпдне мере пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног 

предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други 

начин, 

Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода 

на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања Новог надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Место одржавања седница Надзорног одбора 

Члан 43. 

Седнице Надзорног одбора се одржавају у седишту Јавног предузећа. 

Председник Надзорног одбора може одлучити да се седница Надзорног одбора 

одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице. 

 

Председник Надзорног одбора 

Члан 44. 

Председник Надзорног одбора је лице које је оснивач именовао за председника. 

Седницом Надзорног одбора може да председава и неко од чланова Надзорног 

одбора кога председник овласти за то. 

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и председава 

њима. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 45. 

Надзорни одбор: 

14) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се 

о њиховој реализацији; 

15) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

16) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

17) надзире рад директора; 

18) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; 

19) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 

20) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их оснивачу 

ради давања сагласности; 

21) доноси статут уз сагласност оснивача; 

22) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 
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23) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

24) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

законом, статутом и одлуком оснивача и то следећих послова и радњи: 

  - стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Јавно предузеће поседује у 

другим правним   лицима; 

- стицање, отуђење и оптерећење имовине ЈП Дирекције; 

- узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемства, гаранција 

и обезбеђења  за обавезе трећих лица.   

25) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа; 

26) врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима 

се уређује правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у предузећу. 

Надзорни одбор на првој седници, на предлог председника, већином гласова 

присутних чланова доноси пословник о раду Надзорног одбора. 

Члан 46. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

свој рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из претходног става утврђује оснивач на основу извештаја о 

степену реализације програма пословања јавног предузећа. 

 

Директор 

 

Именовање и мандат директора 

Члан 47. 

Директора именује оснивач одн.Скупштина општине Варварин на период од 4 

године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе 

Закона о раду. 

Директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу заснива радни однос на 

одређено време. 

 

Услови за именовање директора 

Члан 48. 

За директора може бити именовано лице које поред општих услова утврђених 

законом испуњава и следеће услова: 

8) да је пунолетно и пословно способно; 

9) да има најмање VI степен стручне спреме, економског, геодетског, правног, 

грађевинског, архитектонског или машинског смера и радно искуство од најмање 5 

година, 

10) да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; 

11) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која 

је претежна делатност Јавног предузећа. 

 

Делокруг рада директора 

Члан 49. 

Директор Јавног предузећа: 

9) представља и заступа Јавно предузеће; 

10) организује и руководи процесом рада; 

11) води пословање Јавног предузећа; 

12) одговара за законитост рада Јавног предузећа; 
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13) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

14) предлаже финансијске извештаје; 

15) извршава одлуке Надзорног одбора; 

16) врши друге послове одређене законом и овим статутом Јавног предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 50. 

Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију у случају 

кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине Варварин. 

Престанак мандата директора 

Члан 51. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Оставка директора 

Члан 52. 

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем. 

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки 

каснији датум. 

Директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који 

не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана 

регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији. 

 

Истек мандата директора и разрешење 

Члан 53. 

Мандат директора престаје даном истека периода на који је именован. 

Ако нови директор или вршилац дужности није именован, директор чији је 

мандат истекао дужан је да настави са обављањем функције директора до именовања 

новога, а најдуже 30 дана од дана истека мандата. 

Мандат директора који је разрешен престаје даном разрешења, ако у одлуци о 

разрешењу није одређен неки други датум. 

 

Разрешење директора 

Члан 54. 

Предлог за разрешење директора може поднети Надзорни одбор или други орган 

одређен законом. 

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

 

Обавезно разрешење директора 

Члан 55. 
 Орган надлежан за именовање директора разрешиће директора: 

5) ако у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног 

предузећа утврђене Законом или овим статутом; 

6) ако се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротно пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног 

одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана 

пословања Јавног предузећа; 

7) ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или 

безусловну казну затвора; 
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8) у другим случајевима прописаним законом. 

 

Факултативно разрешење директора 

Члан 56. 

Орган надлежан за именовање директора може разрешити директора: 

8) уколико не спроведе годишњи програм пословања; 

9) уколико не испуњава обавезе из уговора предвиђеног чланом 8. Закона о 

јавним предузећима; 

10) уколико не испуњава обавезе предвиђене законом због којих је предвиђена 

могућност разрешења; 

11) уколико не извршава одлуке Надзорног одбора; 

12) уколико се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин; 

13) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротног пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до одступања од 

остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања 

Јавног предузећа; 

14) уколико не примени предлоге овлашћеног ревизора или не примени 

рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја. 

15) И у другим случајевима прописаним законом 

Суспензија директора 

Члан 57. 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси 

решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. На сва питања о 

суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом 

којим се уређује област рада. 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 58. 

Орган надлежан за именовање директора именује вршиоца дужности директора, у 

следећим случајевима: 

4) уколико директору престане мандат због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 

5) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

6) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест 

месеци. 

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне 

штете, орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

Одговорност директора 

Члан 59. 

Директор одговара Јавном предузећу за штету коју му проузрокује кршењем 

одредаба закона, статута или Надзорног одбора. 
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Овлашћења директора 

Члан 60. 

Директор: 

9) представља и заступа Јавно предузеће у складу са овим статутом и законом; 

10) организује и руководи процесом рада ; 

11) води пословање Јавног предузећа; 

12) одговара за законитост рада Јавног предузећа; 

13) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

14) извршава одлуке Надзорног одбора; 

15) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног 

предузећа. 

Директор самостално одлучује о предузимању правних послова без ограничења. 

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији. 

 

VIII ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Одређење пословне тајне 

Члан 61. 

Под пословном тајном се подразумевају исправе и подаци утврђени одлуком 

директора или Надзорног одбора као пословна тајна чије би саопштавање неовлашћеном 

лицу било противно пословању Јавног предузећа и које би штетило његовим интересима 

или пословном угледу. 

О одлуци из става 1. овог члана се обавештавају чланови Јавног предузећа, 

чланови органа Јавног предузећа и запослени и друга лица која су, у складу са законом 

дужна да чувају пословну тајну. 

Обавеза чувања пословне тајне важи и после престанка одређеног статуса у 

Јавном предузећу, а најдуже за пет година од дана престанка. 

 

Повреда дужности чувања пословне тајне 

 

Члан 62. 

Повреда дужности чувања пословне тајне од стране члана органа Јавног 

предузећа је основ за његово искључење. 

Ако запослени или члан органа Јавног предузећа који је на основу овог својства 

запослен у Јавном предузећу прекрши забрану одавања пословне тајне чини повреду 

радне обавезе и радне дисциплине за коју се може изрећи мера престанка радног односа. 

 

Накнада штете због повреде дужности чувања пословне тајне 

Члан 63. 

Директор покреће поступак за накнаду штете против лица које је повредило 

дужност чувања пословне тајне. 

Директор одлучује о ослобођењу од обавезе накнаде штете из става 1. овог члана 

или о умањењу обавезе. 

 

IX ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 

 

Надлежност за одлучивање 

Члан 64. 

О покрићу губитака из средстава Јавног предузећа одлучује Надзорно одбор уз 

сагласност оснивача. 

О покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује надлежни орган оснивача. 
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Дужност обавештавања о губитку и мерама за покриће губитака 

Члан 65. 

Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести осниваче о губитку Јавног 

предузећа, као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања 

да се губитак понови, односно увећа. 

Надзорни одбор ће анализирати узроке губитка и о резултатима обавестити 

осниваче. 

Ако је губитак настао због мера, односно ограничења које су одредили оснивачи, 

оснивачи ће покрити губитак Јавног предузећа. 

 

X ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Одлука о задужењу 

Члан 66. 

Јавно предузеће је дужно да прибави претходну сагласност оснивача приликом 

сваког задужења. 

 

Располагање имовином велике вредности 

Члан 67. 

Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да донесе одлуку о 

стицању или располагању имовином које се, у смислу закона којим се уређују привредна 

друштва, сматра стицањем или располагањем имовином велике вредности. 

 

XI  ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ 

Члан 68. 

У случају поремећаја у пословању ЈП Дирекација, Скупштина Општине Варварин 

као  оснивач може предузети мере птописане законом ради обезбеђења услова за 

несметано обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

1) промену унутрашње организације јавног предузећа, односно друштва капитала; 

2) разрешење Надзорног одбора и директора и именовање прувременог органа 

јавног предузећа 

3) ограничења права појединих делова јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

4) ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини; 

5) друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и оснивачким актом. 

 

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 69 

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса по основу рада. 

У јавном предузећу Дирекција за урбанизам и изградњу  право на штрајк 

запослени остварују у складу са законом којим се уређују услови за организовање 

штрајка, колективним уговором и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника ЈП Дирекције, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од опште интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине 

Варварин, у складу са законом. 
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Радни односи 

 

Члан 70. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се 

колективним уговором ЈП Дирекције у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор мора бити сагласан за законом, општим и посебним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

 

Члан 71. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу на раду остварују се у 

складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актива ЈП Дирекције или уговором о раду. 

 

Заштита животне средине 

 

Члан 72. 

ЈП Дирекција је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

ЈП Дирекција је дужна да обезбеди и спроводи заштиту на раду у складу са 

Законом, прописаним мерама и нормативима заштите на раду и општим актима, као и да 

запосленог упозна са условима на раду и опасностима по његово здравље  које могу бити 

присутне за време рада. 

Запослени су дужни да се придржавају прописаних мера заштите на раду. 

 

Јавност у раду 

 

Члан 73 

Рад ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу је јаван. 

За јавност рада ЈП Дирекције одговоран је директор. 

 

Доступност информација 

 

Члан 74 

Доступност информација од јавног значаја јавно предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулишу област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 

XII ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ 

 

Члан 75. 

 

Покретне ствари 

 

Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да отуђи следеће 

покретне ствари:  

1. путничко моторно возило-голф 4 

2. путничко моторно возило Југо-флорида 

3. специјално возило марке Фолцваген са електронском корпом 

4. тотална станица СОККИАсет 610 са пратећом опремом 

5. Друге покретне ствари које које својом одлуком одреди оснивач Јавног 

предузећа. 
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XIII АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Чување аката и докумената 

Члан 76. 

Јавно предузеће чува следеће акте и документа: 

- одлуку о оснивању; 

- статут; 

- решење о упису у регистар код Агенције за привредне регистре; 

- правилнике и друге опште акте које Јавно предузеће доноси у складу са 

законом; 

- записнике, одлуке и друге појединачне акте; 

- документа која доказују својинска и друга права Јавног предузећа; 

- записнике ревизора и његове писане налоге и закључке; 

- друге појединачне акте које Јавно предузеће доноси у складу са законом. 

Рачуноводство Јавног предузећа уређује се општим актом и рачуноводственим 

политикама Јавног предузећа. 

Јавно предузеће је дужно да чува наведена документа и акта у свом седишту или 

на другим местима познатим и доступним оснивачу, државним органима и другим лицима 

која имају права увида  у документацију. 

Јавно предузеће чува оснивачки акт и његове измене трајно, а остала документа 

пет година ако законом није одређен други рок, а после тога документа се чувају у складу 

са прописима о архивској грађи. 

 

Надлежност за доношење аката 

Члан 77. 

Ако законом или овим статутом није другачије предвиђено, опште акте Јавног 

предузећа доноси директор. 

Ако законом или овим статутом није другачије предвиђено, појединачне акте 

Јавног предузећа доноси директор. 

 

Општи и појединачни акти Јавног предузећа 

Члан 78. 

Општи акти Јавног предузећа су акти који садрже норме које се односе на 

унапред неодређена лица, предвиђањем критеријума за примену норме, као што су: 

појединачни колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа кога доноси Надзорни одбор. 

Општи и појединачни акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са 

статутом. Појединачни акти морају бити у сагласности са општим актима јавног 

оредузећа. 
 

Ступање општих аката на снагу 

Члан 79. 

Општи акти Јавног прдузећа ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли у седишту Јавног предузећа. 

 

XIV ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 80. 

Јавно предузеће престаје из разлога и на начин предвиђен законом. 

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Усклађивање са статутом 

Члан 81. 

Надлежни органи Јавног предузећа дужни су да остале опште акте усагласе са 

Статутом у року од 30 дана од ступања на снагу овог Статута. 

 

Ступање на снагу и престанак важења 

 

Члан 83. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут број: 783 од 10.11.2010. 

године. 

Овај статут ступа на снагу даном добијања сагласности на њега од стране 

оснивача Јавног предузећа. 

 

Број: 279/a 

Датум: 01.04.2013. год.  

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Председник Надзорног одбора, 

 

    

 32. 

  

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08,  3/09 и 7/12) и члана 41 став 1. тачка 8  Оснивачког акта ЈКП 

''ПУТЕВИ ВАРВАРИН'' Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 1/13). 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

СТАТУТ  ЈКП ''ПУТЕВИ ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП ''ПУТЕВИ ВАРВАРИН'' Варварин, број 

79 усвојен на седници Надзорног одбора Предузећа одржаној 22.03.2013. године.  

 

Члан 2. 

Одлуку о давању сагласности заједно са Статутом ЈКП ''ВАРВАРИН ПУТЕВИ'' 

Варварин објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

 Број: 023 – 26 / 2013  

 У Варварину дана, 30. 04. 2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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На основу члана 18. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

119/2012. У даљем тексту: Закон) Надзорни одбор ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ ВАРАРИН“ ВАРВАРИН   на седници одржаној дана  05.04.2013 . 

године, донео је  

 

С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет статута 

Члан 1. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН, 

уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре решењем 

бр. БД 4791/2013. од 29.01.2013. године, матични број: 20894784,  ПИБ: 107907589 (у 

даљем тексту: Јавно предузеће) овим статутом уређује правне односе унутар Јавног 

предузећа и врши усклађивање са одредбама Закона о јавним предузећима. 

 

Предмет уређења 

Члан 2. 

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад Јавног 

предузећа, а нарочито: 

- пословно име и седиште; 

- претежна делатност и делатности од општег интереса; 

- основни капитал; 

- удели; 

- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног 

предузећа према оснивачу; 

- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, начин покрића губитка и 

сношење ризика; 

- органи Јавног предузећа и њихов делокруг и рад; 

- заступање Јавног предузећа; 

- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

- услови и начин задужења Јавног предузећа; 

- имовина која се не може отуђити; 

- располагање (отуђење и прибављење) ствари у јавној својини које су пренете у 

својину Јавног предузећа у складу са законом; 

- пословна тајна; 

- заштита животне средине; и  

- друга питања од значаја за Јавно предузеће. 

 

Оснивач 

Члан 3. 

Оснивач Јавног предузећа је: Општина Варварин, Тгр Мирка Томића број 5, 

матични број 07193114.  

Права оснивача остварује Скупштина општине Варварин. 

Оснивач Јавног предузећа има права и обавезе предвиђене оснивачким актом, 

Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима, као и другим 

прописима који уређују положај оснивача јавног предузећа. 

 

II ЦИЉ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 4. 

Јавно предузеће је основано  и послује ради обезбеђења трајног обављања 

делатности изградње и реконструкције, одржавање, заштите, развоја и управљање 

локалним и некатегорисаним путевима и улицама на подручју општине Варварин којима 

се обрзбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна 

вредност улица, тргова,  платоа и слично.   

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПРАВНИ СТАТУС  

И ОБЕЛЕЖЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

4. Пословно име 

 

Врсте пословних имена 

Члан 5. 

Јавно предузеће има пословно име и скраћено пословно име. 

 

Пословно име 

Члан 6. 

  Пословно име Јавног предузећа гласи: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ 

ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН. 

 

Скраћено пословно име 

Члан 7. 

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „ ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН. 

 

5. Седиште 

Члан 8. 

Седиште Јавног предузећа је у Варварину,  Трг Мирка Томића број 5. 

О промени пословног имена Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз 

претходну сагласност оснивача. 

 

6. Правни статус јавног предузећа 

Члан 9. 

Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа 

у своје име и за свој рачун. 

 

4.Обележја јавног предузећа 

Печат и штамбиљ 

Члан 10. 

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 

језику и ћириличним писмом. 

Печат јавног предузећа је округлог облика са текстом који гласи: Јавно комунално 

предузеће „ Путеви Варварин“ Варварин. 

Јавно предузеће има штамбиљ правоугаоног облика чији је текст истоветан тексту 

из предњег става, са додатком места за назнаку броја деловодног протокола и места за 

датум завођења. 
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Знак 

Члан 11. 

Јавно предузеће може да има свој знак, који симболизује претежну делатност. 

Знак Јавног предузећа одређује и мења надзорни одбор Јавног предузећа. 

 

Ознаке у пословној комуникацији 

Члан 12. 

Пословна писма и други документи Јавног предузећа намењена трећим лицима 

(меморандум, фактура, наруџбеница и сл.) садрже, поред пуног пословног имена и 

седишта, матични број, ПИБ, пословно име и седиште банке код које јавно предузеће има 

рачун, као и број текућег рачуна, по правилу, са навођењем података за комуникацију 

(телефон, факс, mail, web страница). 

 

Промена делатности седишта и пословног имена 

Члан 13. 

Јавно предузеће не може да промени претежну делатност, седиште или пословно 

име без сагласности оснивача. 

Одлуку о промени пословног имена или седишта доноси надзорни одбор Јавног 

предузећа. 

 

IV УПИС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У РЕГИСТАР 

 

Члан 14. 

Јавно предузеће се за обављање делатности од општег интереса утврђене 

оснивачким актом, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни 

положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 15. 

Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

Актом директора, уз сагласност оснивача Јавног предузећа уређује се унутрашња 

организација и систематизација послова. 

 

VI ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност и друге делатности 

Члан 16. 

Јавно предузеће, у слкладу са Законом, може обављати све делатности за које 

испуњава прописане услове. 

Претежна делатност јавног предузећа је: 

4211- Изградња путева и аутопутева. 

Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и следеће делатности: 

 

0812 - Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина; 

4311 - Рушење објеката; 

4312 - Припремање градилишта; 

5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају; 

4941 - Друмски превоз терет 

2361 - Производња производа од бетона намењених за грађевинарство; 

2362 - Производња производа од гипса намењених за грађевинарство; 

2363 - Производња свежег бетона; 

2364 - Производња малтера; 
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2365 - Производња производа од цемента с влакнима; 

2369 - Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента. 

 

Промена претежне и других делатности делатности 

Члан 17. 

Јавно предузеће може да промени претежну делатност о чему одлучује Надзорни 

одбор уз претходну сагласност оснивача. 

Промена претежне делатности уписује се у регистар привредних друштава. 

О осталим делатностима, додавању или престанку обављања, Надзорни одбор 

може одлучити уз претходну сагласност оснивача. 

 

VII УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КАО ДЕЛАТНОСТИ  

ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 18. 

Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни 

орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

1) техничке опремљености; 

2) кадровске оспособљености; 

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите животне средине и  

5) других услова прописаних законом. 

 

VIII ОСНИВАЊЕ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА 

 

Члан 19. 

Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности 

из члана 16. овог статута, у складу са Законом о привредним друштвима. 

Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има 

права, обавезе и одговорности које има општина Варварин, као оснивач према Јавном 

предузећу. 

На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Варварин.    

IX ОДГОВОРНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЕЗЕ 

Члан 20. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за за обавезе Јавног предузећа, осим у случају пробијања 

правне личности и у другим случајевима предвиђеним законом. 

 

X ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

5. Вредност основног капитала и улози 

Члан 21. 

Оснивачки капитал Јавног предузећа чини новчани капитал у износу од  56.892,35 

РСД  и неновчани капитал у складу са чланом 17. Оснивачког акта комуналног предузећа. 

Новчани улози у поступку повећања основног капитала  

Поступак уписа и уплате новчаних улога у поступку повећања основног капитала 

спроводи се уплатом на текући рачун Јавног предузећа. 

 

Неновчани улози и процена њихове вредности 

Члан 23. 

Обавеза уношења неновчаног улога настаје на основу оснивачког уговора или на 

основу уговора о улагању закљученог на основу одлуке о повећању основног капитала. 
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Избор лица са којима ће бити закључен уговор у поступку повећања основног 

капитала неновчаним улозима врши оснивач. 

Процену вредности неновчаних улога врши овлашћени проценитељ, а о 

прихватању процене вредности одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа. 

 

6. Удели 

Номинална вредност и подела капитала на уделе 

Члан 24. 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа у складу са 

законом и актима Скупштине општине Варварин. 

По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Варварин стиче уделе 

у Јавном предузећу, као и права по основу тих удела. 

Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.  

 

Садржина права на удео 

Члан 25. 

Право на удео састоји се од права предвиђених законом којим се уређују 

привредна друштва, и то друштва с ограниченом одговорношћу. 

 

7. Повећање и смањење оснивачког капитала 

Члан 26. 
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује 

Скупштина општине Варварин, као оснивач у складу са законом. 

 

XI ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 27. 

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 

пренета у својину Јавног предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини општине Варварин. 

Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне и општине Варварин, као оснивача са 

друге стране.  

 

XII СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 28. 

Јавно предузеће у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

- продајом производа и услуга; 

- из кредита; 

- из донација и поклона; 

- из буџета оснивача и Републике Србије, и  

- из осталих извора, у складу са законом. 

 

XIII НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА 
 

Члан 29. 

Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се 

посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

законом. 
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Висина накнаде за производе и услуге основне делатности предузећа доноси 

надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са чланом 24. Оснивачког акта предузећа. 

Цене производа и услуга који  нису основна делатност предузећа доноси Надзорни одбор 

у складу са критријумима из члана 30. Овог Статута. 

 

XIV ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 30. 

Елементи за одређивање цена производа и  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 јединица локалне самоуправе дала 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. 

 

 

XV УСВАЈАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗМЕНУ ЦЕНА 

Члан 31. 

Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у 

свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 26. Оснивачког акта ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 023-20/2013 од 

22.02.2013. године. 

Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију 

за обрачунавање цена, Јавно предузеће може током пословне године да поднесе оснивачу 

детаљно образложен захтев за одобрење измене цена производа и  услуга, заједно са 

изменама годишњег програма пословања. 

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају 

Скупштини општине Варварин. 

 

XVI УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 32. 

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

Плановима и програмом рада из става 1. овог члана, утврђују се пословна 

политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 

мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног предузећа морају се заснивати на законима 

којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

XVII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

Члан 33. 

Планови и програми Јавног предузећа су: 

- план и програм развоја Јавног предузећа; 

- финансијски планови; 

- други планови и програми. 

Планови и програми Јавног предузећа достављају се Скупштини општине 

Варварин најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 
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Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина 

општине Варварин. 

 

XVIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Члан 34. 

По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа општина/град, као 

оснивач има следећа права: 

- право управљања Јавним предузећем на начин утврђен овим статутом; 

- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа  стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом. 

 

XIX ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 35. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће 

основано, Скупштина општине Варварин даје сагласност на: 

- статут Јавног предузећа; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира  делатности од општег интереса; 

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета 

у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о  својинској трансформацији и 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и оснивачким актом. 

 

Члан 36. 

Општинско веће општине Варварин даје сагласност на: 

1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

XX КОНТИНУИРАНО И КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 

Члан 37. 

Јавно предузеће је дужно да делатност од опшег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга 

крајњим корисницима. 

 

XXI НЕСМЕТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

 

Члан 38. 

Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 



страна 177  број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        30.04.2013.године 
 

XXII ПОРЕМЕЋАЈ У ПОСЛОВАЊУ 

 

Члан 39. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина општине Варварин 

предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у 

обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

- разрешење Надзорног одбора и директора; 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса  и оснивачким актом. 

 

Члан 40. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Општинско веће предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању 

делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито: 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

XXIII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

Члан 41. 

Јавно предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 

XXIV ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ  

ДРУГИХ ОПШТИНА 

 

Члан 42. 

У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и 

квалитетно пружање услуга крајњим корисницима  са територије општине Варварин. 

Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, Јавно предузеће 

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

XXV РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

 

Члан 43. 

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном 

одлуком Скупштине општине Варварин. 

Пословни резултат Јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на 

начин и по поступку утврђеним законом. 

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност 

Скупштине општине Варварин. 

             

XXVI ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

4. Једнодомни систем 

Организациона структура 

Члан 44. 

Органи Јавног предузећа су: 

- Надзорни одбор; 

- Директор. 
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2. Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 

Члан 45. 

Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, и то Скупштина 

општине Варварин. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу. 

 

Услови за чланове и председника Надзорног одбора 

Члан 46. 

За члана или председника Надзорног одбора може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 

13) да је пунолетно и пословно способно; 

14) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; 

15) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће; 

16) најмање три године искуства на руководећем положају; 

17) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног 

управљања; 

18) да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа. 

 

Предлагање члана Надзорног одбора из реда запослених 

Члан 47. 

Директор Јавног предузећа сачињава листу запослених који испуњавају услове за 

члана Надзорног одбора и доставља је скупу радника. Радници тајним гласањем одлучују 

о предлогу за члана Надзорног одбора из редова запослених и достављају оснивачу. 

Уколико нико од запослених не испуњава услове за члана Надзорног одбора, бира се 

представник из редова корисника услуга на исти начин као и запослени. 

Оснивач бира члана Надзорног одбора из реда запослених на начин предвиђен за 

избор осталих чланова Надзорног одбора. 

 

Именовање чланова и председника Надзорног одбора 

Члан 48. 

Чланове и председника Надзорног одбора именује надлежни орган оснивача. 

Мандат чланова надзорног одбора почиње даном доношења одлуке о њиховом 

именовању, ако самом одлуком није утврђен неки други датум као почетак мандата. 

 

Место одржавања седница Надзорног одбора 

Члан 49. 

Седнице Надзорног одбора се одржавају у седишту Јавног предузећа. 

Председник Надзорног одбора може одлучити да се седница Надзорног одбора 

одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице. 

 

Председник Надзорног одбора 

Члан 50. 

Председник Надзорног одбора је лице које је оснивач именовао за председника. 

Седницом Надзорног одбора може да председава и неко од чланова Надзорног 

одбора кога председник овласти за то. 
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Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и председава 

њима. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 51. 

Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се 

о њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

4) надзире рад директора; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; 

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их оснивачу 

ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност оснивача; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

законом, статутом и одлуком оснивача и то следећих послова и радњи:     

- стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Јавно предузеће поседује у 

другим правним лицима; 

- стицање, отуђење и оптерећење непокретности; 

- стицање, отуђење и оптерећење покретних ствари чија је вредност већа од 

троструке просечне  бруто зараде у Републици Србији на дан набавке односно отуђења.   

- узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемства, гаранција и 

обезбеђења за обавезе трећих лица. 

12) закључује уговоре о раду  , на одређено време,  са директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима 

се уређује правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор на првој седници по ступању на снагу овог статута, на предлог 

председника, већином гласова присутних чланова доноси пословник о раду Надзорног 

одбора. 

Ступање на снагу одлука Надзорног одбора 

Члан 52. 

Одлука Надзорног одбора ступа на снагу даном доношења, осим у следећим 

случајевима: 

- ако је одлуци одређен неки други датум; 

- када Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, 

у ком случају је дан регистровања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу; 

- када је за пуноважност потребна сагласност оснивача, у ком случају ступа на 

снагу даном достављања сагласности Јавном предузећу. 

 

3. Директор 

Именовање и мандат директора 
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Члан 53. 

Директора именује оснивач. 

Поступак именовања директора спроводи оснивач у складу са Законом.  

Мандат директора траје четири године, с тим што може бити поново именован. 

 

Услови за именовање директора 

За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да је стручњак у једној или више области друштвеног или техничког смера, а 

које су од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно 

предузеће; 

3) да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 

најмање четири године; 

4) да има најмање једну годину радног искуства; 

5) да није члан органа политичке странке, односно односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

6) да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; 

7) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која 

је претежна делатност Јавног предузећа. 

 

Делокруг рада директора 

Члан 55. 

Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа Јавно предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Јавног предузећа; 

4) одговара за законитост рада Јавног предузећа; 

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке Надзорног одбора; 

8) врши друге послове одређене законом и овим статутом Јавног предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 56. 

Директор има право на зараду. 

Основна зарад директора за пун месечни фонд ефективних часова рада и утврђени 

стандардно обављени посао утврђује се у бруто износу а обрачунава се множењем 

основне зараде за најједноставнији посао код послодавца у складу са општим актом 

послодавца са утврђеним коефицијентом 5. 

Директор може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са 

позитивним пословним резултатима. 

Одлуку о исплати  и висини стимулације доноси надлежни орган оснивача. 

Стимулација се исплаћује из средстава Јавног предузећа. 

 

Престанак мандата директора 

Члан 57. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 
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Оставка директора 

Члан 58. 

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем. 

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки 

каснији датум. 

Директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не 

трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације 

те оставке у складу са законом о регистрацији. 

 

Истек мандата директора и разрешење 

Члан 59. 

Мандат директора престаје даном истека периода на који је именован. 

Ако нови директор или вршилац дужности није именован, директор чији је мандат 

истекао дужан је да настави са обављањем функције директора до именовања новога, а 

најдуже 30 дана од дана истека мандата. 

Мандат директора који је разрешен престаје даном разрешења, ако у одлуци о 

разрешењу није одређен неки други датум. 

 

Разрешење директора 

Члан 60. 

Предлог за разрешење директора може поднети Надзорни одбор или оснивач. 

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

 

Обавезно разрешење директора 

Члан 61. 
Орган надлежан за именовање директора разрешиће директора: 

1) ако у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Јавног 

предузећа утврђене Законом или овим статутом; 

2) ако се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротно пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног 

одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана 

пословања Јавног предузећа; 

3) ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или 

безусловну казну затвора; 

4) у другим случајевима прописаним законом. 

 

Факултативно разрешење директора 

Члан 62. 

Орган надлежан за именовање директора може разрешити директора: 

1) уколико не спроведе годишњи програм пословања; 

2) уколико не испуњава обавезе из уговора предвиђеног чланом 8. Закона о 

јавним предузећима; 

3) уколико не испуњава обавезе предвиђене чланом 55. Закона о јавним 

предузећима због којих је предвиђена могућност разрешења; 

4) уколико не извршава одлуке Надзорног одбора; 

5) уколико се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин; 
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6) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и 

поступања супротног пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до одступања од 

остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања 

Јавног предузећа; 

7) уколико не примени предлоге овлашћеног ревизора или не примени 

рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја. 

 

Суспензија директора 

Члан 63. 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, орган надлежан за именовање 

директора Јавног предузећа доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

 

 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 64. 

Орган надлежан за именовање директора именује вршиоца дужности директора, у 

следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је 

именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 

2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне 

штете, орган надлежан за именовање директора Јавног предузећа може донети одлуку о 

именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

Одговорност директора 

Члан 65. 

Директор одговара Јавном предузећу за штету коју му проузрокује кршењем 

одредаба закона, статута или Надзорног одбора. 

 

Овлашћења директора 

Члан 66. 

Директор: 

1) представља и заступа Јавно предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада ; 

3) води пословање Јавног предузећа; 

4) одговара за законитост Јавног предузећа; 

5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово 

спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 

7) извршава одлуке Надзорног одбора; 

8) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног 

предузећа. 
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Директор самостално одлучује о предузимању правних послова без ограничења. 

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији. 

 

4. Надзор 

Екстерна ревизија 

Члан 67. 

Јавно предузеће је дужно да преко овлашћеног ревизора који је независан од 

Јавног предузећа врши ревизију годишњих финансијских извештаја. 

Надзорни одбор одлучује о избору овлашћеног ревизора са којим ће бити закључен 

уговор о ревизији финансијског извештаја. 

Уговор из става 2. овог члана, у име Јавног предузећа са изабраним овлашћеним 

ревизором закључује директор Јавног предузећа. 

 

XXVII СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ 

 

Статутарни заступници 

Члан 68. 

Поред директора, Јавно предузеће могу заступати и друга лица у складу са 

важећим прописима. 

Лица из става 1. овог члана уписују се у регистар као лица овлашћена за заступање Јавног 

предузећа. 

Ограничења за заступање која имају лица из става 1. овог члана одређују се 

одлуком Надзорног одбора. 

 

Прокура 

Члан 69. 

Одлуку да се да прокура доноси Надзорни одбор. 

Надзорни одбор бира и разрешава прокуристу већином од укупног броја чланова. 

 

Прокуристи 

Члан 70. 

Прокура се може дати једном лицу или већем броју лица. 

Прокуриста не може пренети прокуру на друго лице. 

Прокура се може опозвати у свако доба, без навођења разлога за опозивање. 

 

XXVIII ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 

Члан 71. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина општине, може 

предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање 

Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

- ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 
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XXIX ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 

Члан 72. 

Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса по основу рада. 

У Јавном предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором, и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум процеса 

рада у обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу 

са законом. 

 

XXX УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 73. 

Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују 

унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за 

рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и оснивачким актом. 

 

XXXI РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 74. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа утврђују се 

колективним уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача. 

Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и 

посебним колективним уговором. 

 

XXXII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ 

 

Члан 75. 

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду 

остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се 

уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или Уговором о раду. 

 

XXXIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

                                                                                   Члан 76.              

Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне 

последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 

Активности ради заштите животне средине Јавно предузеће спроводи у складу са 

законом и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

 

XXXIV ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 77. 

Рад Јавног предузећа је јаван. 

За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор. 

 

XXXV ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА 

Члан 78. 

Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја. 
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XXXVI ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Одређење пословне тајне 

Члан 79. 

Под пословном тајном се подразумевају исправе и подаци утврђени одлуком 

Надзорног одбора као пословна тајна чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању Јавног предузећа и које би штетило његовим интересима или 

пословном угледу. 

О одлуци из става 1. овог члана се обавештавају чланови Јавног предузећа, 

чланови органа Јавног предузећа и запослени и друга лица која су, у складу са законом 

дужна да чувају пословну тајну. 

Обавеза чувања пословне тајне важи и после престанка одређеног статуса у Јавном 

предузећу, а најдуже за пет година од дана престанка. 

 

Повреда дужности чувања пословне тајне 

Члан 80. 

Повреда дужности чувања пословне тајне од стране члана Јавног предузећа је 

основ за његово искључење. 

Ако запослени или члан органа Јавног предузећа који је на основу овог својства 

запослен у Јавном предузећу прекрши забрану одавања пословне тајне чини повреду 

радне обавезе и радне дисциплине за коју се може изрећи мера престанка радног односа. 

 

 

Накнада штете због повреде дужности чувања пословне тајне 

Члан 81. 

Директор покреће поступак за накнаду штете против лица које је повредило 

дужност чувања пословне тајне. 

Директор одлучује о ослобођењу од обавезе накнаде штете из става 1. овог члана 

или о умањењу обавезе. 

 

XXXVII ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 

 

Надлежност за одлучивање 

Члан 82. 

О покрићу губитака из средстава Јавног предузећа одлучује Надзорно одбор уз 

сагласност оснивача. 

О покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује надлежни орган оснивача. 

 

Дужност обавештавања о губитку и мерама за покриће губитака 

Члан 83. 

Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести оснивача о губитку Јавног 

предузећа, као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања 

да се губитак понови, односно увећа. 

Надзорни одбор ће анализирати узроке губитка и о резултатима обавестити 

оснивача. 

Ако је губитак настао због мера, односно ограничења које је одредио оснивач, 

снивач ће покрити губитак Јавног предузећа. 

 

XXXVIII СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

Комерцијални ризик 

Члан 84. 

Ризик комерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа сноси Јавно 

предузеће. 
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Ако Јавно предузеће није у стању да из сопствених средстава отклони негативне 

ефекте комерцијалних ризика, оснивач ће предузети одговарајуће мере ради обезбеђења 

услова за обављање делатности Јавног предузећа. 

 

Некомерцијални ризик 

Члан 85. 

Ризик некомерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа, по 

правилу, сноси Јавно предузеће, осим ако је реч о ризику од мера које доноси оснивач. 

Последице настале услед ефеката прописа и других мера које доноси оснивач 

сноси оснивач. 

Последице настале услед ефеката прописа и мера које доносе други државни 

органи сносе Јавно предузеће и оснивач, у складу са својим могућностима. 

Расподела ризика и управљање ризицима у Јавном предузећу уређују се актима 

који чине политику управљања ризицима у Јавном предузећу. 

 

XXXIX ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Одлука о задужењу 

Члан 86. 

Јавно предузеће, по правилу, самостално одлучује о задуживању код банака и 

других субјеката. 

Јавно предузеће је дужно да прибави претходну сагласност оснивача приликом 

сваког задужења. 

 

Располагање имовином велике вредности 

Члан 87. 

Јавно предузеће не може без претходне сагласности оснивача да донесе одлуку о 

стицању или располагању имовином које се, у смислу закона којим се уређују привредна 

друштва, сматра стицањем или располагањем имовином велике вредности. 

 

XL ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ 

 

Члан 88. 

Јавно предузеће не може да отуђи непокретне и покретне ствари добијене на 

коришћење од стране оснивача. 

 

XLI АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Чување аката и докумената 

Члан 89. 

Јавно предузеће чува следеће акте и документа: 

- одлуку о оснивању; 

- статут; 

- решење о упису у регистар код Агенције за привредне регистре; 

- правилнике и друге опште акте које Јавно предузеће доноси у складу са законом; 

- записнике, одлуке и друге појединачне акте; 

- документа која доказују својинска и друга права Јавног предузећа; 

- записнике ревизора и његове писане налоге и закључке; 

- друге појединачне акте које Јавно предузеће доноси у складу са законом. 

Рачуноводство Јавног предузећа уређује се општим актом и рачуноводственим 

политикама Јавног предузећа. 

Јавно предузеће је дужно да чува наведена документа и акта у свом седишту или 

на другим местима познатим и доступним оснивачу, државним органима и другим лицима 

која имају права увида  у документацију. 
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Јавно предузеће чува оснивачки акт и његове измене трајно, а остала документа 

пет година ако законом није одређен други рок, а после тога документа се чувају у складу 

са прописима о архивској грађи. 

 

Надлежност за доношење аката 

Члан 90. 

Ако важећим прописима или овим статутом није другачије предвиђено, опште акте 

Јавног предузећа доноси директор. 

Ако важећим прописима или овим статутом није другачије предвиђено, 

појединачне акте Јавног предузећа доноси директор. 

 

Општи и појединачни акти Јавног предузећа 

Члан 91. 

Општи акти Јавног предузећа су акти који садрже норме које се односе на унапред 

неодређена лица, предвиђањем критеријума за примену норме, као што су: појединачни 

колективни уговор, правилници, одлуке и други општи акти. 

Статут је основни општи акт Јавног предузећа кога доноси Надзорни одбор. 

Општи и појединачни акти Јавног предузећа које доносе овлашћени органи и 

појединци  морају бити у сагласности са статутом. 

 

Ступање општих аката на снагу 

Члан 92. 

Општи акти Јавног прдузећа ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли у седишту Јавног предузећа. 

XLII ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 93. 

Јавно предузеће престаје из разлога и на начин предвиђен законом. 

 

XLIII ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА 

 

Предлог за промену статута 

Члан 94. 
На предлог директора Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, одлучује о измени 

статута. 

Уз предлог за промену статута доставља се и писано образложење предложених 

мера, изјава директора да ће измене бити упућене оснивачу. 

 

Пречишћени текст статута 

Члан 95. 

Директор израђује и објављује пречишћени текст статута у року од 15 дана од дана 

ступања на снагу измена и допуна. 

 

Регистрација статута и других општих аката 

Члан 96. 

Промена статута, као и других аката за које је то законом прописано, региструје се 

у складу са законом о регистрацији. 

 

XLIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање са статутом 

Члан 97. 
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Надлежни органи Јавног предузећа су дужни да у року од 30 дана од ступања на 

снагу овог статута ускладе остале опште акте Јавног предузећа са законом, оснивачким 

актом и овим статутом.   

 

Ступање на снагу и престанак важења 

Члан 98. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут број: 760/6 од 13.12.2001. 

године. 

Овај статут ступа на снагу када на њега да сагласност Скупштина општине 

Варварин. 

 

Број: 79/2013 

Датум: 22.03.2013. год. 

ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Председник Надзорног одбора, 

Зоран Бранковић , дипл.инг.пољ.. 

  

 

32. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08,  3/09 и 7/12) и члана 37 став 1. тачка 8  Оснивачког акта ЈП за 

изградњу заједничког водовода   Варварин - Ћићевац (''Службени лист општине 

Варварин'', број 1/13). 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  СТАТУТ  ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ  

ЗАЈЕДНИЧКОГ ВОДОВОДА ''МОРАВА'' ВАРВАРИН - ЋИЋЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈП за изградњу заједничког водовода  

''Морава''  Варварин - Ћићевац, број 28/2013  усвојен на седници Надзорног одбора 

Предузећа одржаној 18.04.2013. године.  

 

Члан 2. 

Одлуку о давању сагласности заједно са Статутом ЈП ''Морава'' Варварин – 

Ћићевац, објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 023 – 24 / 2013  

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 

На основу члана 4, 5 и 65. став 1. Закона о Јавним предузећима (,,Сл. гласник РС'' 

бр. 119/12 ) и члана 37. Статута општине Варварин (,,Сл. лист општине Варварин'' бр. 9/08, 
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12/08, 2/09 и 7/12) и члана 33 Статута општине Ћићевац (,,Сл.лист општине Ћићевац,, бр. 

12/08 и 12/12). Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода 

,,Морава'' Варварин - Ћићевац, на седници одржаној 02.04.2013. године, донео је: 

 

 

С Т А Т У Т 

Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода ,, Морава'' Варварин-Ћићевац 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ: 

Члан 1. 

             У  циљу усклађивања Статута Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода 

,,Морава,, Варварин-Ћићевац ( у даљем тексту Јавно предузеће ,, Морава,, ), ставља се ван 

снаге  статут Јавног предузећа ,,Морава,,  бр. 102  од   28.08.2001. године. 

 

Циљ оснивања јавног предузећа 

Члан 2. 

Јавно предузеће је основано ради изградње заједничког водовода  за општине 

Варварин и Ћићевац, и обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих 

корисника, оснива се Јавно предузеће „Морава“  за изградњу заједничког водовода за 

општине Варварин и Ћићевац (у даљем тексту: Јавно предузеће ''Морава''). 

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 

Члан 3. 

 Оснивачи Јавног предузећа ''Морава'' су: 

 Општина Варварин, улица Трг Мирка Томића број 1, матични број  07193114. 

 Општина Ћићевац, улица Карађорђева 106, матични број 07174977 

 Права оснивача остварују Скупштина општине Варварин и Скупштина општине 

Ћићевац. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 4. 

 Јавно предузеће ''Морава'' има статус правног лица, са правима, обававезама и 

одговорностима утврђеним законом. 

 Јавно предузеће ''Морава'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења 

и иступа у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 5. 

 Јавно предузеће ''Морава'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Морава'', осим у случајевима 

прописаним законом. 

 

Заступање и представљање јавног предузећа 

Члан 6. 

 Јавно предузеће ''Морава'' заступа и представља директор. 

 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 

Пословно име јавног предузећа 
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Члан 7. 

 Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно предузеће за 

изградњу заједничког водовода ''Морава''  Варварин-Ћићевац 

 Скраћено пословно име је ЈП „Морава“ Варварин-Ћићевац 

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа ''Морава'', 

уз сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

Члан 8. 

 Седиште Јавног предузећа ''Морава'' је у Варварину, Трг Мирка Томића број 1. 

 О промени седишта Јавног предузећа ''Морава'' одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача. 

 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 9. 

 Јавно предузеће ''Морава'' 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 Јавног предузећа 

''Морава''. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног 

предузећа ''Морава'' и место за датум и број. 

 Јавно предузеће ''Морава''  може да има свој знак чији се садржај и изглед 

дефинише Статутом Јавног предузећа. 

 

Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 10. 

 Јавно предузеће ''Морава'' се за обављање своје делатности 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. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 11. 

 Јавно предузеће ''Морава'' послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа ''Морава'', уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 

  

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Претежна делатност 

Члан 12. 

 Претежна делатност Јавног предузећа ''Морава'' је: 

- 42.91 -  изградња хидротехничких објеката 

- 36.00 -  скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Морава'' ће се бавити и 

другим делатностима, као што су: 

 -    42.21   Изградња цевовода 

-  43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих                       

система 

   Јавно предузеће ''Морава'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности 

које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове 

предвиђене законом. 
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 О промени делатности Јавног предузећа ''Морава'', као и о обављању других 

делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 

 Јавно предузеће ''Морава'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни 

државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

 1) техничке опремљености; 

 2) кадровске оспособљености; 

 3) безбедности и здравља на раду; 

 4) заштите и унапређења животне средине и 

 5) других услова прописаних законом. 

 

Оснивање зависних друштава 

Члан 14. 

 Јавно предузеће ''Морава'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање 

делатности из члана 13. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Јавно предузеће ''Морава'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, 

има права, обавезе и одговорности које имају општине Варварин и Ћићевац, као оснивачи 

према Јавном предузећу ''Морава''   

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност дају Скупштина општине Варварин и 

Скупштина општине Ћићевац. 

 

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Основни капитал 

Члан 15. 

 Основни капитал Јавног предузећа ''Морава'' износи 36.500,00 RSD  од Скупштине 

општине Варварин, и 36.500,00 RSD  уплаћено од Скупштине општине Ћићевац. 

 

Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 

 Имовину Јавног предузећа ''Морава'' чине право својине на покретним и 

непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска 

права која су пренета у својину Јавног предузећа ''Морава'', укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини општина Варварин и Ћићевац. 

 Јавно предузеће ''Морава'' може користити средства у јавној и другим облицима 

својине, у складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу 

међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Морава'' са једне и општина, као 

оснивача, са друге стране.  

 

Члан 17. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Морава'', у 

складу са законом и актима Скупштине општине Варварин и Скупштине општине 

Ћићевац. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општине стичу уделе у Јавном 

предузећу ''Морава'', као и права по основу тих удела. 

 Капитал у Јавном предузећу ''Морава'' подељен на уделе уписује се у регистар. 

  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
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Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Морава'' одлучују 

Скупштина општине Варварин и Скупштина општине Ћићевац, као оснивачи у складу са 

законом. 

 

Средства јавног предузећа 

Члан 19. 

 Јавно предузеће ''Морава'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља 

средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије, и 

– из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

Члан 20. 

 Добит Јавног предузећа ''Морава'', утврђена у складу са законом, може се 

расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са 

законом, актима оснивача и овом одлуком. 

 

Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 21. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Морава'' заснива се на дугорочном и 

средњорочном плану рада и развоја. 

 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Морава'' морају се заснивати на 

законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно 

предузеће ''Морава'', Стратегији управљања водом и Водопривредном основом Републике 

Србије. 

 

Планови и програми 

Члан 22. 

 Планови и програми Јавног предузећа ''Морава'' су: 

 – план и програм развоја Јавног предузећа, 

 – финансијски планови и 

 – други планови и програми, 

 Планови и програми Јавног предузећа ''Морава'' достављају се Скупштини општине 

Варварин и Скупштини општине Ћићевац најкасније до 1. децембра текуће године за 

наредну годину. 

 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност дају Скупштине 

општина Варварин и Ћићевац. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 

Права оснивача 

Члан 23. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Морава'', општине, као 

оснивачи имају следећа права: 

 - право управљања Јавним предузећем ''Морава'' на начин утврђен Статутом Јавног 

предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 
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Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 24. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Морава'' 

основано, Скупштина општине Варварин и Скупштина општине Ћићевац дају сагласност 

на: 

 -   Статут Јавног предузећа ''Морава''; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 

 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа ''Морава'', веће вредности, која је у непосредној 

функији обављања делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 

 -   статусне промене; 

 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и 

на програм и одлуку о својинској трансформацији и 

 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 

складу са законом и овом Одлуком. 

 

Члан 25. 

 Скупштине  општина Варварин и Ћићевац дају сагласност на: 

 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 

 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 26. 

 Јавно предузеће ''Морава'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је 

основано обавља на начин којим би се обезбедило стално, континуирано и квалитетно 

пружање услуга крајњим корисницима. 

 

Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 27. 

 Јавно предузеће ''Морава'' је дужно да предузима мере и активности за редовно 

одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за 

обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 

услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 

 

Поремећај у пословању 

Члан 28. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Морава'', Скупштинае 

општина Варварин и Ћићевац, предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан 

рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са 

законом, а нарочито: 

 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 

 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са 

трећим лицима,   

 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
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 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Морава'', Скупштине општина 

Варварин и Ћићевац предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и 

пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 

нарочито : 

 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 

 

ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Пословање под тржишним условима 

Члан 29. 

 Јавно предузеће ''Морава'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 30. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Морава'' своје производе 

и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других 

општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано 

и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територија општина Варварин и Ћићевац. 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће 

''Морава'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 

Расподела добити 

Члан 31. 

 Добит Јавног предузећа ''Морава'', утврђена у складу са законом, може се 

расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са 

законом и посебном одлуком Скупштине општине Варварин и Скупштине општине 

Ћићевац. 

 Пословни резултат Јавног предузећа ''Морава'' утврђује се у временским 

периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 

општине Варварин и Скупштине општине Ћићевац. 

 

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Органи јавног предузећа 

Члан 32. 

 Управљање у Јавном предузећу ''Морава'' је организовано као једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор 

 2) директор 

1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора 

Члан 33. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине 

Варварин и Скупштина општине Ћићевац, на период од четири године, под условима, на 

начин и по поступку  утврђеним законом. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку 

који је утврђен Статутом Јавног предузећа ''Морава''. 

 

Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 34. 
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 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

 -  да је пунолетно и пословно способно; 

 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године; 

 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса 

за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 

 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних 

управљања; 

 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 

Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 35. 

 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: 

 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају 

постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша 

кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на 

који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не 

оствари кључне показатеље учинка. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 

врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 36. 

 Надзорни одбор: 

 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 

реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

 4) надзире рад дирекитора: 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 

 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања 

сагласности; 

 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност оснивача; 

 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  

законом, статутом и одлуком оснивача; 

 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 
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 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 

 

Накнада за рад 

Члан 37. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о 

степену реализације програма пословања Јавног предузећа ''Морава''. 

 

2) Директор  

Члан 38. 

 Директора предузећа именује Скупштина општине Варварин и Скупштина 

општине Ћићевац на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, 

на начин предвиђен законом. 

 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона 

о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 

 Директор Јавног предузећа ''Морава'' заснива радни однос на одређено време. 

            За директора може бити изабрано лице које поред општих услова утврђених 

законом испуњава и следеће услове: 

            1) Да има најмање VI степен стручне спреме, економског, грађевинског или 

правног смера и радно искуство од најмање 5 година на руководећим местима изградње 

хидрограђевинских објеката. 

            2) Да није осућиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја. 

            3) Да лицу није изречена мера безбедности и забрана обављања делатности која је 

претежна делатност Јавног предузећа. 

            4) Да је пунолетно и пословно способно.  
 

Надлежности директора 

Члан 39. 

 Директор Јавног предузећа ''Морава'' : 

 1) представља и заступа предузећа; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање предузећа; 

 4) одговара за законитост рада предузећа; 

 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

 6) предлаже финансијске извештаје; 

 7) извршава одлуке надзорног одбора; 

 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 40. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 

предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 

 Одлуку о исплати стимулације доносе Скупштине општина Варварин и Ћићевац. 

 

Мандат директора 

Члан 41. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 
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Разрешење директора 

Члан 42. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење. 

 

Члан 43. 

 Скупштина општине Варварин и Скупштина општине Ћићевац могу разрешити 

директора под условима предвиђеним законом. 

 

Суспензија директора 

Члан 44. 

 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине Варварин и 

Скупштина општине Ћићевац доносе решење о суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 45. 

 Скупштина општине Варварин и Скупштина општине Ћићевац именују вршиоца 

дужности директора у следећим случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, 

због подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 

 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине Варварин и Скупштина 

општине Ћићевац  могу донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још 

један период од шест месеци. 

 

  ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 

Поремећаји у пословању 

Члан 46. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Морава'', Скупштина општине 

Варварин и Скупштина општине Ћићевац, могу предузети мере прописане законом, ради 

обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног предузећа ''Морава'' и обављање 

делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа 

Јавног предузећа; 

– ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном 

промету са трећим лицима; 

– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној 

својини. 

 

Остваривање права на штрајк 

Члан 47. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса по основу рада. 

 У Јавном предузећу ''Морава'' право на штрајк запослени остварују у складу са 

законом, колективним уговором и посебним актом оснивача. 
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 У случају штрајка радника  Јавног предузећа ''Морава'', мора се обезбедити 

минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. 

 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине Варварин 

и Скупштина општине Ћићевац, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација 

Члан 48. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Морава'' ближе се 

уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од 

значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овом Одлуком. 

 

Радни односи 

Члан 49. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се 

колективним уговором Јавног предузећа ''Морава'' у складу са законом и актима оснивача. 

 Колективни уговор Јавног предузећа ''Морава'' мора бити сагласан са законом, 

општим и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 50. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа ''Морава'' или уговором о раду. 

  

Заштита животне средине 

Члан 51. 

 Јавно предузеће ''Морава'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује 

потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности 

човекове средине. 

 Статутом Јавног предузећа ''Морава'' детаљније се утврђују активности предузећа 

ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу 

област заштите животне средине. 

 

Јавност рада предузећа 

Члан 52. 

 Рад Јавног предузећа ''Морава'' је јаван. 

 За јавност рада Јавног предузећа ''Морава'' одговоран је директор. 

 

Доступност информација 

Члан 53. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Морава'' врши у 

складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 

 

Пословна тајна 

Члан 54. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног предузећа ''Морава'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу 

било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и 

интересима. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 55. 

 Овај Статут ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу 

општина Варварин и Ћићевац''. 

 

 Број: 28-1/2013 

 Дана, 18.04.2013. године 

 ЈП ''МОРАВА'' Варварин - Ћићевац 

                                                                                                 Председник Надзорног одбора 

                                                                                                       Дипл.прав. Вера Микић 

  

 

33. 

  

 На основу члана 55. став 5. Закона о водама (''Службени гласник РС'', број 30/2010), 

уз прибављено мишљење Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' Београд, 

Водопривредни центар ''Морава'' Ниш број 07 – 1865/2 од 15.04.2013. године, и члана 37 

Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 

3/09 и 7/2012), 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ  ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА  

ЗА ОДРБАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

1. Доноси се Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на 

територији општине Варварин за 2013. годину. 

 

2. Ову Одлуку и Оперативни план  за одбрану од поплава за воде другог реда на 

територији општине Варварин за 2013. годину објавити у ''Службеном листу општине 

Варварин''. 

 

Број: 325-11/ 2013 

У Варварину дана,  30.04.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

  

 

 

 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА     

 Правни основ за доношење овог Плана садржан је у одредби члана 55. став 5. и 7. 

Закона о водама (''Сл. гласник РС'' број 30/2010), и исти усклађује са оперативним планом 

одбране од поплава који припрема водопривредно предузеће, у складу са општим планом, 

а доноси Министарство надлежно за послове водопривреде за територију Републике 

Србије (наредба о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2013.годину-

„Сл.гласник РС“,бр.8/2013) 
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 Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине 

доноси се у складу са општим планом и оперативним планом за воде I реда, за период од 

једне године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда  

 Општи план за одбрану од поплава доноси се за воде I и II реда и за унутрашње 

воде. Општи план припрема Министарство а доноси Влада, за период од шест година. 

 Општи план нарочито садржи: мере које се морају предузети превентивно и у 

периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих); начин институционалног 

организовања одбране од поплава; дужности, одговорности и овлашћењан руководилаца 

одбране, институција и других лица надлежних за одбрану од поплава, леда и поплавних 

унутрашњих вода; начин осматрања и евидентирања хидролошких и других података; 

прогнозу појава и обавештавање. 

 Оперативни план за воде I реда нарочито садржи: податке потребне за ефикасно 

спровођење одбране од поплава, укључујући и назив сектора и деоница, заштитне објекте, 

поплавна подручја, меродавне водомере, критеријуме за проглашавање редовне и 

ванредне одбране од поплава, имена руководилца одбране од поплава, штабове за одбрану 

од поплава, назив правних лица која спроводе одбрану од поплава и друге податке од 

значаја за оперативно спровођење одбране, као и мере одбране од леда. 

  За подручја која нису обухваћена горе наведеним републичким плановима а која 

могу бити угрожена од поплава и бујица, оперативни план за воде II реда доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног 

водопривредног предузећа. 

 Оперативни план за одбрану од поплава који доноси скупштина локалне 

самоуправе нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од 

поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе 

субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 

 Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена поплавама 

(одредба члана 55. став 7. Закона о водама). 

 

 2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  

 2.1. Географски положај 
 

  Општина Варварин се налази у Централној 

Србији, и припада Расинском округу. Налази се 

између 21
0
 07'30'' и 21

0 
26'35'' источне географске 

дужине, и 43
0 

37'30'' и 43
0
52'30'' северне географске 

ширине. Територија општине Варварин захвата 

површину од 249 км2, што чини 4,7% површине 

Расинског округа. По величини територије, и по броју 

становника, општина Варварин спада у мање општине 

Србије. Граничи се са општинама Ћићевац, Параћин, 

Јагодина, Рековац, Трстеник и Крушевац.  

  

 

 

 2.2. Географске крактеристике 

 

  Релативно изражен рељеф и две веће реке (Велика и Западна Морава) са више 

притока, од којих су највеће Каленићка, Залоговачка и Вратарска река, условили су 

образовање више типова, подтипова и нижих таксономских јединице земљишта (гајњаче, 

сироземи, смонице и алувијална и делувијална земљишта). 

 Равничарски део општине Варварин припада познатој ћупријској котлини моравске 

долине. Котлину чине јасно изражене три језерске терасе, од којих је најнижа 150-200 м. 

надморске висине, средња 200-250 м. и највиша 300-350 м.  
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 Дуж Мораве и њених притока (са десне и леве стране) углавном је алувијум. Све 

три терасе су покривене језерским седиментима, на којима су се формирала земљишта у 

типу смоница и гајњача. На нешто стрмијим нагибима, подно планине Јухор, значајне 

површине покривају смеђа шумска скелетоидна земљишта (сироземи) различите дубине и 

моћности.  

 Производна вредност земљишта у општини Варварин је доста хетерогена, што је у 

зависности од физичких и хемијских особина земљишта, типа земљишта, конфигурације 

терена, могућности снабдевања са водом у случају појаве њеног дефицита и др. У 

поређењу са другим подручјима Републике и на основу бројних испитивања која су на 

овом подручју вршена више пута, може се закључити да је релативно висока производна 

вредност пољопривредног земљишта у општини Варварин један од најзначајнијих 

привредних ресурса ове општине.  

 

 2.2.1. Конфигурација терена 

 

 У погледу конфигурације, подручје општине Варварин има два јасно изразита дела: 

доњи равничарски и горњи брежуљкасто брдовити и делом планински терен ( у пределу 

комплекса Јухор). Највиша кота је 773 м (Велики Ветрен на Јухору) а најнижа 128 м ( на 

десној обали Велике Мораве у обрешком пољу). Висинска разлика између највише и 

најниже коте износи 645 метара. 

 Равничарско земљиште налази се дуж водотока Западне и Велике Мораве, 

Каленићке и Избеничке реке. Највећу површину равничарског дела општине Варварин 

заузима поље на обема обалама Каленићке реке и њене притоке Избеничке реке и то у 

пределу села Бачине, Варварина, Цернице, Орашја и Избенице. Поље у долини Мораве 

заузима ненасељене површине у атарима села: Бошњане, Маскаре, Село Варварин, Горњи 

и Доњи Катун и Обреж. 

 Брежуљкасто брдовити терен налази се на југозападном, западном и 

северозападном крају општине а чине га углавном некада шумовити а сада већим делом  

обрађени огранци Јухора. Овакво земљиште је углавном у атарима села: Суваја, Церница, 

Избеница, Пајковац, Доњи и Горњи Крчин. 

 Побрђе које се налази на простору између корита Залоговачке реке и Церничке 

реке. 

   

 2.3. Климатске карактеристике 

 

 На подручју општине Варварин ( што је карактеристика и поморавља у целини) 

преовлађује умерено континентална клима, са нешто израженијим променама панонске 

климе у равничарском делу општине. 

 Основне карактеристике ове климе су хладне зиме и доста топла лета, што је 

донекле ублажено (због утицаја рељефа) на брежуљкасто-брдским деловима општине.  

 Утицај панонске климе долази јаче до изражаја зими, када хладне масе ваздуха 

продиру долином Мораве дубоко на југ. 

 

 У пролеће се, с друге стране, осећа утицај топлијих јужних ветрова, због чега се 

доста рано отапа снег и креће вегетација. Јесени су благе и већином умерено влажне и 

топлије су од пролећа. У просеку сваке пете године зиме су оштре, а сваке треће без јачих 

мразева. 

 Највише водених талога пада у пролеће (када је влага иначе најпотребнија), док су 

лета најчешће сува и дефицитарна са влагом.  

 

 2.4. Хидрографске карактеристике општине Варварин  
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 У хидрографској мрежи општине Варварин главни водени токови су Велика 

Морава и Западна Морава. Западна Морава тече јужном границом општине Варварин у 

правцу запад-исток. Велика Морава тече источном границом у правцу југ-север с тим што 

низводно од Варварина тече делом територије општине између Доњег и Горњег Катуна. 

Део територије катастарске општине Обреж налази се на десној обали реке Велике 

Мораве. Од река које кроз територију општине Варварин протичу, највећа је Каленићка 

река која извире у Левчу, више манастира Каленића. Дужина њеног тока кроз општину 

Варварин износи скоро 30 км. С десне стране прима Крушевичку и Церничку реку а с леве 

Избеничку реку у коју се улива Сувајачка река. Ту су још водотоци Вратарске реке која је 

састављена из два крака: Падешке и Залоговачке реке, које пошто се саставе ниже 

Вратара, чине Вратарску реку која се улива у Западну Мораву испод села Бошњана. 

Дужина тока ове реке износи око 15 км. Десна притока Велике Мореве која делом протиче 

кроз територију општине Варварин атаром села Доњи Катун јесте  Јовановачка река. 

 Западна Морава на свом граничном делу од десетак километара до састава са 

Јужном Моравом, има одлике равничарске реке ниских обала. Велика Морава на свом 

току преко територије општине Варварин има утврђене обале - изграђене насипе за 

заштиту од поплава. Јовановачка река је такође обезбеђена насипима за одбрану од 

поплава. 

 

Средњи месечни протицаји Западне  и Велике Мораве (m
3
/s) 

Станица Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август 
Септем-

бар 
Октобар 

Новем-

бар 
Децембар 

Варвар

ин 
234 356 403 440 360 228 129 86 72 111 134 213 

Јасика 113 177 193 193 186 105 77 44 38 54 81 103 

 

  3. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА БУЈИЧНИМ ВОДОТОЦИМА 

3.1. Приказ проблематике 

 

 Бујични токови су водотоци брдско-планинског региона. Одликују се великим 

уздужним падом речног корита, реда величине 10
-2

 - 10
-1

. Величине водотока и 

коресподентних сливова могу варирати у ширем дијапазону, обухватајући категорије 

бујичних јаруга , потока и бујичних река. Код нас је уобичајено да се под бујичним 

токовима обухватају водотоци са површином слива А<50 км
2
. 

 Специфичне хидрауличне карактеристике бујичних водотока условљене су 

великим уздужним падом корита и карактеристичном динамиком бујичних феномена. Са 

аспекта речне хидраулике бујични токови представљају парадигму нестационарности, 

силовитости и турбулентности. Од посебног је значаја карактер бујичних токова, са 

великом концентрацијом чврсте фазе. 

 Хидролошки режим бујичних водотока је такође специфичан. Бујични карактер 

хидролошког режима манифестује се великим распоном протицаја и карактеристичном 

формом хидрограма великих вода.  Однос протицаја великих вода и малих вода је реда 

величине 10
3
, за разлику од великих алувијалних водотока где је Qмах/ Qmin ~ 10. С друге 

стране, трајање великих вода је врло кратко, реда величине неколико часова. Хидрограми 

бујичних таласа имају кратку временску базу, при чему је посебно кратко време пораста 

(улазна грана), због брзог формирања и наглог надоласка великих вода. 

 Псамолошки режим бујичних водотока је у потпуном складу са хидролошким 

режимом. Највећи део годишњег транспорта наноса (преко 70%) одвија се у бујичним 

таласима. 

 Због велике концентрације наноса, таласи великих вода имају највише изражен 

двофазни карактер хидродинамичких феномена. Однос проноса суспендованог и вученог 
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наноса зависи од геолошких услова у речном сливу. За бујичне водотоке на подручју 

Србије, учешће вученог наноса у укупном годишњем транспорту наноса варира од 10-

30%. 

 Када се говори о бујичним поплавама, треба имати у виду да је овај појам знатно 

шири него у случају поплава на великим рекама, јер се заиста ради о једном скупу 

феномена који се одиграва у бујичном водотоку и приобаљу, при наиласку таласа великих 

вода. Поред класичне манифестације поплава, (услед изливања великих вода из корита), 

упоредо се јављају и феномени бујичне лаве, одрона и клизишта. Бујични таласи су 

повезани са још једним феноменом који може имати велики утицај на размере поплава, а 

то је што бујични таласи имају врло изражено стрмо чело (''бујична песница''), које има 

велику деструктивну моћ. Чело таласа руши дрвеће и дрвене објекте у кориту и приобаљу 

и захвата сав отпад из овог појаса. Услед тога бујични таласи проносе велике масе 

''површинског наноса''. У случају наилска на уско грло у речном кориту (природно 

сужење, мостови са стубовима у кориту и др.) долази до заустављања и гомилања 

поменутог површинског наноса. То проузрокује велики допунски успор водотока, при 

чему долази до његове суперпозиције са основним таласом великих вода. На тај начин се 

узводно од локације загушења још више подиже ниво водотока и повећавају размере 

плављења. 

 Уобичајене бујичне поплаве су знатно мањих размера јер се дешавају на бујичним 

токовима релативно мале сливне површине (1-100 км
2 

). Разорни ефекти бујичних поплава 

на таквим бујичним токовима су такође значајни, јер су такве бујичне поплаве бројне. 

 Предмет интересовања су посебно они бујични токови на чијем се удару налазе 

саобраћајнице, насеља и други важни објекти. 

 Поплаве су гледано уопштено, последица одређених природних појава, а могу бити 

последица људског фактора. Главне природне појаве које изазивају поплаве су падавине у 

облику кише, снега или у комбинацији ове две метеоролошке појаве. За генезу јаких 

бујичних поплава потребна је коинциденција више фактора. Овакве поплаве настају 

концентрацијом густих водоносних облака уз њихово максимално пражњење за релативно 

кратко време или наглим топљењем снега.  

 За заштиту од бујичних поплава примењује се изградња заштитних објеката, 

слично као и у случају заштите од поплава на великим рекама. Ови системи се састоје од 

објеката (бујичне преграде, регулације, кишне канализације) који су тако димензионисани 

да пропусте велику воду дефинисаног повратног периода. Повратни период који се 

најчешће користи при пројектовању бујичних регулација је 1% (једном у 100 година), док 

је за димензионисање кишних канализација знатно мањи 10 - 20% (једном у десет односно 

пет година).  

 

 3.2. Особине пљусковите кише 

 

 Облаци који дају јаке пљусковите кише су кумулонибуси. Већ та чињеница 

одређује карактеристике кише. Практично то значи да површина захваћена јаким пљуском 

не може бити већа од површине кумулонибусног облака. 

 Кумулонибусни облаци обично имају пречник од највише 15 км што значи 

кишомерне станице морају бити на мањем растојању од 15 км, да би се регистровала 

појава локалних пљускова. Пљусак нема исти интензитет по целој површини облака, већ је 

највећи у језгру које има пречник 4-5 км. Очигледна је чињеница да је растојање између 

кишомерних станица у највећем броју пљусковитих киша превелико за њихово коректно 

регистровање. Како је ово растојање кишомерних станица уобичајено за редовна 

метеоролошка осматрања, произилази да постојећи подаци о регистрованим падавинама 

нису у потпуности поуздани за употребу при анализи бујичних поплава.  

 

 3.3. Процена могуће угрожености од поплава и бујица и предлог превентивних 

мера  
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 Осим река Велике и Запдне Мораве које теку рубним подручјем општине Варварин 

и Јовановачке реке, на којима одбрану од поплава у складу са Оперативним планом 

одбране од поплава за територију Републике Србије  планира  и руководи Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде а спроводи ЈВП 

''Србија воде'', одбрану од поплава на унутрашњим водама на територији општине 

Варварин планира и спроводи Скупштина општине Варварин а одбраном од поплава 

руководи Општински штаб за ванредне ситуације а спроводи Оперативни штаб одбране од 

поплава општине Варварин.  

 Подручје општине Варварин налази се на сливном подручју Каленићке реке која 

својим највећим делом тече преко територије општине Варварин и улива се у Велику 

Мораву у самом Варварину, затим на сливном подручју Залоговачке и Вратарске реке која 

се улива у Западну мораву ниже села Бошњане. 

 Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини 

Варварин селедећа: 

 

 3.3.1. Каленићка река  

 

 Већ од самог улаза на територију општине Варварин, бујичне притоке које утичу у 

Каленићку реку с леве и десне стране као и кршевите падине на левој обали на потезу од 

границе па до сеоске утрине зване ''Планина'', дају бујично обележје Каленићкој реци. 

Лева падина у пределу села Доњег Крчина је јако кршевита јер је површинско распадање 

стена  врло интензивно. Без обзира на пошумљеност ове падине, распаднути материјал се 

спира низ падину и проширује корито реке због чега се оно издиже, а то изазива изливање 

воде са наносом по околним ораницама.  

 Корито Каленићке реке од Горњег Крчина до Орашја је плитко и сужено. Плитко је 

у првом реду због тога што се у њега таложе огромне количине бујичног наноса који 

долази из притока а по свој прилици и зато што продубљивање корита у горњем току није 

мгло да уследи услед стабилности њеног дна које чине стене гнајса и других кристалних 

шкриљаца које се у дебелим подземним наслагама пружају од Јухора према Великом и 

Малом Благотину. Иако је средњи ток ове реке (за нашу територију то је уствари горњи 

ток) зона проношења он је још више зона таложења овог наноса.  

Међутим низводно од орашја а нарочито низводно од села Бачине, корито Каленићке реке 

усечено је у дебеле наслаге песковите глине. Од Бачине па до утока у Велику Мораву код 

Варварина ова река има дубоко корито, довољне ширине са скоро вертикалним рушевним 

обалама. Ово је такође зона проношења бујичног наноса - углавном шљунка песка и 

земље.                                                                                                               Таложење овог 

материјала у дебелим наслагама почиње углавном од границе атара између села Бачине и 

Села Варварина које је на десној обали Каленићке реке. Наслаге песка и ситнијег шљунка 

су нарочито изразите на проширеним деловима корита и леже у њему као потпуно 

стерилна спрудишта. 

 Надморска висина дна корита Каленићке реке од њеног улаза на територији 

општине Варварин је 276 м., а кота ушћа у Велику Мораву код Варварина 144м. Према 

томе висинска разлика највише и најниже тачке корита износи 132 м.  Приближна 

дужина водотока на потесу од уласка реке на територију општине Варварин до њеног 

утока износи око 32 км.   Према томе просечан пад корита реке на целој овој дужини 

износи 2,4%. Међутим, пад је на потесу од границе атара Бачине и варварина знатно мањи 

и не прелази 1% а на дужини од око 2 км. узводно од ушћа он се креће од 0,2 до 0,3%. Због 

тако малог пада  врло се често дешава да при порасту водостаја Велике Мораве њена вода 

улази кроз уток у корито Каленићке реке, потискује малу воду ове реке узводно и таложи 

у њено корито моравски песак. 

 Каленићка река на свом току кроз општину Варварин у периоду великих бијичних 

вода може да угрози површине пољопривредног земљишта делом у КО Доњи 
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Крчин,Тољевац Пајковац, Орашје и Село Варварин. Мањи број стамбених објеката који 

може да угрози су у Доњем Крчину, Пајковцу и Орашју. 

 Оно што представља најкритичнију тачку у режиму Каленићке реке у односу на 

Варварин то је сам уток реке у Мораву. Велика Морава на левој обали испод хотела Плажа 

уређена је и обезбеђена каменим обложним зидом. Каленићка река у свом утоку има облик 

проширеног левка и улива се у Мораву покрај самог хотела Плажа. Корито реке од утока 

па до моста на Каленићкој реци у Варварину било је обезбеђено каменим обложним зидом 

који је доста оштећен у бујичним водама у јуну месецу 2010. године а био је оштећен и 

мост преко реке којим се пролази ка Шареној пијаци и Село Варварину. У току 2010. 

године извршена је санација моста а потребно би било да се санира камени обложни зид 

од утока у Мораву до моста у Варварину изнад основне и средње школе.  
 Да је уток Каленићке реке у Велику Мораву и даље доста критичан и несигуран 

показало се и 1999 године када је Каленићка река била толико нарасла да је претила 

опасност и самом хотелу Плажа, када је заштитни зид био у потпуности однет и вода 

ударила у саме темеље хотела.  

 У горњем току Каленићке реке потребно је извршити радове на проширењу 

протицајног профила реке на потезу од Средњег Крчина до Орашја а нарочито 

низводно од моста у Доњем Крчину па до доњег дела села Орашја. 

 Треба израчунати протицајни профил за средње велику воду па тај профил 

усвојити приликом израде пројекта за каналисање корита Каленићке реке од Доњег 

или Средњег Крчина до Орашја. Ширина дна корита на поменутом потезу креће се 

од 5-8 м. Међутим, ова ширина не би требала да буде мања од 10-12 м. Једна од мера 

која би се спровела истовремено са израдом каналисаног корита састојала би се у 

томе, да се из корита уклони набацани отпад разне врсте, и разне друге препреке 

(врбова и тополова стабла у самом кориту и др.) јер све ове препреке сужавају и 

погоршавају режим корита реке и чине га на појединим местима критичним.  

  

 3.3.2. Притоке Каленићке реке  

 

 Као што је већ у почетку истакнуто бујично обележје Каленићкој реци дају 

углавном њене бујичне притоке које утичиу с леве и с десне стране. Умирењем тих бујица 

дошло би до санирања стања у кориту Каленићке реке, односно до побољшања режима 

целог њеног тока кроз територију општине Варварин. Детаљније о мерама које треба 

предузети у целом сливу ове реке биће говора касније. 

 Од значајнијих десних притока наводимо: Ђерђелин, Церничка река, Крушевички 

поток, Коњак (Карановачки поток), Лазин, Павлов поток, ''Код гата'', Бучина, Ранђелов 

поток. Од левих пак притока најважније су Избеничка река у коју се улива Сувајачка река, 

Пругојевац, Јаруга, Водички поток, Бучански поток, Вучак, Анбариште, Бубан, Велика 

валога (Лештак), Врлетница, Магарећи поток, Спасићки поток, Давидовидски поток, 

Бељајковачки поток, Црквен поток и ранђелов поток. 

 Карактеристично је и вреди поменути да су десне притоке Каленићке реке мање 

бијичног карактера од њених левих притока. Ово долази углавном због тога што је терен 

много мање исперсецан на десној него на левој обали реке. Међутим, геолошка подлога 

падина готово свих десних притока је истоветна са оном у левим, али услед тога што овде 

доминирају хладне експозиције, процеси распадања површинских стена су знатно спорији 

него што је то случај на топлијим јужним и југозападним  експозицијама огранака Јухора. 

 

 3.3.3. Церничка река      

  
Једна је од најдужих десних притока Каленићке реке. Настаје у пределу места 

званог''Парлог''  у атару села Карановца на надморској висини 320 м. Утиче у атару села 

Цернице у Каленићку реку. Кота утока је 178 м. Према томе висинска разлика највише и 



страна 206  број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        30.04.2013.године 
 

најниже тачке у сливу износи 142 м. Дужина водотока је око 7 км. Просечан пад корита 

креће се око 6%. 

 Геолошку подлогу чине кристални шкриљци који су мање подложни распадању, па 

се зато одваљују од матичне стене у већим блоковима, те се од велике воде покрећу и 

транспортују све до села цернице а мањи комади доспевају и до корита Каленићке реке. 

Изнад села Цернице у дужини од 1 км. јављају се високи одрони обала којих има на обема 

обалама. Доњи и средњи ток обилују краћим јаругама и потоцима који се уливају са леве и 

десне стране. 

 У случају већих бујица угрожено је неколико домаћинстава у самом центру 

села. 

 За уређење ове реке потребно је уредити део корита на 1 км. узводно од села 

Цернице. У клисурастом делу доњег тока потребно је подићи до 5 преграда од камена 

у цементном малтеру од по 40 м
3
 зида. Пошумљавање чистина и одрона багремом. 

Мелиорација приватних шума. 

 

 3.3.4. Крушевички поток 

 

 Извире у атару села Крушевица на надморској висини 440 м. а утиче у Каленићку 

реку на горњем крају села Доњи Крчин преко пута од утока Казанског потока. У доњем 

току прима два већа огранка с леве стране који постају у пределу Горичке Косе. Утичу у 

Крушевички поток испод самог села.  

 У самом кориту овог потока не предвиђају се никакви бујичарски-технички 

објекти, али зато у горњем делу слива била би обавезна примена тераса на 

пољопривредним површинама које се обрађују. 

 

 3.3.5. Поток ђерђелин 

 

 Извире у пределу Сувог Дола изнад места званог Зеленик на надморској висини од 

260 м. а утиче у Каленићку реку испод села Бачине. Кота ушћа му је 157 м. Висинска 

разлика највише и најниже коте износи 103. м. Дужина тока је око 6,5 км. Просечан пад 

корита креће се од 5-6%. Пошто му је десна падина од извора па скоро до ушћа под добро 

очуваном изданачком шумом храста и цера - на њој нема трагова ерозије. Међутим у 

средњем току Ђерђелина тј. на његовој левој обали постоји једна јаруга дужине око 1 км. 

која је, иако је нагиб падине благ, дубоко урезала корито у неотпорне слојеве песковите 

глине.                                                           То је једина од притока овог потока која има 

бујично обележје. У њој је потребно подићи три преграде од камена у суво до по 20 м
3
 

зида  
 Све остале десне притоке имају релативно кратке водотоке 500-1000 м. дужине и 

засада немају изразито бујичне особине сем притоке Ранђелов поток у којем је такође 

потребно подићи 3-4 преграда од камена у суво од по 20 м
3
. 

 

 3.3.6. Бучански поток 

 

 Извире у пределу места званог Бели песак на надморској висини од 390 м. а утиче у 

Каленићку реку код гробља  села Горњи Крчин на надморској висини од 300 м. Према 

томе висинска разлика највише и најниже коте износи 90 м. Укупна дужина тока је 3. 

км. Просечан пад корита креће се око 3%. 

 Бујични нанос који доноси Бучански поток у корито Каленићке реке потиче 

углавном из јаруга и јаружица из потеса ''Планина'', те ће умирењем ових доћи до наглог 

смањеања наноса. У кориту Бучанског потока требало би подићи 2 преграде од камена 

којима би задатак био заустављање наноса. 
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 3.3.7. Избеничка река 

 

 Чине је поток Смрдан и Буковички поток. Смрдан извире на огранцима Јухора и 

тече правцем север-југ а изнад села Избенице састаје се са Буковачким потоком. Овај 

поток пак настаје  између висова Градиште и Буковица (кота 614). Правац тока му је 

северо-запад - југо-исток. Од излаза из клисурастог дела узводно, односно узводно од 

састава Смрданског и Буковичког потока у кориту Буковачког потока је чврста стена. 

Бујични материјал долази са леве и десне обале из доњег и средњег тока, као и из одрона 

који имају висину 3-4 м. Материјал је прилично наталожен у кориту а изразито крупан 

материјал лежи у кориту низводно од великих саставака. 

 Ширина корита овог потока у доњем току креће се од 3-4 м. док се узводно ширина 

смањује. Просечан пад дна корита износи 5-10%. Избеничка река излива се у пределу 

саставака са сувајачком реком. Ту је од воде и наноса угрожено 10-15 ха. У случају 

великих бујичних вода као што су биле 20 јуна 2010 године, река се излива и у делу 

низводно од моста према орашју и плави оранице и баште у површини и до 30 ха. Од 

саставака са Сувајачком реком па до самог утока у Каленићку реку причињава штету 

околним ораницама јер јој је корито кроз поље врло уско (1,5-2 м.). Да не би и даље 

чинила штету било би неопходно да се њено корито каналише од Избенице па до 

утока у каленићку реку и прошири на ширину од 4 м. 
 Избеничка река, узводно од моста према орашју, који је био срушен у бујичним 

поплавама јуна 2010. године, у случају великих бујичних поплава угрожава и око 15 

домаћинстава који имају куће и друге објекте у том делу. Да би се спречиле велике 

штете од бујица у наредном периоду, потребно је да се у кориту Буковичког потока 

узводно од састава са потоком смрдан подигне 3 преграда од камена у цементном 

малтеру од по 40 м
3
, а толико исто и у кориту потока Смрдан. 

 

 3.3.8. Сувајачка река  

 

 И ова река има свој постанак на огранцима Јухора. У горњем делу свога тока 

падине су под шумом која је у власништву државе а део користи Земљорадничка задруга 

''Обрежанка'' из Обрежа. Бесправном сечом шума је доста оштећена и разређена, тако да 

ова река која некада није имала бујични карактер, последњих година је попримила те 

одлике. У сливу ове реке делује углавном површинска ерозија док се браздаста ерозија 

запажа на мањој површини од око 12 ха. Село Суваја лежи на обема обалама Сувајачке 

реке и настањено је искључиво ромима. Седамдесетих и осамдесетих година велики број 

становника овог села отишао је на превремени рад у Западну европу а највише их има и 

Немачкој.  Од тада почиње интензивна изградња стамбених објеката у овом селу. Објекти 

су грађени стихијски без икаквих урбанистичко-техничких услова. Куће су грађене на 

самој обали реке а у много случајева на самој реци, остављајући тако само уске пропусте 

за воду који су прекривени армираним бетоном и река је таквим начином у потпуности 

угушена. Велике грешке такве стихијске градње где се није водило рачуна о кориту реке 

могле су се видети после бујичних поплава од 20. јуна 2010. године. Водени талас је 

направио велике штете, поплавивши многе стамбене објекте где је у неким случајевима 

бијица текла буквално кроз куће. У овом тренутку не видимо начин решавања овог 

проблема који су сами становници и инвеститори објеката створили. Пројекат за 

санацију корита ове реке кроз село Сувају захтевао би велика средства и свесност 

власника објеката, јер би се неки објекти или делови објеката (избетонирана 

дворишта над коритом реке, ограде идр.) морали порушити.  

  

 3.3.9. Пругојевац 

 

 Настаје у пределу Белушићке косе на надморској висини од око 350 м. а утиче у 

Каленићку реку на доњем крају села Тољевца. Транспортује веће количине бујичног 
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материјала. Једна је од врло активних бујица, нарочито због тога што му се пад корита 

креће и до 20%, што су обални одрони јако изражени. Овај поток заплављује у пределу 

ушћа односно засипа наносом најплодније земљиште у површини од око 5 ха. Нанос који 

долази из овог потока величине је од 20-50 цм. Потребно је узводно од излаза из 

клисурастог дела у доњем току изградити 3 преграда од камена у суво у циљу 

задржавања наноса. Кубатуре ових преграда биле би од по 30 м
3
. 

 

 3.3.10. Водички поток 

 

 Настаје испод Секуричке косе на надморској висини од 380 м. Правац тока му је 

североисток-југозапад. Дужина тока износи око 4 км. Просечан пад корита је од 5-8%. 

Утиче у Каленићку реку усред села Пајковца. И ово је једна од активних бујичних притока 

Каленићке реке, јер изливањем и наносом причињава штету домовима села Пајковца и 

зиратним површинама у пределу ушћа. Угрожено је од ове бујице приближно око 5 ха 

врло плодне земље у долини Каленићке реке. Нагиби падина су врло стрми и крећу се од 

40-60% па је земљиште подложно јаком спирању. 

 У кориту доњег тока имало би се подићи 4 преграда од камена у суво од по 30 

м
3
. 

 

 3.3.11.  Вучјачки поток 

 

 Једна од веома активних бујичних притока Каленићке реке. Водом и бујичним 

наносом угрожава око 3 ха земље као и неколико домова у непосредној близини ушћа. 

Коритом овог потока транспортује се врло крупан бујични нанос који доприноси да се 

корито Каленићке реке код утока овога потока загаћује, издиже се његово дно и вода са 

наносом причињава штету околним имањима. 

 У кориту доњег тока и овде треба подићи 3 преграда у суво од по 30 м
3
. 

 

 3.3.12. Амбаришки поток 

 

 Пошто је и овај поток по својим бујичним особинама скоро истоветан са 

претходним то се и у њему прдвиђају бујичарско-технички радови који су предвиђени за 

умирење потока званог Вучак: Изградња 3 преграда у суво од по 30м
3
. 

 

 3.3.13. Бубан 

 

 Извориште му је у пределу места званог Пајковачко лојзе на надморској висини од 

око 290 м. Дужина тока износи 1,5 км. просечан пад корита је 5% а нагиб падина креће се 

од 30-50%. 

 Потребно је у кориту овога потока подићи 2 преграда од камена у суво од по 20 

м
3
. 

 

 3.3.14.  Велика валога - Лештак 

 

 По свом карактеру ова бујица је врло слична потоку Бубан само је дужина њеног 

тока краћа и износи око 1 км. 

 У кориту овог потока потребно је изградити 2 преграде од камена у суво од по 

20 м
3
.  

 Остале притоке: Врлетница, Спасићки поток, Давидовићски поток, Црквени поток 

и Ранђелов поток по својим бујичним одликама су врло слични потоку Лештак те се стога 

за све ове бујице предвиђају истоветни регулациони радови као и код потока Лештак. 

Потребно је укупно урадити 10 преграда, по две на сваком од набројаних потока. 
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 3.3.15. Бељајковачки поток 

 

 По количини наноса који доноси у корито Каленићке реке једна је од најактивнијих 

бујичних  притока ове реке. Настаје на надморској висини од око 400 м. Ова бујица има 

претежно карактрер бујице подриваче. Скоро две трећине слива је под изданачком шумом  

храста, цера и граба. Дужина водотока износи око 3 км. Просечан пад корита око 5%. 

Крупноћа бујичног материјала креће се од 5-20 цм. Плавина јој је веома моћна због чега је 

у пределу ушћа дошло до издизања дна корита Каленићке реке. Због тога је и изливање 

воде са наносом узводно од утока ове бујице врло често, те се плодне оранице на обема 

обалама реке при већим поводњима засипају шљунком и камењем. 

 у сврху регулације и заустављања наноса у кориту бујице, у њеном доњем току 

треба изградити 5 преграда  од камена у суво и то 3 од по 40м
3
 а 2 преграда од по 30м

3
 

зида. 

 

 3.3.16. Залоговачка река 

 

 Залоговачка река настаје у Залоговцу од Парцанског потока и Мареновачког 

потока. Парцански поток  настаје од извора Горња вода на надморској висини 340 м. 

Мареновачки поток настаје у потесу Збеговиште на надморској висини од 360 м. Оба ова 

потока имају бујични карактер па је потребно у њиховом кориту изградити по 2 

преграде од по 20 м
3 

 камена у суво. 

 Леве притоке Мареновачког потока су Ракин поток и Дубоки поток, бујице кратког 

тока али великог пада па је и њих потребно обезбедити са по две преграде од по 20 м
3 
 

каменог зида. 

 Залоговачка река тече од Залоговца до испод Вратара где се састаје са Падешком 

реком и одатле тече под називом Вратарска река. Њена дужина износи око 9 км и нема 

велики пад јер се њен пад креће од 2-4%.  

 Залоговачка река у свом току кроз насељено место Залоговац има доста уско корито 

које је зарасло врбама и другим растињем а у свом кориту има доста отпада разних врста 

па се приликом великих вода стварају чепови и доводе у опасност више од двадесет 

домаћинствава који поред реке имају своје куће и друге објекте.  

 Потребно је у дужини од 2 км кроз Залоговац посећи дрвеће у самом кориту 

реке и прочистити и продубити корито.  На делу тока испред моста на регионалном 

путу Крушевац- Крагујевац потребно је урадити и обалоутврду од камена или 

армираног бетона у дужини од 100 м. 

 У делу тока од поменутог моста до раскрснице пута за Вратаре потребно је 

такође прочистити корито и посећи дрвеће које је израсло у самом кориту. 

 

  3.3.17. Вратарска река 

 

 Вратарска река настаје северно од села Варатаре спајањем Залоговачке и Падешке 

реке. Улива се у Западну Мораву испод села Бошњане. Пад јој се креће од 2-4%. Десне 

притоке су јој Буковички поток, поток Бунарац и Дубоки поток, иако су кратки по 

свом току они имају бујични карактер. 

 Вратарску реку треба уредити у њеном току кроз насеље Бошњане. Потребно 

је очистити корито реке од разног отпада, посећи растиње и дрвеће укориту 

реке,почистити и продубити корито реке. 

 

 НАПОМЕНА: 

 На бујичним водотоцима постоје преграде које су рађене раније али су многе 

оштећене а овим планом су предвиђене нове преграде које треба урадити. Основ за ово 

су бујичне поплаве које су захватиле део општине Варварин у јуну 2010. године и које 
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су нанеле велике штете у селима: Избеница, Суваја, Орашје, Церница, Пајковац и 

другим. 

   

4. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА  

 

Шема  организације и спровођења  одбране од поплава (од спољних и унутрашњих  

вода)  и леда, на Западној Морави, Великој Морави и Јовановачкој реци утврђена је 

Оперативним планом  одбране од поплава које доноси Минситарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде.  Одбрану спроводе: Јавно водопривредно предузеће 

''Србијаводе'' ВП Ћуприја и ВП Ниш. 

Приправност за одбрану  од поплава која прети од унутрашњих вода, односно 

атмосферских падавина, проглашава се када атмосферске  падавине у кратком  

временском периоду буду толике да количину воде  не могу  да преузму постојећи 

водотоци и атмосферска и фекална канализација, а прети опасност по материјална  добра 

и становништво.  

Приправност одбране од поплава, на предлог одговорних радника у водопривредним 

предузећима задуженим  за спровођење Плана, проглашава Председник Општине као 

командант Штаба за ванредне ситуације.   

Одлуком о проглашавању приправности активира се Штаб за ванредне ситуације 

који предузима све послове око организације, спровођења и наређивања мера   

одбране. 

 

У циљу спровођења одбране од поплава Штаб за ванредне ситуације доноси одлуке 

којима: 
 

- преузима руковођење одбране од поплава од надлежних јавних  предузећа и 

руковођења над употребом људства и механизације којом они располажу, као и 

механизацијом и људством приватних лица (списак тих лица је саставни део овог 

плана) која поседују механизацију а која се може ангажовати у случају поплава у 

општини Варварин. 
 

- ангажује  савете МЗ у угроженим  подручјима  и издаје им наређења о мерама за 

заштиту од поплава, 
 

- организује  непрекидно дежурство у Штабу, 
 

- путем Центра за обавештавање и дежурног у Штабу, прима информације од 

овлашћених осматрача на водомерној станици о стању вода, 
 

- на предлог одговорних лица у водопривредним предузећима издаје одговарајућа 

упозорења правним лицима и грађанима о потенцијалној опасности и  потреби 

предузимања конкретних мера за спречавање поплава односно ублажавање 

последица, 
 

- путем свих расположивих средстава информисања непрекидно даје информације о 

стању и мерама које треба предузети за заштиту од поплава, 
 

- по потреби подноси захтев Министарству одбране за ангажовање расположиве 

исправне механизације од свих власника и грађана по основу радне обавезе, 

односно ангажовање  специјалних јединица цивилне заштите ради организације 

одбране од поплава, 
 

- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ   ОУП  Варварин, 
 

- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених и других стручних служби 

ради предузимања мера у зависности од дате ситуације, 
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- у случају потребе организује евакуацију грађана, смештање материјалних 

средстава и организује њихово збрињавање, 
 

- предузима  мере за ублажавање последица од поплава и смањења штета, 
 

- организује пружање материјалне и сваке друге помоћи правним лицима и 

грађанима за  ублажавање и отклањање последица поплава. 

 

 Укупну организацију и руковођење  одбране од поплава и леда на територији 

Општине спроводи Штаб за ванредне ситуације.  Основни задатак Штаба се састоји 

у координацији  свих субјеката одбране од поплава и синхронизованом спровођењу 

свих планираних мера заштите од вода.  

 Оперативне послове на отклањању последица поплава спроводи Стручно 

оперативни тим штаба за одбрану од поплава. 

 

У организационој структури Штаба  посебну улогу имају командант штаба и 

начелник штаба, који усклађују активности свих  учесника у одбрани од поплава, затим 

представници  водопривредних организација, као стручна лица која најбоље могу оценити 

размере  поплаве, хидролошке услове водотока и тенденцију промена, као и техничке 

могућности  одбране од великих вода. 

При разматрању улоге Штаба мора се имати у виду још једна практична околност - 

локација Штаба у насељу.  Штаб мора бити изван непосредно угрожене зоне приобаља, 

због опасности од могуће изолације или могућности евентуалне евакуације. С друге 

стране, Штаб мора имати оптималне услове комуникације, у оквиру  расположивих 

локалних могућности. То значи да зграда у којој је  смештен Штаб мора  имати телефон, 

телекс и радио везе, као и остале техничке капацитете.  

Штаб руководи  свим активностима, почевши од првог  упозорења и најаве 

поплаве, до проглашења престанка опасности.  У току трајања  одбране Штаб мора бити 

стално у мобилном стању, са максималним степеном  приправности за преузимање свх 

потребних  мера заштите од вода.  

  

 4.1.ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ   

 

1.НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦАОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 

ЛИЦА 

 

1.Кординатори одбране од поплава и помоћници 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs,  WЕВ sajt: www.minpolj.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Миодраг Пјешчић, моб.064/834-10-02, E-mail: miodrag.pjescic@minpolj.gov.rs 

Помоћници: 

Радованка Павловић, тел. 011/201-33-47, E-mail: radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs 

Оливера Јанковић, тел.011/ 201-33-38, E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 
 

 

mailto:vodoprivreda@uzzprominpolj.gov.rs
mailto:radovanka.pavlovic@minpolj.gov.rs
mailto:olivera.jankovic@minpolj.gov.rs
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2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 
  

 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

 

 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

 

 

„МОРАВА''  

  

 

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

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: 

zvonimir.kocic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Бранко Спасић, моб.064/840-40-14, E-mail: branko.spasic@srbijavode.rs 

 

           3.Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-50-50 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65   

dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs  

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77 

: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

ЗАМЕНИК ЗА ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ: 
Зорица Барбароша, тел. 011/305-09-36, 305-09-04, моб. 064/838-50-50 

Е-mail: zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

 РАДАРСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ: тел. 478-400, Шеф Михаило Васић 064-83-85 080  

 

               4.Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Ђорђе Бабић, моб. 064/892-00-83, E-mail: djordje.babic@mup.gov.rs 

Управа за ватрогасне и спасилачке јединице 

Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 

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

Управа за управљање ризиком 
Бранко Јовановић, моб. 064/892-93-40, E-mail: branko.jovanovic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs 
Радиша Даничић, моб. 064/892-95-07, E-mail: radisa.danicic@mup.gov.rs ; rco.svs@mup.gov.rs 

Управа за цивилну заштиту 

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

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

Републички центар за обавештавање 
тел. 011/361-76-96, 361-74-93, факс 011/361-74-92, моб. 064/892-96-68, E-mail: rco.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурни центар: тел. 011/311-88-90 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/754-818 

Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-02 

Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-01 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30,  моб. 064/892-17-00 

mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.co.yu
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:djordje.babic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:rco.srbija@uvs.mod.gov.rs
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ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

ПД „ХЕ ЂЕРДАП” д.о.о., Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и 
Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”. 
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка 

централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра 2012. године. За обезбеђење техничког особља за 

ледоломце задужено је ДВП ”ДУНАВ И ТИСА“, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Директор: Адам Форгић, тел. 
025/436-499, факс 025/22-384, 

E-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Зоран Папић, тел. 011/206-39-26, моб. 064/277-74-67; E-mail: zoran.papic@vs.rs 

Заменик: Милан Богдановић, тел. 021/426-880, моб. 064/832-93-40 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, 

тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs 

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ  

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-

55 

ЗА АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 
ХК „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/131-516, 310-11-39, факс 011/311-19-79 

 

  

 

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

ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 

 

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по 

водним подручјима, за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица надлежна за 

организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од поплава, 

њихових заменика и помоћника, заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана од 

поплава, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом. 
 

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

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

секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик. 
 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ        

 СЕКТОР 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ                             РУКОВОДИЛАЦ 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ      

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ                                              

     

СЕКТОР 

Деоница, објекат                                          

 

„МОРАВА” 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља 

Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 

Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

Ненад Игњатовић, моб. 064/840-40-95 

Е-mail: nenad.ignjatovic@srbijavode.rs 

М.1, М.2, М.3. 

М.4. – деонице 

М.4.1, М.4.2. 

М.5, М.6, М.7, М.8. 
М.9, М.10, М.11. 
М.12, М.13. 

 

 

                       Ђ)ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

mailto:dutis@open.telekom.rs
mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
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ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

 

ПОМОЋНИК за М.1, М.2, М.3. и М.4.: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, Е-mail: 

zoran.tanaskovic@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за бране М.5.: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: 

valentina.tomic@srbijavode.rs 

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

janos.nemet@srbijavode.rs  

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/8471-354, факс 035/8471-354 

М.1. СМЕДЕРЕВО 

ДВП „СМЕДЕРЕВО”, Смедерево 

тел. 026/647-490, 026/225-533, факс 026/647-491 

E-mail: dvp.smederevo@open.telekom.rs, 

dvp.smederevo@mail.ru 

Директор: Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 

Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 

Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 

М.1.1, М.1.2. 

М.1.3, М.1.4. 

М.2. ПОЖАРЕВАЦ 

А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА”, 

Пожаревац 

тел. 012/523-022, факс 012/522-923 

E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs  

Директор: Славиша Ранђеловић, моб. 063/221-176 

Никола Јотић, моб. 064/893-81-06 

Јаношевић Драган, моб. 064/893-81-16 

М.2.1, М.2.2, 

М.2.3. 

М.3. ВЕЛИКА 

ПЛАНА – РАЧА – 

ЛАПОВО – 

БАТОЧИНА – 

КРАГУЈЕВАЦ 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка 

тел. 026/321-782, факс 026/317-816 

E-mail: office@vodoprivreda.rs 

Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15 

Зоран Станковић, моб. 064/829-44-01 

Зоран Ивковић, моб. 064/829-44-12 

ВД „ЕРОЗИЈА” Д.О.О.,, Крагујевац 

тел. 034/315-968, факс 034/315-968, E-mail: 

erozija@sbb.rs 

Директор: Милан Тодоровић,  060/648-68-00 

Милан Тодоровић,  060/648-68-00 

Драган Анђелковић, моб. 060/650-46-60 

М.3.1, М.3.2, 

М.3.3. 

Брана „СПОМЕН ПАРК” 

ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш 

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

E-mail: odbrana@srbijavode.rs 

Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 

064/840-40-98 

dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, 

М.3.4. 

mailto:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
mailto:janos.nemet@srbijavode.rs
mailto:dvp.smederevo@nadlanu.
mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
mailto:office.palanka@vodoprivreda.rs
mailto:erozija@sbb.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
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Крагујевац 

тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Обрен Ћетковић, моб. 064/854-00-00 

Брана „НОВА ГРОШНИЦА” 

ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш 

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

E-mail: odbrana@srbijavode.rs 

Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 

064/840-40-98 

dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, 

Крагујевац 

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

034/515-119 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Обрен Ћетковић, моб. 064/854-00-00 

М.3.5. 

М.4. СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка 

тел. 026/321-782, факс 026/317-816 

E-mail: office@vodoprivreda.rs 

Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15 

Зоран Станковић, моб. 064/829-44-01 

Александар Петровић, моб. 064/829-44-49 

М.4.1, М.4.2. 

М.5. БРАНЕ 

„КУДРЕЧ I” и 

„КУДРЕЧ II” 

Бране „КУДРЕЧ I” и „КУДРЕЧ II” 

ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш 

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

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, 

svetlana.zivkovic@srbijavode.rs 

Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 

064/840-40-98 

dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка 

тел. 026/321-782, факс 026/317-816 

E-mail: office@vodoprivreda.rs  

Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15 

М.5.1. 

М.6. СВИЛАЈНАЦ–  

ДЕСПОТОВАЦ–

ЈАГОДИНА 

ВП „ЋУПРИЈА” A.Д., Ћуприја 

тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44 

E-mail: vpcuprija@ptt.rs 

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Љубиша Радојловић, моб. 065/602-86-50 

Владан Јарaмаз, моб. 065/872-40-05 

М.6.1, М.6.2. 

М.7. ЋУПРИЈА – 

ПАРАЋИН – 

 ЋИЋЕВАЦ  

ВП „ЋУПРИЈА” А.Д., Ћуприја 

тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44 

E-mail: vpcuprija@ptt.rs  

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

М.7.1, М.7.2. 

 

 

mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:office.palanka@vodoprivreda.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:office.palanka@vodoprivreda.rs
mailto:vpcuprija@ptt.rs
mailto:vpcuprija@ptt.rs
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                 3.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ 

ВОДА 

 

                   Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашљих вода садржи по 

водним подручјима,име руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његовог 

заменика, назив мелиорационог подручја, назив правног лица које спроводи одбрану од 

поплава од унутрашњих вода на мелиорационом подручју,ближи опис припадајућег дела 

територије мелиорационог подручја, критеријуме и услове за проглашење редовне 

иванредне одбране од поплава од унутрашњих вода и обезбеђење особља за редовну 

одбрану од поплава од унутрашњих вода. 

 

 6.Водно подручје „Морава“ 

            Руководилац одбране од поплаве од унутрашњих вода на водном подручју: 

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

            ЈВП „Србијаводе“ Водопривредни центар“ Морава“, Радна јединица „Велика 

Морава“, Цара Лазара 109, Ћуприја. 

 

                                  2) ВП „Ћуприја“ АД. „Ћуприја: 

 

                                       - на целој територији општине Ћићевац; 

                                       - на делу општине Варварин и то на следећим катастарским 

општинама: Бачина, Бошњане, Варварин варош, Варварин село,Горњи Катун, 

Горњи Крчин, Доњи Катун, Доњи Крчин, Залоговац, Карановац, Мала Крушевица, 

Мареново, Маскаре, Обреж, Орашје, Пајковац, Суваја, Тољевац и Церница. 

 

 

4.2. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

  

Функција  

 

Име и презиме Адреса Телефон 

 

 Командант штаба  

  

Зоран  

Миленковић, председник 

општине 

 

Доњи Катун 

 

064 616 8632 

 

Заменик 

команданта   штаба  

 

Горан Малезић, заменик 

председника општине 

Бошњне 
 

065 870 00 78 

 Начелник   штаба   
Драган Чабрић, Инспектор 

за ванредне ситуације 
Варварин 063 638 308 

 Члан штаба  

 Зоран Игњатовић, 

начелник ПС Варварин 
Варварин 062 889 0200 

 Члан штаба 
 Др Загорка Марковић, 
директор дома здравља 

Село 

Варварин 
064 872 08 05 

 Члан штаба 
Катица Томић, в.д.директор 

ЈКП Варварин 
Варварин 064 872 07 99 

 Члан штаба 

Славољуб Савић, в.д. 

директор ЈП Дирекције за 

изградњу  

Варварин 064 872 33 55 

 Члан штаба 

Др Љубиша Обрадовић, 

председник ОО Црвеног 

крста   

Варварин 063 110 9446 
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 Члан штаба 

Љубивоје Чапаковић, 

повереник за избегла и 

прогнана лица  

Доњи Катун 062 845 4955 

 Члан штаба 
Иван Јовановић, дитректор 

Ветеринарске станице  
Бачина 069 226 8658 

 Члан штаба 
Владан Весић, дипл.инг. 

грађевине  

Село 

Варварин 
064 872 33 64 

 Члан штаба 
Зоран Бранковић, референт 

пољопривреде  
Варварин 063 614 929 

Члан штаба 

Дејан Бркић, самостални 

стручни сарадник 

Општинске управе   

Варварин 064 872 0941 

 Члан штаба 
Ана Јевдосић, директор  

ЈКП „Путеви Варварин“  
Варварин 063 1166 310 

 Члан штаба 
Владимир Вучковић 
професор хемије  

Варварин 063 572 355 

 Члан штаба  

Вукашин Церовина, шеф 

погона ЕПС-а Варварин  
Варварин 064 833 3659 

  

4.3. ОПЕРАТИВНИ ТИМ ОПШТИНСКОГ ШТАБА  ЗА  ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА  

 

 

 Функција  

 

Име и презиме Адреса Телефон 

Руководилац одбране 

од поплава  
Зоран  

Миленковић 

 

Доњи Катун 

 

064 616 8632 

Заменик руководиоца 

одбране од поплава 
Драган 

Чабрић 

 

Варварин 

 

063 638 308 

Помоћник за Варварин Живадиновић Саша Варварин 065 31 79 123  

Помоћник за 

С.Варварин 
Петровић Братислав Село Варвари 064 87 20 770 

Помоћник за Бошњане Милошевић Мирослав Бошњане   064 87 20 680 

Помоћник за Маскаре 
Милетић Игор Маскаре  

064 87 20 601 

Помоћник за Доњи 

Катун 
Миленковић Саша Доњи Катун 064 87 20 952 

Помоћник за Горњи 

Крчин 
Максимовић Иван Горњи Катун 064 872 3367 

Помоћник за Обреж Милојковић Дејан Обреж 064 470 380 

Помоћник за Бачина Стојановић Момчило Бачина 069 625 899 

Помоћник за Орашје Давидовић Драгомир Орашје   063 89 18 901 

Помоћник за Церницу Милошевић Иван Церница 064 872 0630 

Помоћник за Карановац Пантић Небојша Избеница   064 872 0627 

Помоћник за Сувају Јовановић Србољуб Суваја 066 927 0415 

Помоћник за Тољевац Гајић Слободан Тољевац   062 81 38 070 

Помоћник за Пајковац Гавриловић Милан Пајковац 065 616 1625 

Помоћник за Доњи 

Крчин 
Љутић Горан Доњи Крчин 063 82 81 102 

Помоћник за Горњи 

Крчин 
Ђурковић Славомир Горњи Крчин 064 87 20 644 

Помоћник за Карановац Лукић Славица Карановац  064 498 9255 
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Помоћник за Малу 

Крушевицу 
Божиновић Данијел Мала  Крушевица 060 71 71 877 

Помоћник за Залоговац Милановић Дејан Залоговац  064 34 51 928 

Помоћник за Мареново Јовановић Биљана Мареново 064 44  70 154 

Помоћник за Парцане Јовановић Љубиша Парцане 064 117 37 37 

  

4.4. СПИСАК 

ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ ТЕШКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ А КОЈА СЕ МОЖЕ 

АНГАЖОВАТИ У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА У ОПШТИНИ ВАРВАРИН 

 

 

Редни 

број 
Власник машине Место Врста машине Телефон 

 

1. 

 

Бојан Петровић 

 

Г. Катун 

багер, лопата, 

кипер 
063 1018075 

2. Матић Зоран Г. Катун кипер 062 9205111 

3. Неша Милојевић  скип 063 7728155 

4. ЈКП Шљункара Г. Катун багер, лопата 788 466 

 

5. 

 

Маринковић Предраг 

 

Орашје 

багер, булдожер, 

кипер 

063 152 

1744 

 

6. 

 

Милан Коларевић 

 

избеница 

багер, булдожер, 

лопата, кипер 
063 8064319 

 

7. 

 

Милосав Димитријевић 

 

Маскаре 

багер, лопата, 

кипер 
063 8819776 

8. Слободан Ћирић Бачина  булдожер 063 8004807 

9. Драгиша Арсић Бачина булдожер 794 136 

 

10.  

 

Дејан Милосављевић 

 

С. Варварин 

багер, булдожер, 

лопата, кипер 
063 442993 

11. Месна заједница Бошњане Бошњане булдожер 798 797 

 

12. 

 

Зоран Димитријевић 

 

Обреж 

багер, лопата, 

кипер 
791 391 

 

13.  

 

Дејан Дидић 

 

Обреж 

багер, лопата, 

кипер 
791 326 

14. Дејан Крстић  багер  

 

15. 

 

Зоран Милојевић 

 

Варварин 

багер, лопата, 

кипер 
063 600 633 

 

16. 

 

Мирослав Милојевић 

 

Варварин 

багер, лопата, 

кипер 
063 639 154 

17. Душан Милојевић Варварин кипер 063 7458240 

 

18. 

 

Хране Рајић 

 

Варварин 

багер, лопата, 

кипер 
063 7718143 

19. Драган Гајић Тољевац кипер 063 8843480 

 

 5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Критеријуми су успостављени за увођење : 

 - редовне одбране, 

 - ванредне одбране, 

            - стање приправности и 

 - ванредно стање. 
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Критеријуми за проглашење су у надлежности  Општинског штаба за ванредне ситуације 

и засновани су на најави и појави поплавних киша на меродавном делу слива. 
 

КРИТЕРИЈУМИ 

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

фазе одбране од поплава у надлежности општине 

ФАЗЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ПРОГЛАШЕЊЕ ФАЗЕ 

ОДБРААНЕ ОД ПОПЛАВА 

РАНГ И ВРСТА 

АКТИВНОСТИ, МЕРА И 

РАДОВА ПО ФАЗАМА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ФАЗА 1. 

Редовна одбрану од 

поплава 

Припрема одбране од 

поплаве, 

у току целе године. 

Превентивне активности, 

мере и радови у припремном 

периоду, за превентивно 

отклањање потенцијалних 

узрока плављења и за 

организовање одбране од 

поплава 

ФАЗА  2. 

Ванредна одбрана од 

поплава 

Најава и појава поплавне 

кише душег времена 

трајања,повећан водостај 

Ванредне активности, мере и 

радови  у спровођењу одбране 

од поплава  

ФАЗА 3. 

Стање приправности 

Корита река су напуњена са 

2/3 капацитета и у 

зависности од временске 

прогнозе може се 

размишљати о ванредном 

стању  

Повећана активност на 

критичним местима,праве се 

додатни бедеми и утврђују 

постојећи,аннгажује се 

механизација 

Ванредно стање  

отклањање последица 

поплава 

Појава изливања поплавног 

таласа из основног тока у 

условима непрекидних 

падавина у сливу и 

повремених јаких киша на 

меродавном делу слива 

Ванредно стање, евакуација 

становништва и добара, 

отклањање последица 

плављења 

  

Водоток 

Угроженост 

насеља 

Угроженост 

становништва 

Угроженост 

саобраћајница 

Угроженост 

пољопривредног 

земљишта 

Б
р
о
ј 

ст
ам

б
ен

и
х
 о

б
је

к
ат

а 

Б
р
о
ј 

п
р
и

в
р
ед

н
и

х
 

о
б

је
к
ат

а 

Б
р
о
ј 

д
о
м

аћ
и

н
ст

ав
а 

Б
р
о
ј 

ст
ан

о
в
н

и
к
а 

Л
о
к
ал

н
и

 п
у
те

в
и

 (
к
м

) 

Р
ег

и
о
н

ал
н

и
 п

у
те

в
и

 (
к
м

) 

М
аг

и
ст

р
ал

н
и

 п
у
те

в
и

 (
к
м

) 

Ж
ел

ез
н

и
ч
к
а 

п
р
у
га

 (
к
м

) 

У
 з

о
н

и
 н

ас
ељ

а 
(х

а)
 

И
зв

ан
 з

о
н

е 
н

ас
ељ

а 
(х

а)
 

У
к
у
п

н
о
 (

х
а)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 
Велика 

Морава 
    -   -     -       -     -  -     -  -       -       -  - 

Западна 

Морава 
  50 -     40    120 - - - -       20      80 100 

Каленићка 

Реака 
100   5    120    350  20  -  -   -     100     200 300 

Јовановачка 

Река 
   -    -     -       -    -   -   - -      -        -   - 
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Успешне најаве и успешне одбране од поплава, могу се остварити једино уз помоћ 

метеоролошко-радарске службе која прати кретање олујних облака и процењује време 

почетка, трајања и укупну количину падавина на посматраном подручју. Постављањем 

аутоматских метеоролошких станица и њиховим повезивањем са радарском осматрачком 

службом и то све у оквиру информацоног система и његовог центра за прикупљање 

информација, стварају се предуслови за прецизну најаву и прогнозу интензитета поплава и 

благовремену организацију за одбрану од поплава, како би штета била што мања. 

 

 6. УВОЂЕЊЕ ДЕЖУРСТВА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

  

 За време ванредних одбрана од поплава  

 Дежурство: од  06,00 часова до14,00 часова             I смена 

  од 14,00 часова до 21,00 часова  II смена 

 од 21,00 часова до 06,00 часова III смена 

 

 Према списку  Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

 7. УКЉУЧИВАЊЕ ОУП-а ВАРВАРИН 

 

 - патроле , 

 - затварање путева и 

 - праћење транспорта. 

 

 8. УКЉУЧИВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА 

 

 - вађење воде из подрума 

 - разношење воде за пиће 

 

 9. ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ СА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДНОГ 

МАТЕРИЈАЛА  

 

 Локације за складиштење отпадног материјала у месним заједницама одређују 

помоћници руководиоца одбране од поплава. 

 У случају да насељено место нема локацију за депоновање грађевинског  отпада, 

шута, блата, грања и др. насталог у поплавама, исти ће се лагеровати на главну депонију 

општине Варварин.  

 

 10. МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УГРОЖЕНИХ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА ОД ПОПЛАВА 

 

 За потребе угрожених месних заједница, ангажоваће се аутобуси, камиони, 

трактори, багери и друго, као и потребна опрема, алати и материјал по налогу Општинског 

штаба за ванредне ситуације а у складу са закљученим уговорима које ће општина 

Варварин закључити са предузећима, установама и приватним предузетницима. 

 За обезбеђење песка одређује се ЈКП Варварин, РЈ Шљункара.  

 За пуњење џакова песком, људство обезбеђује месна заједница која је угрожена 

поплавама а за помоћ се обраћа месним заједницама које нису угрожене полавама.  

 

 11. ОСНОВНИ СУБЈЕКТИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 Поред законских субјеката одбране од поплава, који су утврђени Републичким 

оперативним планом за одбрану од поплава, основни субјекти одбране од полава на 

територији општине Варварин су: 
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 - Општински штаб за ванредне ситуације 

 - Оперативни штаб одбране од поплава општине Варварин 

 - Општински центар за обавештавање 

 - Општинско веће СО-е Варварин 

 - Одељење за привреду, финансије, урбанизам, стамбено-комуналне послове и 

инспекцијски надзор 

 - Месне заједнице на територији општине које су примарно угрожене од поплава 

 - РХМЗ - Радарски центар, Крушевац 

 - ЈКП ''Варварин'', Варварин 

 - ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

 - Дом здравља Др. Властимир Годић Варварин 

 - МУП Србије - ОУП Варварин 

 - Електродистрибуција Варварин 

 - Општинска организација црвеног крста Варварин 

 Од највећег значаја за благовремено активирање и ефикасно спровођење 

Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине 

Варварин је брза размена информација између свих субјеката одбране од поплава, а 

посебно на релацији: РХМЗ Београд - Републички центар за обавештавање - Општински 

центар за обавештавање - Општински штаб за ванредне ситуације - ЈВП ''Србија воде'' - 

Општински штаб цивилне заштите - Општински органи управе - Јавна комунална и друга 

јавна предузећа - МУП Србије - Дом здрвља - средства јавног информисања. 

 

 12. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

 12.1. Опрема и материјал  

 

Р. БРОЈ ВРСТА МАТЕРИЈАЛА  ЈЕДИНИЦ МЕРЕ   

1.  Мегафон ручни  5 

2.  Ручни рефлектори  комад 10   

3.  Даске и талпе м
3 

5   

4.  Џакови за пуњење песком комад 1.000   

5.  Канап за вреће клубе 30 

6.  Ужад дужине 30 м комад 10 

7.  Ужад дужине 5 м комад 20 

8.  Чакља дужине 4 - 6 м комад 5 

9.  Рибарске чизме пар 10 

10.  Гумене чизме  пар 20 

11.  Заштитни шлемови комад 20 

12.  Заштитне рукавице пар 20 

13.  Приручна апотека прве помоћи комад 10 

 

 13. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА    
 

 Финансирање одбране од поплава, у условима редовне одбране, обезбедјује од 

накнаде за одводњавање  ЈВП "Србијаводе" Београд.  

У условима ванредне одбране, средства такође обезбеђује ЈВП ''Србијаводе'' 

Београд, а преко овлашћених водопривредних предузећа, и буџет општине Варварин из 

средстава сталне буџетске резерве. 

Међутим, у условима стања приправности за заштиту од поплава за воде другог 

реда, руковођење одбраном на свом подручју преузима Општина преко Председника 

општине и Општинског штаба за ванредне ситуације и Оперативног штаба одбране од 
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поплава општине Варварин, када се ангажују сва расположива материјална средства 

правних и физичких лица и радна снага (средства за сада нису обезбеђена). 

С обзиром да власници материјално-техничких средстава имају право на накнаду 

за њихово ангажовање, односно да се морају обезбедити средства за људство ангажовано 

на извршењу мера из овог Плана, Оперативни штаб за ванредне ситуације ће предузети 

потребне мере за обезбеђивање нужних средстава. У том смислу обратиће се захтевом за 

средства надлежним државним органима, односно ЈВП ''Србијаводе'' Београд. 

Уз сагласност Председника општине, из буџета општине обезбедиће се најнужнија 

средства за интервенције које се не могу одложити.  

 Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

Број: 325-11/ 2013 

У Варварину дана,  30.04.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

  

 

 7.  

 

На основу члана  52. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 

72/09, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за планове, на период од 4 године, у саставу:  

 1. Јелена Милојевић, дипл. инж. Грађ. – председник Комисије, 

 2. Радица Атанасковић, дипл. инж. Грађ. – заменик председника Комисије 

 3. Марина Радовановић, дипл. арх. – члан и представник Министарства, 

 4. Гордана Недељковић, дипл. арх. – члан и представник Министарства,  

 5. Војкан Павић, инж. Геод. – члан 

 6. Силвана Јовановић,  дипл. арх. - члан 

 7. Тања Франчина, грађевински техничар – члан. 

 II Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења 

планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа 

управе. 

 III Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи решење Извршног одбора 

Скупштине општине Варварин број 119-2/03 од 20.07.2003. године. 

IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 350 – 35 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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 8.  

  

На основу члана 16 и 17 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 119/12) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора  

ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин  

 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Златан Крстић, проф. са функције  председника Надзорног 

одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин, због подношења оставке. 

 II Именује се Милорад Петковић, дипл. инф. грађ. из Варварина за председника 

Надзорног одбора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин. 

 III  Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин. 

 

 Број: 02 – 14 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 9. 

 

 На основу члана 16 и 17 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 119/12) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, и 

Скупштина општине Ћићевац, на ______ седници одржаној дана __________ 2013. године, 

донеле су 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора  

ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац 

 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Милорад Петковић, дипл. инг.грађ. из Варварина са функције  

члана Надзорног одбора ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, због именовања на другу 

функцију. 

 

 II Именује се Јелена Милојевић, дипл. инф. грађ. из Варварина, за члана 

Надзорног одбора ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац. 

 III  Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин. 

 

 Број: 02 – 17 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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10. 

 

 На основу члана 26. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/12) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин, број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина Општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за именовања 

 

 

 I Образује се Комисија за именовања директора ЈКП ''Варварин'' Варварин, ЈП 

Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин и  ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин у 

саставу:  

 1. Драгана Збиљић, диплмирани правник – председник 

 2. Бранислав Спасојевић, дипломирани правник – члан  

 3. Сузана Томић, дипломирани правник – члан 

 4. Јелена Милојевић, дипломирани инжењер грађевинарства – члан испред Сталне 

конференције градова и општина, 

 5. Члан Надзорног одбора предузећа у коме се именује директор – члан. 

  

II Задатак Комисије из става I овог Решења је да спроведе поступак  по јавном 

конкурсу, за именовања директора ЈКП ''Варварин'' Варварин, ЈП Дирекције за урбанизам 

и изградњу Варварин и ЈКП ''Путеви Варварин'', на начин прописан чланом 30. и 31. 

Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12. 

 

III  Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

Број: 02-16/2013 

У Варварину дана, 30.04.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 17. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин, (''Службени лист општине 

Варварин, број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), разматрајући захтев пуномоћника  др Биљане 

Илић  за враћање на дужност директора Дома здравља ''др Властимир Годић'' Варварин, 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

З А К Љ У Ч А К 

 

I Скупштина општине Варварин је сагласна да се правоснажна и извршна пресуда 

Вишег суда у Крушевцу број П1 број  2/2012 од 07.11.2012. године, изврши на други 

начин, закључењем Споразума о вансудском поравнању са др Биљаном Илић из 

Варварина, а све у циљу изналажења компромисног решења и избегавања даљих правних 

последица. 

II Овлашћује се председник Скупштине општине Варварин Веселин Цветковић, и 

председник Општине Варварин Зоран Миленковић, да потпишу Споразум о вансудском 

поравнању. 
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III Закључак и Споразум о вансудском поравнању доставити председнику 

Скупштине општине Варварин, председнику Општине Варварин, др Биљани Илић из 

Варварина, начелнику за привреду и финансије Општинске управе општине Варварин и 

објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

Број: 7-17/2013 

У Варварину дана, 30.04.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

 18. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/08, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ЈКП ''Варварин''  Варварин, за  2012. годину.  

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 401 – 42 / 2013 

 У Варварину дана, 30.4.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 19.  

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/08, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу 

Варварин, за  2012. годину.  

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 401 – 41 / 2013 

 У Варварину дана, 30.4.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 
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20. 
 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/08, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ДОО ''Шљункара – Горњи Катун''  Варварин, 

за  2012. годину, и закључак Скупштине ДОО ''Шљункара – Горњи Катун''  број 400-

73/2013 од 11.04.2013. године, о покретању стечајног поступка.  

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 401-49/ 2013 

 У Варварину дана, 30.4.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 1. 

 

 На основу члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број  9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и члана 7 Одлуке о Буџетском фонду за 

заштиту животне средине општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

4/09), по претходно прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите 

животне средине бр. 401-00-441/2012 од 10.04.2013.године, 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године, 

донела је  

 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

1. Овим Програмом утврђује се намена коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине за 2013. годину. 

 2. За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од 1.000.000,00 

динара. 

 3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за наставак   финансирања 

израде пројектне документације за санацију депоније у Варварину и депоније у Обрежу. 

 4. За реализацију наведених активности потписани су Уговори са Институтом 

''Кирило Савић'', а.д Београд . 

 5. Стручне, административне и друге послове за потребе буџетског фонда обавља 

Одељење за привреду, финансије, урбанизам, стамбено-комуналне послове и 

инспекцијски надзор. 

 

 Број: 501- 32 / 2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 



страна 227  број  2.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        30.04.2013.године 
 

 21. 

 

 На основу члана 37.  Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 30.04.2013. године 

донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 I УСВАЈА СЕ Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Варварин за 2013. годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 320-52/2013 

 У Варварину дана, 30.04.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Веселин Цветковић, проф.НО, с.р. 

 

 

2.  

 

На основу члана 60. став 4.  Закона о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник 

РС'', бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), и члана 13. Статута општине Варварин (''Сл. лист 

општине Варварин'', бр. 4/02 и 17/04), а уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије број: 320-11-03663/2013-14 од 

30.04.2013. године, Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана  

30.04.2013. године, донела је 

 

 

ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013 ГОДИНУ 

 

 

Овим програмом даје се  

1. преглед укупних површина пољопривредног земљишта по катастарским 

општинама, класама и културама;  

2. корисницима пољопривредног земљишта у државној својини; 

3. закупцима државног земљишта у државној својини;  

4. површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на 

коришћење;  

5. укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана 

за давање у закуп са бројем катастарске парцеле, површином, класом и културом;  
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6. стање заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини. анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, утврђује 

програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења 

пољопривредног земљишта у својини Републике Србије. 

 

Овим програмом утврђује се и: врста и обим радова које треба извршити у периоду за 

који се односи, динамика извођења радова и улагања средстава као  и извори 

средстава. 

  
 

 
 

Географски положај 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенцијали развоја пољопривреде 

 
 

Природни услови на скоро 70% површина у Општини су повољни за ратарство, 

воћарство и виноградарство, а на преко 80% површине Општине су повољни за 

пољопривреду уопште. Велика је распрострањеност земљишта погодних за обраду 

која покривају око 3/4 површине Општине. 

 Обрадива земљишта чине 80% пољопривредних површина, најплоднија земљишта 

(оранице и баште) чине 56%, воћњаци и виногради око 10% површине општине. На 

њима се одвија пољопривредна производња континенталних житарица, поврћа, 

континенталног воћа: јабука, шљива и крушака, а повољни су услови и за производњу 

јагодичастог воћа: малине, купине и јагоде. 

 Земљишта брежуљкастих терена погодна су за воћарску производњу, због мале 

распрострањености ливада и пашњака (3-5% територије општине), ограничено за 

сточарство, а потреба извођења антиерозионих радова је на падинским теренима 

изражена. 

 Релативно дуго трајање вегетационог периода (поред осталих фактора) у знатној мери 

омогућава широк избор пољопривредних култура (жита, поврће, воће, винова лоза) 
 

Ограничења развоја 
 

- Висок ниво подзених вода на површинама покривеним најплоднијим земљиштем уз 

реке захтева мелиорационе радове у циљу побољшања услова за пољопривреду. 

Географски положај 
 Општина Варварин се налази у Централној 

Србији, и припада Расинском округу. Налази се 

између 21
0
 07'30'' и 21

0 
26'35'' источне 

географске дужине, и 43
0 

37'30'' и 43
0
52'30'' 

северне географске ширине. Територија 

општине Варварин захвата површину од 249 

км2, што чини 4,7% површине Расинског 

округа. По величини територије, и по броју 

становника, општина Варварин спада у мање 

општине Србије. Граничи се са општинама 

Ћићевац, Параћин, Јагодина, Рековац, Трстеник 

и Крушевац. 
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- Велике површине под насељима и индустријом (нарочито у Варварину, Обрежу и 

Бачини), деградирају најплодније пољопривредне површине. 

- Неповољни хидролошки услови и варирање квалитета земљишта (посебно у 

неогеним теренима). 

Пољопривредни посед 

Пољопривредно земљиште је издељено у 21 катастарску општину. Пољопривредне 

површине су углавном у приватном власништву. 
 

Просечна површина пољопривредног газдинства у општини износи 3,2-3,6 ха. 

Просечан посед је мањи у односу на остале општине Рсинског округа и Републике 

Србије. 

У општини 70-80% газдинстава има испод 4 ха пољопривредног поседа. Газдинства са 

4-10 ха пољопривредног поседа представљају 15-25% целокупног броја газдинстава, а 

свега 5-10% газдинстава има преко 10 ха. Газдинства са већим земљишним поседом се 

налазе у селима Парцане, Бачина, Обреж и Село Варварин. Проблем малог и 

уситњеног поседа газдинства оријентисана на комерцијалну производњу решавају 

узимањем земљишта у закуп. 

Просечан пољопривредни посед у општини Варварин карактерише издељеност на 

већи број парцела и мешовита производња. Комасација је урађена само у КО Обреж, 

која је највећа катастарска општина у општини Варварин 

За остваривање права пречег закупа нико се није јавио. 
 

 

           ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН ЗА 2013. 

ГОДИНУ  

САДРЖИ: 
 

I    ОПШТИ ДЕО 

 

        УВОД-  текстуални део о општини/граду

        ТАБЕЛА 1-  по културама и KO

        ТАБЕЛА 2- по облицима својине по КО

         ТАБЕЛА 3- по класама и културама

        ТАБЕЛЕ 4,5 И -  одводњавање, наводњавање и побољшање квалитета

        ТЕКСТУАЛНИ ДЕО о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног 

земљишта

        ТАБЕЛА 7-  корисници пољопривредног земљишта у државној својини
 

 

 

 

II   ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
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        ТАБЕЛА 8 - план прихода сопственог учешћа 

        ТАБЕЛА 9 -  програм утврђивања  радова на заштити, уређењу и 

коришћењу

                                         пољопривредног земљишта 

        ТАБЕЛА 9а - извештај о утрошеним средствима 

        ТАБЕЛА 10- извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта 
 

 

 

III    ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

 

 

 

        ТАБЕЛА 15-  преглед груписаних надметања     

        ТАБЕЛА 16-  збирна табела

        ТАБЕЛА 16a-  разлог изузимања (може без ове табеле кратко текстуално 

образложење)

        ТАБЕЛА 17 - величине надметања
 

ПОСЛЕДЊА СТРАНА  ПРОГРАМА- потписи чланова комисије 
 

 

 

Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у oпштини Варварин    за 2013. годину, је користила податке 

из јавне евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу. 

 

 

Програм су сачинили следећи чланови Комисије: 

Председник Секула Тимотијевић  

Члан Микица Ђорђевић 

Члан Ангелина Јовановић 

Члан Виолета Пешић 

Члан Томислав Станковић 

Члан Миодраг Срећковић 

Члан Милан Чабрић 

 

 

Овај Програм објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' 

 

 

Број: 320- 52 / 2013 - I                                                                               

У Варварину дана, 30. IV . 2013. године                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН                           
 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Цветковић Веселин, проф.НО 
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