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Цена овог броја 30 дин. 
Рок за рекламацију 10 дана 
 

 
 
 31. 
 
 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 17. седници одржаној дана 11.07.2014. године, 
донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

ЈКП ''Варварин'' Варварин,  
 
 
 
 1. Овом Одлуком започиње се спровођење јавног конкурса за именовање директора 
ЈКП ''Варварин'' 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 јавног предузећа из тачке 
1.  ове Одлуке спровешће Комисија за именовања образована Решењем Скупштине 
општине Варварин, број 02-16/2013 од 30.04.2013. године. 
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 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у ''Службеном листу 
општине Варварин''. 
 
 Број: 023-25/2014 
 У Варварину дана, 11.07.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 

 
 
 1. 
 

Скупштина општине Варварин, на 17. седници одржаној 11.07.2014. 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 023-25/2014  од 
11.07.2014. 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 
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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, 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. 
 
 Број: 023-25/2014 
 У Варварину дана, 11.07.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 

 
 
 32. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
127/09) и Закључка Владе РС 05 бр.023-6895/2013 од 09.08.2013.године и члана 37. 
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08, 2/09, 
03/09, 7/12) 
 Скупштина општине Варварин на 17. седници одржаној дана 11.07.2014.године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОД ИМК ''14 ОКТОБАР'' У 

РЕСТРУКТУРИРАЊУ ФАБРИКА МАШИНА КРУШЕВАЦ, СЕКТОР 
КАРОСЕРИЈА, ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА У ВАРВАРИНУ, НА ИМЕ ЛОКАЛНИХ 

ЈАВНИХ ПРИХОДА У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 
 
 
 1. Врши се претварање (конверзија) потраживања према ИМК ''14 октобар'' у 
реструктурирању Фабрика машина Крушевац, сектор каросерија, опреме и делова у 
Варварину,  насталих по основу изворних и уступљених јавних прихода општине 
Варварин, са стањем на дан 31.12.2012.године, са припадајућом каматом до 
31.12.2012.године у укупном износу од 19.960.917,58 динара, у основни капитал општине 
Варварин. 
 
 2. Обавеза ИМК ''14 октобар'' у реструктурирању  фабрика машина Крушевац, 
сектор каросерија, опреме и делова у Варварину,  на име изворних и уступљених јавних 
прихода на дан 31.12.2012.године дугује укупно 4.982.139,50 динара, на име обавезе која 
евидентира локална пореска администрација и то: 
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 - порез на земљиште рачун број: 840-711147843-13 главни дуг 39.015,41 динара и 
камате 106.318,57 динара, 
 - порез на имовину правних лица рачун број 840-713122843-64, главни дуг 
1.123.346,72 динара и камата 3.209.076,55 динара, 
 - таксе на истицање фирме рачун број: 840-716111843-35, главни дуг 227.903,50 
динара и камата 276.468,75 динара, 
 - као и порез на зараде на име главног дуга и камате у укупном износу од 
14.978.778,08 динара која евидентира Пореска управа Крушевац. 
 
 3. Евентуална револаризација дуга по основу изворних и уступљених јавних 
прихода извршиће се у складу са чланом 4. Закона о условном отпису камате и мировању 
главног пореског дуга и Одлуке Скупштине општине Варварин. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Варварин. 
 

Број: 412-5/2014 
У Варварину дана, 11.07.2014.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 
ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 
 
 
 33. 
 
 На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр.72/2009 и 52/11 и 55/13), члана 3. став 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи основних школа (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 80/2010) 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 17. седници одржаној 11.07.2014.године, донела 
је 
 
 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се мрежа основних школа  на територији општине 
Варварин (у даљем тексту: мрежа Одлука). 
 

Члан 2. 
 Мрежу основних школа чине основне школе, које делатност основног образовања и 
васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења. 
 

Члан 3. 
 Основно образовање и васпитање ученика траје осам година и остварује се у два 
образовна циклуса и то први циклус од првог до четвртог разреда и други циклус од петог 
до осмог разреда, који се организује у пет основних школа и 13 издвојених одељења. 
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Члан 4. 
 Мрежу основних школа на територији општине Варварин чине:  

1. Основна школа ''Јован Курсула'' Варварин, улица Светог Саве број 6  
I-VIII разреда основног образовања са образовно васпитним радом на српском 

језику 
- издвојено одељење у Горњем Катуну, у просторијама Основне школе ''Јован 

Курсула'' са седиштем Г.Катуну I-IV разред основног образовања (комбиновано одељење) 
са образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Доњем Катуну, у просторијама Основне школе ''Јован 
Курсула'' седиштем у Доњем Катуну I-IV разред основног образовања (комбиновно 
одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 

2. Основна школа ''Драги Макић'' Бошњане са седиштем у Бошњану I-VIII 
разреда основног образовања са образовно васпитним радом на српском језику 

- издвојено одељење у Маскару, у просторијама Основне школе ''Драги Макић'' 
Бошњане са седиштем у Маскару I-IV разред основног образовања (комбиновно одељење) 
са образовно васпитним радом на српском језику; 

3. Основна школа ''Свети Сава'' Бачина са седиштем у Бачини I-VIII разреда 
основног образовања са образовно васпитним радом на српском језику 

- издвојено одељење у Орашју, у просторијама Основне школе ''Свети Сава'' 
Бачина са седиштем у Орашју I-IV разред основног образовања (комбиновно одељење) са 
образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Избеници, у просторијама Основне школе ''Свети Сава'' 
Бачина са седиштем у Орашју I-IV разред основног образовања (комбиновно одељење) са 
образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Церници, у просторијама Основне школе ''Свети Сава'' 
Бачина са седиштем у Орашју I-IV разред основног образовања (комбиновно одељење) са 
образовно васпитним радом на српском језику; 

4. Основна школа ''Мирко Томић'' Обреж са седиштем у Обрежу I-VIII разреда 
основног образовања са образовно васпитним радом на српском језику 

5. Основна школа ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Доњем 
Крчину I-VIII разреда основног образовања са образовно васпитним радом на српском 
језику 

- издвојено одељење у Залоговцу, у просторијама Основне школе ''Херој Мирко 
Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Залоговцу I-VIII разреда основног образовања са 
образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Тољевцу, у просторијама Основне школе ''Херој Мирко 
Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Тољевцу I-IV разред основног образовања 
(комбиновно одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Малој Крушевици у просторијама Основне школе ''Херој 
Мирко Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Малој Крушевици I-IV разред основног 
образовања (комбиновно одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Пајковцу у просторијама Основне школе ''Херој Мирко 
Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Пајковцу I-IV разред основног образовања 
(комбиновно одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Горњем Крчину у просторијама Основне школе ''Херој 
Мирко Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Горњем КрчинуI-IV разред основног 
образовања (комбиновно одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 

- издвојено одељење у Маренову у просторијама Основне школе ''Херој Мирко 
Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Маренову I-IV разред основног образовања 
(комбиновно одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 
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- издвојено одељење у Парцану у просторијама Основне школе ''Херој Мирко 
Томић'' Доњи Крчин са седиштем у Парцану I-IV разред основног образовања 
(комбиновно одељење) са образовно васпитним радом на српском језику; 

 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Варварин'' а објавиће се по добијању сагласности надлежног Министарства. 
 
 

 БРОЈ: 610-6/2014-I 
 У Варварину, 11.07.2014.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 

 
 
 34. 
 

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр.72/2009 и 52/11 и 55/13), члана 2. став 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи основних школа (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 80/2010) 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 17. седници одржаној 11.07.2014.године, донела 
је 
 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се број, структура и просторни распоред предшколских 
установа на територији општине Варварин (у даљем тексту: мрежа предшколских 
установа). 
 

Члан 2. 
 На територији општине Варварин делатност предшколског васпитања и образовања 
обавља Предшколска установа ''Наша радост'' са седиштем у Варварину, улица Слободе бб 
(у даљем тексту: Предшколска установа). 
 

Члан 3. 
 Мрежу предшколских установа чине:  

- објекти Предшколске установе (у седишту и објектима ван седишта 
Предшколске установе, 

- простори у основним школама (издвојеним одељењима Установе). 
 

Члан 4. 
 Предшколска установа у објектима и просторима које користи у оквиру своје 
делатности развија и остварује програма предшколског васпитања и образовања, и то: 
 . програм неге и васпитања деце узраста од 1 године до 3 године старости, 
 . програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до припремног 
предшколског програма и 
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 . припремни предшколски програм. 
 

Члан 5. 
 Предшколска установа обавља своју делатност: 

1. У Варварину, у матичној установи ПУ ''Наша радост'' у улици Слободе бб 
. Програм неге и васпитања деце узраст од 1 до 3 године старости (у две васпитне 

групе: јасленој и мешовитој јаслено – млађој)  
. Програм предшколског образовања и васпитања деце од 3 године до припремног 

предшколског програма (у четири васпитне групе) 
. Припремни предшколски програм (у две васпитне групе, целодневни боравак) 
2. У Обрежу, у просторијама Основне школе ''Мирко Томић'' 
. Припремни предшколски програм (у две васпитне групе, полудневни боравак) 
3. У доњем Крчину, у просторијама Основне школа ''Херој Мирко Томић'' 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
4. У Бошњану, у просторијама Основне школе ''Драги Макић'' 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
5. У Маскару, у просторијама Основне школе ''Драги Макић'' (издвојено одељење) 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
6. У Бачини, у просторијама Основне школе ''Свети Сава'' 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
7. У Залоговцу, у просторијама Основне школе ''Херој Мирко Томић'' 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
8. У Избеници, у просторијама Основне школе ''Свети Сава'' (издвојено одељење) 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
9. У Орашју, у просторијама Основне школе ''Свети Сава'' (издвојено одељење) 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
10. У Доњем Катуну, у просторијама Основне школе ''Јован Курсула'' (издвојено 

одељење) 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
11. У Горњем Катуну, у просторијама Основне школе ''Јован Курсула'' (издвојено 

одељење) 
. Припремни предшколски програм (у једној васпитној групи, полудневни 

боравак) 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Варварин'', а објавиће се по добијању сагласности надлежног Министарства. 
 
 БРОЈ: 60-1/2014 I 
 У Варварину, 11.07.2014.године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 
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 12. 
 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр.72/09 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 54/11) и члана 37. Статута општине 
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр.9/08, 12/08, 3/09 и 7/12). 
 Скупштина општине Варварин на 17. седници одржаној дана 11.07.2014.године,  
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПУ ''НАША РАДОСТ'' ВАРВАРИН 
 
 
 
 I РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора ПУ ''Наша радост'' Варварин, Гордана 
Крсмановић из Маскара, именована испред Савета родитеља. 
 
 II ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Комљеновић из Варварина за члана Управног одбора ПУ 
''Наша радост'' Варварин, испред Савета родитеља. 
 
 III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 

БРОЈ: 022-21/2014 
У Варварину дана, 11.07.2014.године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

  
ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 
 
 
 
 30. 
 
 На основу члана  60.  став 1. тачка 3. Закона о јавним 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  17. седници одржаној дана 11.07.2014. године, 
донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник радова и услуга одржавања путева у 
општини Варварин ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, који је усвојен од стране Надзорног 
одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин дана 07.07.2014. године. 
  
 
 



страна 119  број  5.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        11.07.2014.године 
 
 II  Закључак и Ценовник из става I овог Закључка објавити у ''Службеном листу 
општине Варварин''.  
 
 Број: 023-26/2014 
 У Варварину дана, 11.07.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 

 
 

31. 
 
 На основу  37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 
број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) 
 Скупштина општине Варварин, на  17. седници одржаној дана 11.07.2014. године, 
донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај  Независног ревизора о финансијским извештајима за 
2013. годину  ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин. 
  
 II  Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.  
 
 Број: 023-24/2014 
 У Варварину дана, 11.07.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 
ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 
 
 

32. 
 

 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  17. седници одржаној дана 11.07.2014. године, 
донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о покретању иницијативе за преиспитивање приватизације   

А.Д. ''Варваринско поље'' Варварин и пословања ''Пакс Аграр''  
у саставу ''ПАЈИЋ ГРОУП КОМПАНИЈЕ''   

са седиштем у Параћину 
 
 
 I  Покреће се иницијатива за:  
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- хитно преиспитивање поступка приватизације  А.Д. ''Варваринско поље'' 
Варварин,  

- преиспитивање пословања ''Пакс Аграр'' у саставу ''ПАЈИЋ ГРОУП 
КОМПАНИЈЕ'' са седиштем у Параћину, који је постао већински власник након 
спроведене приватизације А.Д ''Варваринско поље'' Варварин, јер су након промене 
власничке структуре: 

 - сви производни погони затворени, 
 - отпуштена комплетна радна снага, 
 - евидентна дуговања према општини Варварин. 
 - преиспитивања власништва и укњижбе власништва на непокретностима 

''Пакс Аграр'' у саставу ''ПАЈИЋ ГРОУП КОМПАНИЈЕ'' са седиштем у Параћину, у 
Служби за катастар непокретности Варварин. 
 
 Наведеном приватизацијом и даљим пословањем новог власника ове Компаније 
нанета је огромна штета општини Варварин и њеним грађанима. 
 
 II Закључак доставити  Влади Републике Србије и надлежном јавном тужилаштву 
ради покретања поступка  утврђивања евентуалних неправилности и незаконитости у 
поступку приватизације А.Д. ''Варваринско поље'' Варварин, и пословању ''Пакс Аграр'' у 
саставу ''ПАЈИЋ ГРОУП КОМПАНИЈЕ'' са седиштем у Параћину. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ХРОНОЛОГИЈА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ''ВАРВАРИНСКОГ ПОЉА'' 
 
I  2000. и 2001. године је вршен упис бесплатних акција  
– 4 акције по години радног стажа 
57% је уписано акција од малих акционара 
10% ПИО 
33% државни капитал 
 
II  2003. године је кренула продаја акција преко берзе за 'Пакс аграр'' 
Почетна цена акција била је 3.200,00 динара а задња цена 930,00 динара 
Продаја акција је завршена 2011. године. 
 
III Власништво ''Варваринског поља'' 
- Кланица 
- Фабрика сточке хране 
- Фарма за тов свиња (капацитета око 25000 товљеника годишње) 
- Фабрика минералне воде у Орашју 
- Хотел ''Плажа'' у Варварину 
- две управне зграде 
- обрадиво пољопривредно земљиште 
- земљиште под шумом 
- машински парк са пољопривредном механизацијом 
- земљорадничка задруга Д.О.О. ''Мирко Томић'' Доњи Крчин 
 
IV У моменту преузимања ''Варваринско поље'' је имало око 250 радника 
 

После овакве приватизације, наведени објекти у Варварину у саставу ''Пајић гроуп'' 
компаније, нису у функцији производног процеса  нити приведени намени; не ради хотел 
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''Плажа'', фабрика минералне воде у Орашју, фарма за тов свиња, фабрика за производњу 
сточне хране, кланица, управна зграда и друго, отпуштања комплетне радне снаге, нанета 
је огромна штета општини Варварин и њеним грађанима јер је угашено пословање 
компаније ''Варваринско поље'' која је својевремено била један од носилаца привредног 
развоја на територији општине Варварин. 
 
 Број: 30-1/2014 
 У Варварину дана, 11.07.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 
ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 
 
 
 33. 
 

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 17 седници одржаној дана 11.07.2014.године, 
донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
 I ПРИХВАТА СЕ  иницијатива за закључење Споразума о братимљењу општина 
Тутин и Варварин. 
 
 II Овлашћује се председник Општине Варварин Зоран Миленковић да потпише 
Споразум о братимљењу из става I овог Закључка. 
 
 III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 

БРОЈ: 02-7/2014 
У Варварину дана, 11.07.2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 
ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог 
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