СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XХI

28.02.2014.године

БРОЈ 1

ВАРВАРИН

Лист излази према потреби
Годишња претплата 300 дин.
Цена овог броја 30 дин.
Рок за рекламацију 10 дана

1.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 56 Закона о локалним изборима у вези са чланом 48 истог Закона
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 и 54/2011),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Варварин
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Варварин, Горану
Василијевићу, рођеном 12.07.1969. године, пољопривреднику из Бошњана изабраном са
изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – Зоран Миленковић на изборима одржаним
дана 06.05.2012. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а биће објављена у ''Службеном литу
општине Варварин''.
Образложење
Престанком мандата одборника Славољуба Петровића из Обрежа, због подношења
оставке, створени су услови из члана 48 и члана 56 Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број 129/07) за доделу мандата, односно потврђивање мандата
следећем одборнику са изборне листе, као у диспозитиву ове Одлуке, а на основу Уверења
о избору за одборника Скупштине општине Варварин Горана Василијевића из Бошњана,
које је издала Општинска изборна комисија, дана 19.02.2014. године.
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ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења ове Одлуке.
Број: 013-1/2013
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
2.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 56 Закона о локалним изборима у вези са чланом 48 истог Закона
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 и 54/2011),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Варварин
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Варварин, Драгану
Павићу, рођеном 23.06.1972. године, раднику из Варварин села, изабраном са изборне
листе 3. ''УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – Млађан Динкић'' на изборима
одржаним дана 06.05.2012. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а биће објављена у ''Службеном литу
општине Варварин''.
Образложење
Престанком мандата одборника Жељка Дамњановића из Варварина, због
подношења оставке, створени су услови из члана 48 и члана 56 Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) за доделу мандата, односно потврђивање
мандата следећем одборнику са изборне листе, као у диспозитиву ове Одлуке, а на основу
Уверења о избору за одборника Скупштине општине Варварин Драгана Павића из
Варварин села, које је издала Општинска изборна комисија, дана 19.02.2014. године.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења ове Одлуке.
Број: 013 – 7 / 2013
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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3.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 56 Закона о локалним изборима у вези са чланом 48 истог Закона
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 и 54/2011),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Варварин
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Варварин, Љубиши
Миљковићу, рођеном 25.06.1979. године, раднику из Доњег Катуна, изабраном са
изборне листе 2. ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ, ГРУПА ГРАЂАНА ВОЈКАН ПАВИЋ – Драгољуб Станојевић'' на изборима
одржаним дана 06.05.2012. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а биће објављена у ''Службеном литу
општине Варварин''.
Образложење
Престанком мандата одборника Драгољуба Станојевића из Варварина, због
подношења оставке, створени су услови из члана 48 и члана 56 Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) за доделу мандата, односно потврђивање
мандата следећем одборнику са изборне листе, као у диспозитиву ове Одлуке, а на основу
Уверења о избору за одборника Скупштине општине Варварин Љубише Миљковића из
Доњег Катуна, које је издала Општинска изборна комисија, дана 19.02.2014. године.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења ове Одлуке.
Број: 013-5/2013
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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4.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 56 Закона о локалним изборима у вези са чланом 48 истог Закона
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 и 54/2011),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Варварин
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Варварин, Данијелу
Радојичићу, рођеном 18.10.1981. године, монтеру ТТ мреже из Обрежа, изабраном са
изборне листе 5. ''ПОКРЕНИМО ВАРВАРИН – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста) на
изборима одржаним дана 06.05.2012. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а биће објављена у ''Службеном литу
општине Варварин''.
Образложење
Престанком мандата одборника Славољуба Савића из Бошњана, због подношења
оставке, створени су услови из члана 48 и члана 56 Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број 129/07) за доделу мандата, односно потврђивање мандата
следећем одборнику са изборне листе, као у диспозитиву ове Одлуке, а на основу Уверења
о избору за одборника Скупштине општине Варварин Данијела Радојичића из Обрежа,
које је издала Општинска изборна комисија, дана 19.02.2014. године.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења ове Одлуке.
Број: 013-3/2013
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
5.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 56 Закона о локалним изборима у вези са чланом 48 истог Закона
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 34/2010 и 54/2011),
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Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Варварин
Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Варварин, Милану
Сврзићу, рођеном 05.01.1976. године, машинском техничару из Варварина, изабраном са
изборне листе 6. ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – Славољуб Славко Савић''
на изборима одржаним дана 06.05.2012. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а биће објављена у ''Службеном литу
општине Варварин''.
Образложење
Престанком мандата одборника Славољуба Славка Савића из Бошњана, због
подношења оставке, створени су услови из члана 48 и члана 56 Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) за доделу мандата, односно потврђивање
мандата следећем одборнику са изборне листе, као у диспозитиву ове Одлуке, а на основу
Уверења о избору за одборника Скупштине општине Варварин Милана Сврзића из
Варварина, које је издала Општинска изборна комисија, дана 19.02.2014. године.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења ове Одлуке.
Број: 013-4/2013
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
6.
На основу члана 92. став 2 и 3 Закона о буџетском систему (''Службени гласник
РС'', број 54/09), 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 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Послове Екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Варварин за 2013.
годину поверити Државној ревизорској институцији.
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2. Уколико се државна ревизорска институција не одазове захтеву за вршење
ревизије завршног рачуна буџета општине Варварин за 2013. годину, послови екстерне
ревизије могу се поверити лицу које испуњава услове за обављање послова ревизије
финансијских извештаја прописаних законом којим се уређује рачуноводство и ревизија,
на начин утврђен законом, а уз сагласност Државне ревизорске институције.
3. Ову Одлуку и захтев за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине
Варварин за 2013. годину, доставити Државној ревизорској институцији.
4. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 400 - 39 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

7.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
Тачка 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКП ''Варварин'' Варварин да може другом правном или
физичком лицу дозволити постављање антенског система за интернет мрежу на
Водоторњу, у складу са позитивним законским прописима.
Тачка 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 023-3/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

страна 7 број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

28.02.2014.године

8.
На основу члана 32. Закона о легализацији објеката (''Службени гласник РС'', бр.
95/13 ) и члана 37. Статута општине Варварин (''Сл. лист општине Варварин '', број 9/08,
12/08. 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године
донела је
ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ
ИЗГРАЂЕНЕ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми и мерила за обрачун и уговарање висине
накнаде за уређивање грађевинског земљишта за објекте изграђене без грађевинске
дозволе за подручје општине Варварин ( у даљем тексту општина ).
Члан 2.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се према зонама, степену
комуналне опремљености, намени и површини објекта.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта поред критеријума из става 1. овог
члана одређује се и према трошковима уређивања грађевинског земљишта (трошкови
припремања).
Члан 3.
Основ за утврђивање граница зона је економски, односно тржишни критеријум
вредности локације, где је вредност локације управо пропорционална њеној атрактивности
и изузетности, саобраћајној опслужености и приступачности, обиму и разноликости
понуде у оквиру зоне, броју корисника који је поседују, посебним погодностина за
одређену намену и сл. Подручје општине подељено је на пет зона које се пружају од
центра ка периферији.
ГРАНИЦЕ ЗОНА
Члан 4.
Зависно од положаја, комуналне опремљености, као и других погодности од
значаја за коришћење грађевинског земљишта, одређују се пет зона и то:
- Прва зона обухвата простор ограничен улицама Моравском, 7. јула, левом
обалом Каленићке реке и обалом Велике Мораве.
- Друга зона обухвата подручје ограничено улицама: 7. јула, катастарским
парцелама 54/2, 53/2, 4484/2, 4484/2, 4484/1, 4465/2, 4465/46, 4149, 4150, 4151,
2811/2, 3809/5, 3809/1, и даље улицом Првомајском до Каленићке реке.
Као друга зона третира се и простор ван границе Генералног урбанистичког плана,
а који је дефинисан одговарајућим планским актом.
- Трећа зона обухвата сав остали простор у границама Генералног урбанистичког
плана као и насељењна места: Бачина, Бошњане , Маскаре, Село Варварин,
Горњи Катун, Обреж и Доњи Катун.
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Четврта зона обухвата насељена места: Орашје, Церница, Избеница и Суваја.
Пета зона обухвата насељена места: Доњи Крчин, Залоговац, Парцане,
Мареново, Пајковац, Тољевац, Мала Крушевица, Карановац и Горњи Крчин.

Намене објеката – простора, односно земљишта за које се утврђују закупнина и
накнада су:
- стамбени објекти – простори ( стамбени објекти на засебним парцелама,
станови у колективним стамбеним зградама, станови у стамбено-пословним
објектима, стамбени објекти у низу, стамбени део у оквиру атељеа и пратећи
гаражни простор у стамбеним објектима );
- привредно – производни објекти – простори ( занатство, индустрија,
грађевинарство, комунални објекти, ТС, топлане, црпне станице, посројења за
водоснабдевање и канализацију, јавне гараже, трговине, дисконти, складишта,
стоваришта, пијаце, магацини и др.
- остали пословни објекти – простори ( угоститељски, хотели, мењачнице,
пословно – стамбени апартмани, објекти за забавне игра и игре на срећу,
комерцијално-здравствени, комерцијални објекти дечјих установа, атељеи,
галерије, административни, трговински, тржни центри, дисконти и др. );
- објекти – простори друштвеног стандарда ( школе, факултети, дечје установе,
установе социјалне заштите, здравствене установе, болнице, објекти за
бањсколечење, објекти културе, објекти спорта, и др. );
- надстрешнице, отворени производни и складишни објекти – простори,
отворене пијаце са тезгама и др.;
- пољопривредни објекти ( стаје, разна товилиштва и др. );
- резервоари за разне тезности;
- комерцијалне бензинске пумпе.
Намена објекта – простора, односно земљишта, која нису наведена у ставу 1. овог
члана, утврђују се према најсличнијој намени.
Члан 5.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта се обрачунава по метру квадратном
( м2 ) корисне површине објеката чија се изградња предвиђа планским документом на
основу ЈУС У.Ц 2.100 ( '' Сл. лист СРЈ '', бр. 32/2002 ), односно која је одређена пројектом
на начин:
- корисна површина представља подну површину објекта. При томе се у
површини урачунавају све површине у нишама прозора, излога, радијатора,
уграђених делова намештаја и сл.
- све корисне површине се рачунају према мерама између финално обрађених
површина зидова. Уколико се мрере површина узимају између необрађених,
односно из пројекта ( цртежа ), онда се тако израчунате површине умањују за
3. Ово смањење се не примењује ако су зидови од префабрикованих
елемената, чије финално обрађене површине не повећавају површину зида
означену на цртежу, уколико су пројектом предвиђени необрађени зидови, као
и уколико се мере узимају из пројекта изведеног стања;
- површина објеката друштвеног стандарда је површина свих радних, помоћних
и пратећих просторија са припадајућим комуникацијама;
- стамбена површина је збир свих подних површина у становима у колективној
стамбеној згради ( изузимајући комуникације и заједничке просторије ван
станова ) и површина станова у стамбено-пословном објектима;
- површина привредно-производног простора је површина свих радних,
помоћних и пратећих просторија са припадајућин комуникацијама и пратећим
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пословним, односно канцеларијским простором чија површина не прелази
25 од укупне површине;
површина пословно-услужног простора је укупна нето површина свих
простора;
површина пословно-комерцијалног простора је површина свих радних,
помоћних и пратећих просторија са припадајућим комуникацијама;
површина објеката дипломатско-конзуларних представништва ( амбасада ) и
резиденција је површина свих радних, помоћних и пратећих просторија са
припадајућим комуникацијама;
површина припадајућег гаражаног простора је површина гаражних места без
комуникација;
површина индивидуалних стамбених објеката је површина свих подних
површина у породичној стамбеној згради, укључујући комуникације и
помоћне просторије.

Члан 6.
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта, утврђена овом Одлуком,
коригује се следећим коефицијентима:
1. коефицијент 2,0
објекте бензинских пумпи са припадајућим садржајем без надстрешнице
2. Коефицијент 1,0
надстрешнице уз бензинске пумпе
спортско рекреативне ''балоне''
3. коефицијент 0,75
површине у поткровним етажама
површине у подрумским и сутеренским етажама
галерије у затвореном простору
4. коефицијент 0,5
гараже се обрачунавају само за гаражно место без комуникација
сви помоћни објекти уз породичне стамбене објекте ( оставе, шупе ... )
отворени базени и отворени спортски терени уз породичну стамбену зграду
надстрешнице уз привредно – производне објекте
површине отворених простора-терасе, тремови, лође
5. коефицијент 0,25
објекти јавне намене рекреативно – спортски објекти и објекти забаве и разоноде на
отвореном простору.
Накнада се не обрачунава за површине лифтова и комуналних постројења.
II – НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 7.
Власник објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрење за
изградњу плаћа накнаду за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 8.
Уређивање јавног грађевинског земљишта обухвата трошкове припремања и
опремања јавног грађевинског земљишта, и то:
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припремање јавног грађевинског земљишта обухвата истражне радове, израду
геодетских и других подлога, израду планске и пројектне докумантације,
решавање имовинско – правних послова, расељавање, рушење објеката који су
то планом предвиђени, санирање терена, израду програма за уређивање
земљишта и друге радове.
- Опремање јавног грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката и мреже
водоснабдевања, канализације, саобраћајних површина са комплетном
опремом, изградњу паркинга и пешачких површина, изградњу и уређење
јавних зелених површина са пратећим садржајима и друге радове.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
ифраструктуре које инвеститор посебно уговара са надлежним предузећима (
електродистрибутивни објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа, кабловски дистрибутивни
систем, топлификација, гасификација и др. ).
Радови на изградњи комуналних објеката, у делу који служи само појединим
стамбеним зградама или објектима друге намене, у циљу повезивања тих објеката са
одговарајућим системима градске комуналне инфраструктуре, сматрају се саставним
деловима објеката којима служе, не исказује се у оквиру радова на уређивању градског
грађевинског земљишта и нису садржани у накнади за уређивање грађевинског земљишта.
Извођење и финансирање ових радова сносе лица из члана 8. ове Одлуке.
-

Члан 9.
Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу
следећих критеријума:
- степена комуналне опремљености;
- годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта;
- урбанистичке зоне;
- намене и површине објекта.
Члан 10.
Трошкове за раније изведене радове на уређивању јавног грађевинског земљишта
обрачунава се на основу степена изграђености и комуналне опремљености простора који
окружује грађевинско земљиштеза које се утврђују трошкови уређивања, а према
површини објекта односно простора који се гради.
Члан 11.
Ако грађевинско земљиште није опремљено основним комуналним објектима, нити
је изградња тих објеката предвиђена програмом уређивања грађевинског земљишта износ
накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђен у складу са критеријумима из ове
Одлуке умањује се сразмерни износ на име основних комуналних објеката који недостају.
Стопа умањења износи:
- за коловоз са савременим застором ................................. 33
- за тротоаре........................................................................... 8
- за уличну водоводну мрежу.............................................. 7
- за фекалну канализацију.................................................... 12
- за нисконапонску електро мрежа...................................... 17
Члан 12.
Инвеститор који је својим средствима учествовао у трошковима уређивања
грађевинског земљишта има право на сразмерно умањење накнаде за уређивање
грађевинског земљишта зависно од врсте комуналног објекта у чијој је изградњи
учествовао ( сразмерно проценту умањења из чл. 13. ове Одлуке ).
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Члан 13.
Накнада за уређивање јавног грађевинског земљишта обрачунава се на основу зона
утврђених овом Одлуком, при чему се у оквиру сваке зоне утврђује висина накнаде за
различите намене.
Р.
Бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Намена земљиштаобјекта
Стамбени објекат
Привредно производни
објекти
Остали пословни
објекти
Објекти друштвеног
стандарда
Надстрешнице,
отворени производни и
складишни објекти 2080од цене за
пословни простор у
зависности од степена
затворености
(отворености )
Пољопривредни
објекти
Резервоари за разне
течности
Комерцијалне
бензинске пумпе

Накнада за уређивање грађевинског земљишта
дин./м2
I
II
III
IV
V
зона
зона
зона
зона
зона
240,00
210,00
180,00
150,00
60,00
850,00

800,00

750,00

1.250,00 1.150,00 1.100,00
300,00

250,00

200,00

600,00

350,00

1.000,00

750,00

175,00

100,00

20-80% од цене за пословни простор у зависности од
степена затворености

150,00

120,00

90,00

75,00

0

400,00

350,00

300,00

250,00

150,00

1.250,00

1.000,00

2.000,00 1.750,00 1.500,00

Утврђена накнада за уређивање грађевинског земљишта подлеже корекцији
приликом доношења годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, као и током
реализације Програма.
Члан 14.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се према 1м2 корисне
површине објекта, односно простора који се гради.
Код објекта за које је урбанистичким планом предвиђено коришћење слободних
површина, трошкови урееђивања грађевинског земљишта обрачунавају се и по 1м 2
земљишта ( индустријске зоне, бензинске пумпе, спортски терени и други објекти ).
Члан 15.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, обрачуната по овој Одлуци умањује
се:
-

-

у висини од 20 за објекте из члана 4. ове Одлуке чији су обвезници државни
органи и организације, органи и организације јединица територијалне
аутономије и локалне самоуправе и организације које обављају јавну службу
које послују средствима у државној својини, за објекте по намени који су у
функцији њихове делатности;
верски објекти ослобађају се плаћања накнаде за уређивање јавног
грађевинског земљишта.
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За изградњу станова за потребе Дирекције за урбанизам и изградњу општине
Варварин, који служе за припремање јавног и осталог грађевинског за
изградњу објеката инфраструктуре и припремање локација, накнада за
уређивање грађевинског земљишта се не уговара и не плаћа.

Члан 16.
Умањење од 20% накнаде за уређивање грађевинског земљишта за власнике
бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта или стана у стамбеној згради, који је
изградњом или куповином трајно решавао своје стамбено питање и ако он или чланови
његовог породичног домаћинства немају другу непокретност за становање, ако је власник
породичног стамбеног објекта инвалид, самохрани родитељ или корисник социјалне
помоћи.
Породичним домаћинством у смислу става 1. овог члана сматрају се лица која са
власником објекта изграђеног без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу
живе у заједничком домаћинству (брачни друг или лице које са власником објекта живи у
ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад и друга
лица која је власник објекта или његов брачни друг дужан да по закону издржава а која са
њим станују у истом стану, односно породичној стамбеној згради).
Умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта за власнике објекта
изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу који су извршили
опремање грађевинског земљишта сопственим средствима или средствима месној
самодоприноса, сразмерно учешћу у опремању.
Члан 17.
Накнада утврђена овом Одлуком подлеже усклађивању до дана закључивања
уговора укулико показатељ раста цена на мало који обавља Завод за статистику РС,
обрачунат кумулативно од дана ступања на снагу ове Одлуке, пређе 10 или уколико се
промени курс динара у односу на евроза више од 10 у односу на утврђени курс на дан
ступања на снагу ове Одлуке.
Усклађивање у смислу става 1 овог члана вршиће се за проценат који прелази 10 .
Уколико дође до повећања по оба основа из става 1 овог члана, усклађивање ће се
вршити по једном основу и то према већем проценту повећања.
Члан 18.
Права и обавезе у погледу накнаде за уређивање грађевинског земљишта
инвеститор уређује уговором који закључује са Дирекцијом за урбанизам и изградњу
општине Варварин ( у даљем тексту Дирекција ).
Уговор из предходног става поред основних елемената ( број парцеле, површина,
површина изграђеногобјекта... ), треба да садржи и:
- укупан износ накнаде коју је дужан да плати,
- динамику плаћања уговореног износа накнаде, односно динамику извршења
уговорених радова на уређивању грађевинског земљишта,
- структуру радова на уређивању земљишта на које се односи уговорена
накнада, односно функционалне карактеристике тих радова са становишта
погодности које пружају инвеститору,
- друга права и обавезе које се односе на уређивање грађевинског земљишта,
односно на привођење грађевинске парцеле планираној намени,
- околности и поступак по којима ће се вршити измене и допуне уговорених
права и обавеза.
Члан 19.
Накнада обрачуната по овој Одлуци плаћа се једнократно или у ратама.
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У случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, једнократном
уплатом на дан закључења уговора, обвезник има право на умањење накнаде за 30.
Обвезник који отпочне плаћање накнаде у ратама, а затим уплату преосталог дуга
изврши одједном, има право наумањење накнаде за 20 на преостали ревалоризовани
недоспели износ.
У случају плаћања накнаде у ратама, обвезник врши плаћање на следећи начин:
- прву рату у висини од 5 од утврђене накнаде за уређивање грађевинског
земљишта ;
- преостали износ утврђене накнаде у једнаким месечним, односно кварталним
ратама, за физичка лица у року до 120 месечних рата, стим да месечна рата не
може не може бити мања од 2.000,00 динара, а за правна лица у року од 60
месечних рата, стим да месечна рата не може бити мања од 5.000,00 динара.
Рате подлежу усклађивању према показатељу раста цена на мало, а у складу са
чланом 17. ове Одлуке.
Ради обезбеђења плаћања накнаде, обвезник је дужан да Дирекцији достави један
од инструмената обезбеђења плаћања: банкарску гаранцију ''без приговора'' и наплативу
''на први позив'', са клаузулом о укључењу валоризације у гаранцију; хипотеку у корист
Дирекције, менице, неопозиво уговорно овлашћење или други инструмент обезбеђења
који одреди Дирекција при уговарању, а у складу са прописима. Наплату ових
инструмената Дирекција ће вршити у корист приписаних уплатних рачуна.
Члан 20.
Код плаћања у ратама, уплата прве рате у износу од 5 на име накнаде за
уређивање грађевинског земљишта и прибављање потврде од Дирекције о поштовању
уговорене динамике представља услов за пријаву радова.
Закључење уговора и плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта по
извршеном обрачуну, представља један од услова за добијање дозволе.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 434-2/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

9.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09)
и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13)
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О измени Одлуке о условима за наткривање тротоара и постављање
мобилијара испред пословних просторија у централном делу Варварина

страна 14 број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

28.02.2014.године

Члан 1.
У Одлуци о условима за наткривање тротоара и постављање мобилијара испред
пословних просторија у централном делу Варварина (''Службени лист општине Варварин'',
број 12/2013) врше се измене и то:
- У члану 6. речи ''комунална инспекција'' мењају се и гласе: ''грађевинска
инспекција'' ;
- у члану 7. речи ''комунална инспекција'' мењају се и гласе: ''грађевинска
инспекција'',
- у члану 8. речи ''комуналне инспекције'' мењају се и гласе: ''грађевинске
инспекције'',
- у члану 10. речи ''комунална инспекција'' мењају се и гласе: ''грађевинска
инспекција''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 354 - 129/14
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

10.
На основу члана 61 став 3., члана 64 став 2. Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'', број 62/06 и 65/08 – др. закон и 41/09), и члана 37. Статута
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12
и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
Одређује се председник општине Варварин, као орган надлежан за доношење
Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Варварин, уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у складу са Годишњим програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Варварин.
Члан 2.
Одређује се председник општине Варварин, као надлежан орган, да на основу
предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања, коју образује Општинско
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веће општине Варварин, донесе Одлуку о давању на коришћење без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуку о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Варварин, уз
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је у
складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за
пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне
објекте у државној својини.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 320-12/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

11.
На основу члана 17. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број
24/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) и Одлуке о измени стратегије социјалне заштите
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 4/09),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о поверавању вршења услуга Дневног центра за децу и омладину са посебним
потребама Црвеном крсту Варварин
Тачка 1.
Овом Одлуком поверава се вршење услуга Дневног центра за децу и омладину са
посебним потребама – пружаоцу услуга Црвеном крсту Варварин, до 31.12.2014. године.
Тачка 2.
Пружаоцу услуга – Црвеном крсту Варварин у циљу обављања услуге из тачке 1.
ове Одлуке дају се на коришћење пет просторија у западном крилу објекта за смештај
деце и омладине са посебним потребама, који се налази у улици Слободе бб., на кат.
парцели број 123/96 у К.О. Варош Варварин и то:
- једна просторија површине 29,12м2,
- четири просторије површине по 13,21м2 , и
- део ходника за коришћење наведених просторија површине 22,89м2 са улазом
према ПУ ''Наша радост Варварин.
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Тачка 3.
Обавезује се пружаоц услуга Црвени крст Варварин да кроз поступак јавних
набавки ангажује неопходни стручни и пратећи кадар за рад у Дневном центру за децу и
омладину са посебним потребама, и да истовремено као пружалац услуга, покрене
поступак за добијање лиценце за обављање оваквих услуга, у складу са законом.
Тачка 4.
Општина Варварин као финансијер, Црвени крст као пружалац услуга и Центар за
социјални рад као овлашћени орган за спровођење поступка и утврђивање права на
услуге ове врсте, по ступању на снагу ове Одлуке закључиће тројни споразум о сарадњи
којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.
Тачка 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању на коришћење
просторија Центру за социјални рад Варварин број 464-15/09 од 11.12.2009. године.
Тачка 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 56 – 22 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

12.
На основу члана 8. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 34/01, 62/06, 116/08, 92/11 и 99/11), члана 5 Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених
у државним органима (''Службени гласник РС'', број 44/08 и 2/12) и члана 37. став 1. тачка
6 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09,
3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13 седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица
општине, Скупштине општине и Општинске управе општине Варварин
Члан 1.
У Одлуци о платама изабраних, именованих и постављених лица Општине,
Скупштине општине и Општинске управе општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', 9/08, 12/08, 7/12 и 1/13), у члану 5 став 1 тачка 4 речи:
''Заменик председника Скупштине ................................ 5.74 бришу се''
Члан 6. мења се и гласи:

страна 17 број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

28.02.2014.године

''Члан 6.
Изабраном лицу које нема право да обавља функцију на сталном раду (аменик
председника Скупштине општине) припаца месечна накнада у нето износу од
30.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима, без права на исплату
одборничке накнаде за заседање Скупштине општине и одборничке групе.
Одборницима Скупштине општине припада накнада у месечном износу од
5.000,00 динара, накнада за рад у одборничкој групи у износу од 1.500,00 динара, као
и трошкови превоза када се одржава седница Скупштине општине.
Председницима одборничких група припада накнада у износу од 10.000,00
динара месечно, без права на исплату накнаде за заседање Скупштине општине, и
одборничке групе.
Накнаде из става 1., 2. и 3. и овог члана исплаћивати са позиције Скупштина
општине ''накнада одборницима''.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 123 – 9 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

13.
На основу члана 27.и 46. Закона о планирању и изградњи ( „Сл.гласник РС “,
бр.72/09), и члана 37. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин “
,бр.9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године ,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МЕСНО ГРОБЉЕ У СУВАЈИ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације месног гробља у Суваји.
Члан 2.
Планом се разрађује простор у површини од 4ха 48ар 39м2 и обухвата следеће
катастарске парцеле 3996, 3997, 3953/2, 3954, 4037 и пут 3955 све КО Обреж.
Члан 3.
У свом саставу План детаљне регулације садржи постојећа гробна места, простор
за нова гробна места, комлекс постојеће цркве са пратећим објектима.
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила грађења и графички део којим се дефинише
нарочито :
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1. граница плана и обухват грађевинског простора ;
2. подела простора на посебне целине и зоне ;
3. намена земљишта ;
4. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози ;
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план) ;
6.трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру ;
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама ;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора ;
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ;
10. графички део ;
Члан 5.
Рок за израду Плана је 12 месеци од дана потписивања уговора са носиоцем израде
плана. Време потребно за излагање плана и спровођење стручне расправе није обухваћено
роком предвиђеним у предходном ставу.
Члан 6.
Послови израде Плана поверавају се најповољнијем понуђачу ,а у складу са
Законом о јавним набавкама.
Члан 7.
Избор оптималног урбанистичког решања изршиће се у сарадњи са надлежним
одељељем Општинске управе и надлежним органима и организацијама Општине
Варварин .
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у сали Скупштине општине Варварин и
просторији МЗ Суваја после извршене контрле нацрта Плана од стране Комисије за
планове .
Јавни увид ће се обављати у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном
листу и локалним електронским медијима.
По објављеном јавном увиду и прибављеном извештају Комисије за планове,
извештај о јавном увиду и План у форми и са садржајем који је био изложен на јавни увид
доставља се скупштини на усвајање .
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Варварин ''.
Број: 352 – 3 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

страна 19 број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

28.02.2014.године

1.
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 119/2012), члана 32. став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11), члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13)
Скупштина општине Варварин на 13. седници, одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ''ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН
I ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Ракић, дипломирани инжењер пољопривреде из
Крушевца, за в.д. директора ЈКП ''Варварин'' Варварин, на период до 6 месеци, почев од
дана ступања на снагу овог Решења.
II Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 023-13/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

2.
На основу члана 32. и члана 36. Закона о лакалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07) и члана 45. члана 46. и члана 47. Статута Општине Варварин (''Сл. лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам,
стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине
I Разрешава се Игор Милетић из Маскара, члан Савета за урбанизам, стамбено
комуналне делатности и заштиту животне средине, због избора у Општинско веће
општине Варварин.
II Именује се Благоје Блажић из Маскара, за члана Савета за урбанизам, стамбено
комуналне делатности и заштиту животне средине.
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III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02 - 3 /2014
У Варварину дана, 28.02.2014 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

1.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Варварин за 2013.
годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 020-1/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

2.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Варварин за 2013.
годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 021 - 1 /2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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3.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2013. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-11/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

4.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК

I
годину.

УСВАЈА СЕ

Финансијски извештај ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2013.

II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-10/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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5.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2014.
годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-3/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

6.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник услуга и радова ЈКП ''ВАРВАРИН''
Варварин у 2014. години, усвојен од Надзорног одбора ЈКП ''Варварин'' Варварин дана
21.01.2014. године .
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023 – 17 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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7.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај Јавног предузећа
Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин за 2013. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-9/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

8.
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 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на допуну Ценовника ЈП Дирекције за урбанизам и
изградњу Варварин, у 2014. години, усвојен од Надзорног одбора предузећа дана
30.01.2014. године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023 – 4 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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9.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању ЈП за
изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин - Ћићевац за 2013. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023 – 7 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
10.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), разматрајући Извештај о раду и
Финансијски извештај ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за 2013. годину,
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I НАЛАЖЕ СЕ ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, да употпуни и доради
Извештај о раду и Финансијски извештај за 2013. годину, у складу са законом, и исти
достави оснивачу најкасније до 31.03.2014. године.
II НАЛАЖЕ СЕ ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, да до 31.03.2014. године,
достави Извештај о раду и Финансијски извештај за прва три месеца 2014. године.
III НАЛАЖЕ СЕ Надзорном одбору и директору ЈКП ''Путеви Варварин''
Варварин, и Надзорном одбору и директору ЈКП ''Варварин'' Варварин, да спроведу
деобни биланс од 28.02.2012. године у смислу поделе имовине, и да оснивачу најкасније
до 31.03.2014. године, доставе предлог одлуке о смањењу капитала у ЈКП ''Варварин''
Варварин и предлог одлуке о повећању капитала у ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин.
IV Овлашћује се Општинско веће општине Варварин да формира комисију која ће
извршити проверу спроведеног деобног биланса у смислу поделе имовине између ЈКП
''Варварин'' Варварин и ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, упоредно са стањем тренутне
имовине ова два предузећа, и да о свему достави извештај оснивачу.
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V Закључак доставити директору ЈКП ''Путеви Варварин'', директору ЈКП
''Варварин'' Варварин, Надзорном одбору ЈКП ''Путеви Варварин'', Надзорном одбору ЈКП
''Варварин'' Варварин, Општинском већу општине Варварин и исти објавити у
''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-12/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
11.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај СТЦ ''Темнић''
Варварин за 2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-8/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
12.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај
библиотеке Варварин за 2013. годину.

Општинске

II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022-5/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

страна 26 број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

28.02.2014.године

13.
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 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ПУ ''Наша радост'' Варварин за 2013. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022 – 4 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

14.
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 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ПУ ''Наша радост'' Варварин за 2013.
годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022 – 3 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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15.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Дома
здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин, за 2013. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022 – 6 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

16.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм рада Центра за социјални рад Варварин – Ћићевац са
седиштем у Ћићевцу, за 2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022-2/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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17.
На основу члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), у складу са Одлуком о буџету
општине Варварин за 2014. годину (''Службени лист општине Варварин'', број 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Варварин Зоран Миленковић, да
потпише Уговор о пословној сарадњи општине Варварин и осигуравајућих друштава за
2014. годину, у циљу субвенционисања осигурања усева и плодова и садног материјала од
ризика града од стране општине Варварин у висини од 20% вредности полисе осигурања,
а за осигуранике са подручја општине Варварин.
II Општина Варварин реализоваће наведене уговоре средствима из буџета
општине, са позиције 147 – Фонд за развој пољопривреде.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 320-17/2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

18.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), разматрајући иницијативу
одборничке групе СПС у Скупштини општине Варварин,
Скупштина општине Варварин, на 13. седници одржаној дана 28.02.2014. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I Убрзати процес израде пројектне документације Главног пројекта за
водоснабдевање месних заједница Залоговац, Мареново и Парцане код ЈКП ''Водовод''
Крушевац.
II Упутити допис ''Југопревозу'' Крушевац за увођење линије Варварин – Доњи
Крчин са поласком у 19 часова како би ученици који путују из Варварина могли да се
врате кућама без вишесатног чекања следећег поласка који је у 21 час.
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III Не прихвата се део иницијативе да се ученицима са територије општине
Варварин који за долазак до школе користе аутобуски превоз омогући бесплатна месечна
карта, као ни бесплатна месечна карта за ученике који имају одличан успех, јер општина
обезбеђује превоз ученика основних школа и плаћа превоз ученика основних специјалних
школа, у складу са законом.
IV Закључак доставити ЈКП ''Водовод'' Крушевац, ''Југопревоз'' Крушева,
председнику одборничке групе СПС и архиви.
Број: 012 - 1 / 2014
У Варварину дана, 28.02.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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