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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 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, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Послове Екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Варварин за 2014.
годину поверити Државној ревизорској институцији.
2. Уколико се државна ревизорска институција не одазове захтеву за вршење
ревизије завршног рачуна буџета општине Варварин за 2014. 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 2014. годину, доставити Државној ревизорској институцији.
4. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-7/ 2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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2.
На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 37. Статута oпштине
Варварин („Службени лист општине Варварин“ број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 I 12/13),
Скупштина општине Варварин на 23. седници од 06.03.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и
намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за
недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове
инфраструктурног опремања средствима инвеститора као и друга питања од значаја за
обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и
других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања.
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се
за уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и
одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу
обрачуна доприноса који врши надлежни орган јединице локалне самоуправе или
Ј.П.Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин.
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта
обрачунава се тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у
општини Варварин објављена од стране Републичког завода за статистику за територију
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општине помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње,
израженом у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним овом
Одлуком.
Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на
коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и
канализациона мрежа.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни
систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара
са надлежним јавним предузећима.
а ) ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следеће зоне 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.
- 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.
-

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа допринос су:
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним
објектима;
- комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене
апартмане, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне
комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте
комерцијалног и услужног карактера
- производна: производни и складишни објекти, гаражни простор у овим објектима
- јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној
својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за
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потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и
остали објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови
здравља, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и
рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и
објекти - простори традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу
Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006)
- остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, објекти производног занатства,
индустрије и грађевинарства, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним
објектима, пољопривредни објекти, економски објекти гаражни простор у овим објектима,
помоћни објекти, отворени паркинзи
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следећи коефицијенти:
Члан 8.
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка
зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона

Коефицијент
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

Коефицијент за намену (Кн)1:
Намена објекта
Стамбена
Комерцијална
Производна
Остала
Јавна

Коефицијент
0,2
0,6
0,3
0,1
0

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског
земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном
расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1.
Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром,
допринос обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Ц укупна) умањује се за одређени
проценат, у складу са следећом табелом:
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Проценат
умањења
33%
12%
7%
8%
17%

Члан 10.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев
инвеститора из члана 3. ове Одлуке, а на основу достављене урбанистичко - техничке
документације, односно правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за
грађевинску дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта
изведеног стања и др. документације прописане важећим Законом о планирању и
изградњи и подзаконским актима.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и
складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за делове
подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта,
отворене спортске терене и атлетске стазе.
Члан 12.
За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој
општине, допринос се може умањити до 20%, уз сагласност општинског већа.
Умањење из става 1 овог члана не односи се на објекте станоградње.
Члан 13.
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за
коју је прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику
доприноса за другу (нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса.
Члан 14.
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и
инвеститор изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску
дозволу, односно сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун
доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни део измењеног решења о
грађевинској дозволи.
Члан 15.
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у
циљу изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање
грађевинског земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између
објекта који планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из
земљишних књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном
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дозволом или актом надлежне службе/одељења да је објекат грађен у периоду када за
његову изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене
исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта надлежне
службе/одељења, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе,
копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица општинске управе
односно ЈП Дирекције.
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 16.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у
целости или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
-

једнократно у целости са умањењем се у износу од 30% или

- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких
цена према подацима Републичког завода за статистику.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате,
инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три
месеца од дана доспећа последње рате или
2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за
изградњу објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и
који не садржи више од две стамбене јединице, из става 5 овог члана, не достављају се
средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.
Члан 17.
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року,
наплата ће се извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о
пореском систему и пореској администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
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IV
УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 18.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у
обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или
правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе или
Ј.П.Дирекцији За урбанизам и изградњу Варварин предлог о финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана доставља:
- правоснажне локацијске услове
- доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради
објекта
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње
Члан 19.
Ј.П.Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин након разматрања предлога лица
из става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације, припрема Елаборат о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
податке о локацији односно зони,
податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће
инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу Ј.П. Дирекције за урбанизам и изградњу да обезбеди стручни надзор у току
извођења радова
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и
других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
-

Члан 20.
На основу елабората из члана 19 ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 19
ове одлуке и Ј.П. Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин.
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Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу Ј.П. Дирекције за урбанизам и изградњу да обезбеди стручни надзор у току
извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу
инфраструктурних објеката
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.
VI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Инвеститори који су са јединицом локалне самоуправе закључили уговор о
накнади за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката, по раније важећим
законима и Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта (''Сл. Лист општине Варварин бр.05/03), по којима
накнада није плаћена у целости, имају право на закључивање анекса уговора и обрачун
доприноса у складу са овом Одлуком тако што се уплаћени износ прерачунава у м2.
Инвеститори који су закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу објекта по раније важећим законима и Одлуком и исплатили су
накнаду у целости а нису довршили поступак добијања грађевинске дозволе или пријаве
радова нису у обавези да плате разлику у цени према овој Одлуци.
Члан 22.
Инвеститор који је уговорио накнаду за уређивање грађевинског земљишта по
раније важећим прописима има право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у
номиналном износу, уколико од надлежне управе достави доказ да није издата потврда о
пријему документације, односно грађевинска дозвола, односно да инвеститор не може
остварити право изградње објекта на основу издате документације као и да није започета
изградња објекта.
Члан 23.
Инвеститори који су закључили уговоре са Ј.П. Дирекцијом за урбанизам и
изградњу Варварин о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте
закључе до 01.03.2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског
земљишта у свему у складу са закљученим уговором.
Члан 24.
Од 1.03.2015. године престају да важe одредбе Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта (''Сл
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лист општине Варварин'' бр. 05/03), Одлуке о измени и допуни Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта бр.
418-5/05, бр. 418/8-09, бр.446-6/08-1.
Одредбе ове Одлуке не односе се на објекте у поступку легализације за које је и даље на
снази Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за објекте изграђене без грађевинске дозволе (''Сл.лист општине
Варварин'' бр 1/2014).
Члан 25.
Одредбе ове Одлуке примењују се наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 434-6/2015
У Варварину, 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
3.
На основу члана 33. став 6. члана 35. став 6. Члана 42. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС и 98/2013-одлука УС), и члана 37. Став
1. тачка 5. 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 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Члан 1.
Овом одлуком доноси се План генералне регулације Варварин (у даљем тексту:
План генералне регулације).
Члан 2.
План генералне регулације је израдио ''Инфоплан'' ДОО Аранђеловац за планирање
и изградњу, пројектовање, АОП и инжењеринг, Краља Петра I, број 29, Аранђеловац.
Члан 3.
Циљ израде Плана генералне регулације је обезбеђење услова за укупни одрживи
просторни развој подручја, уравнотежен привредни и социјални развој насеља,
рационално коришћење природних ресурса, као и заштита животне средине, природних
добара и културног наслеђа, дефинисање правила уређења простора и грађења објеката у
оквиру обухвата Плана генералне регулације.
Члан 4.
План генералне регулације утврђује и разрађује генерална урбанистичка решења
заснована на дугогодишњој стратегији, концепцији уређења простора и изградње објеката,
и састоји се из:
а) Текстуалног дела који садржи:
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- општи део
- анализа и оцена стања
- планска решења
- закључна разматрања
б) Графичког дела (постојеће стање и планска решења)
в) Документационог дела.
Члан 5.
План генералне регулације обухвата део територије општине Варварин, површине
323,91 ха. У административном погледу Варварин је општински центар са 21
катастарском општином које су уједно и насеља.
Члан 6.
Графички део плана састоји се:
1. Извод из Просторног плана Варварин...................... Р 1:10 000
2. Катастарски план са границама плана..................... Р 1:2500
3. Постојећа намена површина...................................... Р 1:5000
4. Саобраћајно решење................................................... Р 1:2500
5. Претежна намена подручја........................................ Р 1:2500
6. План са поделом на урбанистичке зоне.................. Р 1:2500
7. План инсталација........................................................ Р 1:2500
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је сагласност Одсека за опште и заједничке послове,
Органа надлежног за послове заштите животне средине, Општинске управе Варварин број
501-57/2014-IV од 25.04.2014.године, на Извештај о стратешкој процени утицаја Плана
генералне регулације на животну средину.
Члан 8.
Један примерак Плана генералне регулације чува се трајно у архиви Општинске
управе Варварин, а два примерка у Одсеку за урбанизам и грађевинарство, Општинске
управе Варварин.
Члан 9.
План генералне регулације евидентираће се у Централном регистру планских
докумената, који води Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Члан 10.
Након доношења текстуалног дела Плана генералне регулације објављује се у
Службеном листу општине Варварин.
Члан 11.
Овом одлуком стављају се ван снаге сви плански документи који су на снази, а у
обухвату су Плана генералне регулације Варварин.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службени лист
општине Варварин''.
Број: 350-6/2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
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ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
4.
На основу члана 167 Закона привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/11,
99/11, 83/14 и 5/15) 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 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТУПАЊЕ ДЕЛА УДЕЛА ГРАДА
КРУШЕВЦА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ У АГЕНЦИЈИ
ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ РАСИНСКОГ ОКРУГА
Д.О.О. КРУШЕВАЦ – НОВИМ ОСНИВАЧИМА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ граду Крушевцу, као оснивачу са највећим уделом
од 40% у основном капиталу у Агенцији за регионални развој Расинског округа Д.о.о.
Крушевац да уступи 10% удела новим оснивачима, без накнаде и то:
- удео у висини од 5% Удружењу ''Етно Расина'' и
- удео у висини од 5% Регионалној привредној комори Крушевац.
2. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' и доставити Граду
Крушевцу.
Број: 011-1/2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
5.
На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 11/2009, 92/2011 и 93/2012), и члана 20. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС број 129/07), и члана 37. Статута општине Варварин („Службени
лист општине Варварин'' број 9/08) Скупштина општине Варварин, на 23. седници
одржаној дана 06.03.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Процена угрожености општине Варварин од елементарних непогода
и других несрећа.
II
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ОБАВЕЗУЈЕ СЕ израђивач Процене, и стручнa службa Општинске управе
општине Варварин да након добијања сагласности на усвојени текст од стране надлежног
органа Министарства унутрашњих послова изврши ажурирање Процене угрожености
општине Варварин од елементарних непогода и других несрећа.
Ажурирање извршити тако што ће у документу кориговати податке који су се
променили у периоду од почетка израде до сада, и детаљно разрадити појединачне
проблеме у складу са стањем на терену и новим искуствима, а све у складу са примедбама
изнетим на седници Скупштине општине.
III
Саставни део ове Одлуке је и документ Проценa угрожености општине Варварин
од елементарних непогода и других несрећа који је израдио Међународни институт за
безбедност из Београда.
IV
Одлуку заједно са документом Процене угрожености општине Варварин од
елементарних непогода и других несрећа доставити Министарству унутрашњих послова
Републике Србије ради давања сагласности.
V
Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу општине
Варварин.
Број: 82 – 1 / 2015
У Варварину дана, 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р.
6.
На основу члана 8. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр.72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-одлук УС, 24/2011, 12/2012, 43/203-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 09/08,
02/09, 03/09, 07/12 и 12/13)
Скупштина општине Варварин на 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
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Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 10/08, 01/09, 02/09, 01/10 и 07/12) у члану 11. став 1. иза алинеје 24. додаје
се нова алинеја 25. која гласи:
''Спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање
грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за
пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, за прибављање
исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења а услов су за изградњу
објекта, односно за издавање локацијских услова грађевинске дозволе и употребне
дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на
инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту''.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 02-15/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
7.
На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), члана 7, 11 и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 I 25/2014 усклађени дин.изн.), члана
4. став 1. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/2013) и члана 37 Статута
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 23 седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

1. У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине
Варварин'' број 11/14 и 13/14) у таксеној тарифи, Тарифни број 1 – за истицање
фирме на пословном простору (фирмарина) у табели делатност редни број 5:
- Поштанске услуге
Мења се и гласи:

483.170
483.170

241.585
48.317

48.317
48317
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Редни број 7 – казина, коцкарнице, кладионице и бинго сале:
9200 – коцка и клађење, такса се утврђује према величини правног лица и
то:
Велика правна лица – 10 просечних зарада,
Средња и мала правна лица – 4 просечне зараде.
-

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 434-5/2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.ј
129/2007) 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 23. седници од 06.03.2015.године,донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ АСОЦИЈАЦИЈИ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА И ОПШТИНА
ЗАПРОМОЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ РАЦИОНАЛНОГ
КОРИШЋЕЊАЕНЕРГИЈЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ENERGIE CITES
Члан 1
Општина Варварин приступа Асоцијацији европских градова и општина за
промоцију и реализацију политике рационалног коришћења енергије на локалном нивоу
Energie cites.
Члан 2
Председник општине Варварин представљаће општину Варварин у међународној
Асоцијацији европских градова и општина Energie cites.
Члан 3
Овлашћује се Председник општине Варварин да решењем именује координатора
који ће, у име општине Варварин, спроводити стручне активности у вези комуникације и
сарадње са Европском асоцијацијом локалних самоуправа Energie cites.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Варварин''.
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БРОЈ: 312-1/2015
У Варварину, 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
1.
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 9/08) и члана 5. и 6. Одлуке о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације
Скупштина општине Варварин, на 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ мајор Бранислав Митић, референт за ЦВС у команди гарнизона
Крушевац, на функцију члана Општинског штаба за ванредне ситуације у општини
Варварин у својству официра за везу Штаба са организационим јединицама Војске Србије.
II Именовани ће у случају спречености да учествује у раду Општинског штаба за
ванредне ситуације у општини Варварин одредити лице које ће га у том случају
замењивати.
III Решење доставити Команди гарнизона Крушевац – ВП 3161, Општинском
штабу за ванредне ситуације у општини Варварин и именованом лицу.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 82 – 2 / 2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ:
1. Војкан Павић из Варварина, са функције члана Савета за урбанизам, стамбено
комуналне делатности и заштиту животне средине, због именовања на функцију заменика
председника општине Варварин.
2. Дејан Стојановић из Варварина, са функције члана Савета за урбанизам,
стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине испред локалне самоуправе,
због промене места пребивалишта.
II ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Славољуб Марковић из Обрежа, одборник, за члана Савета за урбанизам,
стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.
2. Александар Савић, дипломирани машински инжењер из Бошњана, за члана
Савета за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине, из реда
грађана.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-7/2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СТЦ
''ТЕМНИЋ'' ВАРВАРИН
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора СТЦ ''Темнић'' Варварин из реда
запослених и то:
1. Анђелковић Мирослав,
2. Крстић Милан,
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора СТЦ ''Темнић'' Варварин из реда
запослених и то:
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1. Благојевић Љубиша
2. Матић Владан.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-5/2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
4.
На основу члана 54 став 2. и 55 став 3 тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 52/11), члана 32. став 1
тачка 9 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, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
ОШ ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин
I Драгану Михајловићу из Парцана, престаје функција члана Школског одбора
ОШ ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин, испред локалне самоуправе, због подношења
оставке.
II Именује се Иван Маринковић из Доњег Крчина, за члана Школског одбора
ОШ ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин, испред локалне самоуправе.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''
Број: 02-5/2015
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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5.
На основу 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 23. седници, одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ ''Наша радост'' Варварин
I Разрешава се Данијел Дивнић, из Варварина, са функције члана Управног одбора
ПУ ''Наша радост'' Варварин, испред локалне самоуправе, због подношења оставке.
II Именује се Тамара Тодоровић, психолог из Села Варварина, за члана Управног
одбора ПУ ''Наша радост'' Варварин, испред локалне самоуправе.
III Решење објавити у ''Службеном листу Општине Варварин''.

БРОЈ: 02-14/15
ДАНА: 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Извештај Јавног предузећа ''Морава'' Варварин – Ћићевац о стању
радова на изградњи Регионалног система ''Ћелије'' цевовод Крушевац-Ћићевац-Варварин
за 2014.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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БРОЈ: 023-11/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
2.
На основу члана 2. став 2. и члана 3. став 7. Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 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 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ Сагласност на Правилник о раду Јавног предузећа за изградњу
заједничког водовода ''Морава'' – Варварин.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 023-11/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске библиотеке Варварин за период 01.0131.12.2014.године и Финансијски извештај за период 01.01.-31.12.2014.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 022-2/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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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 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2014.годину Предшколске установе ''Наша
радост'' Варварин.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 022-3/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Програм рада Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац са седиштем у Ћићевцу, за 2015.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 022-1/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.

Страна 21 број 1.
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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 23. седници одржаној дана 06.03.2015.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана Општинске управе општине Варварин
(прва и друга измена) за 2015.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-6/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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), разматрајући Обавештење Управног одбора СТЦ
''Темнић'' Варварин о инциденту 20.01.2015.године са изјавом директора и раднице СТЦ
''Темнић'' Варварин Бранке Стојановић из Горњег Катуна
Скупштина општине Варварин на 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Обавештење – Информација Управног одбора СТЦ ''Темнић''
Варварин о инциденту 20.01.2015.године са изјавом директора и раднице СТЦ ''Темнић''
Варварин Бранке Стојановић из Горњег Катуна.
2. Скупштина општине осуђује сваки вид насиља, и очекује од надлежних
државних органа да предузму све мере из оквира њихових надлежности, у циљу
утврђивања истине и одговорности.
3. Закључак доставити: МУП-у ПС Варварин, Управном одбору СТЦ ''Темнић''
Варварин, директору СТЦ ''Темнић'' Варварин, Бранки Стојановић из Горњег Катуна и
архиви.
4. Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин.
БРОЈ: 023-7/2015
У Варварину, дана 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.

Страна 22 број 1.
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8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007) и члана 37. Статута општине 37. (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 23. седници од 06.03.2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о наставку активности у реализацији Пројекта уговарања енергетског учинка у области
јавног осветљења -Јавно Приватно Партнерство (ЈПП - ЕСКО)-

Члан 1.
Овлашћује се председник општине Варварин, да у име Општине Варварин потпише
Уговор о сарадњи и подршци са надлежним представницима локалних
електродистрибуција које су задужене за дистрибуцију електричне енергије за напајање
мреже јавног осветљења на подручју општине Варварин.

Члан 2.
Овлашћује се председник општине Варварин, да у име Општине Варварин потпише писмо
о одрицању одговорности Европске банке ЕБРД.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Варварин''.

БРОЈ: 312-2/2015
У Варварину, 06.03.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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) 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 пољопривреде и заштите животне
средине бр. 401-00-03611/2014-09 од 22.01.2015.године,
Скупштина општине Варварин, на 23. седници одржаној дана 06.03.2015. године,
донела је

Страна 23 број 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

06.03.2015.године

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I Овим Програмом утврђује се намена коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Варварин за 2015. годину.
II За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од
4.000.000,00 динара.
III Средства Фонда користиће се за финансирање следећих активности:
1) Очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине, а према
Плану и Програму ЈКП ''Варварин'' из Варварина....................................
700.000,00 динара
2) Санацију дугогодишњег загађења отпадом – финансирање уклањања дивљих
депонија преко ЈКП ''Варварин'' Варварин, а по захтеву месних заједница или по
налогу инспектора.................................. 500.000,00 динара
3) Унапређење система управљања отпадом - стварање услова за организовано
сакупљање комуналног отпада у сеоским насељима преко ЈКП ''Варварин''
Варварин .................................... 2.000.000,00 динара
4) Реализација програма дезинсекције на територији општине Варварин .........
800.000,00 динара
IV финансијски план фонда
Укупни приходи у 2015. години планирају се у износу од 4.000.000,00 динара и то:
Конто
1
733150

Назив конта
2
Текући трансфери од других нивоа
власти у корист нивоа општине
УКУПНО:

План за 2015.
3
4.000.000,00
4.000.000,00

Структ. %
4
100%
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Укупни расходи распоређени су на следећи начин

512
512411

укупно

424911

2.000.000,00

Средства из
ост. Извора
(13 и
остало)

424611

Средства из
сопс.извора
04

424

Буџетски фонд
за заштиту
животне средине
Специјализоване
услуге
Услуге очувања
животне средине
(одржавање
јавних зелених
површина –
санација
дугогодишњег
загађења)
Остале
специјализоване
услуге
- дезинсекција
Машине и
опрема
Опрема за
заштиту животне
средине.
Набавка опреме
за сакупљање
смећа за потребе
ЈКП Варварин

Средства из
буџета 01

1

опис

конто

Ек.кл.

П

Ф

Г

Р

560

2.000.000,00

1.200.000,00

800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

V Председник општине Варварин овлашћен је за располагање средствима са
евиденционог рачуна Фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење.
VI Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Одељење за
друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урганизам, стамбено
комуналне послове и инспекцијски надзор.
VII Програм објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 501-77/2014
У Варварину дана, 06.03.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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