
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ГОДИНА XXХIII 

 

БРОЈ 1 

29.01.2016.године 

 

В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

1. 

На основу члана 63 Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) , 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 33 седници одржаној дана 29.01.2016.године, 

донела је  

О Д Л У К У 

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

` 

1. У члану 3 Одлуке о буџету општине Варварин за 2016.годину врши се измена и 

то:  

 Економска класификација 733150 Текући трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општине ( средства из осталих извора финансирања 

буџетских корисника ) износ од 23.200.000,00 динара мења се и глласи 

28.939.000,00 динара.  

У члану 4 Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2016.годину 

врши се измена и то:   

 Уводи се позиција 215а – економска класификација 484 – Накнада 

штете услед елементарних непогода, износ од 5.739.000,00 динара ( извор 

финансирања 07 )  

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин“.  

  



Страна 2 број  1.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        29.01.2016.године 

 

Образложење   

Дана 31.12.2015. године на рачун за извршење буџета на уплатни рачун 733154 дошла 

су средства у износу од 5.739.000,00 динара ( извод број 252 ).  

Провером је утврђено да су средства наменска и користе се за ублажавање последица 

елементарне непогоде ( града ) који је у мају месецу погодио више месних заједница у 

општини Варварин. Процењена штета је око 138.000.000,00 динара, по налазу комисије.  

Да би средства могла да се пренесу домаћинствима настрадалим од града принуђени 

смо да извршимо Први ребаланс буџета за 2016. годину.  

У посебном делу Одлуке о буџету табела „Приходи од републике за минимални 

програм“ треба да стоји „Приходи од републике“.  

С обзиром да је уведено Јавно правобранилаштво које је у разделу 3, онда Општинска 

управа постаје раздео 4, и сви остали корисници су раздео 4, почев од главе 4.1 до главе 

4.19.  

Код раздела 3.11 Фонд за заштиту животне средине економска класификација 423 

Услуге по уговору изостављен је број позиције, те га сада додајемо и он гласи 208/1.   

Код Штаба за ванредне ситуације стоји извор финансирања за функцију 220, а треба 

160.  

Ово су техничке грешке које треба исправити у Одлуци о буџету.  

Предлаже се одборницима да Одлуку усвоје у наведеном тексту.  

 

Број 400-5/2016 

У Варварину, дана 29.01.2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 2. 

 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору (''Сл. гласник РС'', бр. 68/15 и 85/15- одлука УС), Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. 

годину (''Сл. гласник РС'', бр. 101/15) и члана 37. Статута општине Варварин (''Сл. лист 

општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13),  

Скупштина општине Варварин, на 33. седници, одржаној 29.01.2016. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ  
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБЛИКЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВАРВАРИН ЗА 2015. ГОДИНЕ  
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Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време у свим 

организационим облицима локалне самоуправе општине Варварин за календарску 2015. 

годину. 

Члан 2. 

 Максималан број запослених на неодређено време у систему јединице локалне 

самоуправе Варварин је 171 и утврђен је Одлуком Владе Републике Србије о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015. годину, 05 бр. 112-13018/2015-1 од 2.12.2015. године.  

Члан 3. 

 Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима у 

општини Варварин јесте:   

 

Назив организационог облика Максимални број запослених на 

неодређено време за 2015. годину 

ОПШТИНСКА УПРАВА  48 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2 

ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН 37 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ 

И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН 
11 

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ 

ВОДОВОДА „МОРАВА“ 

ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ 

- 

ЈКП „ПУТЕВИ-ВАРВАРИН“ 

ВАРВАРИН 
5 

ПУ „НАША РАДОСТ“ ВАРВАРИН 35 

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА  10 

СТЦ ''ТЕМНИЋ'' ВАРВАРИН 13 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – 

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ, 

МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

10 

 

УКУПНО: 

 

171 

 

 

 

Члан 4. 

 Организациони облик који има већи број запослених на неодређено време од броја 

наведеног у Табеларном приказу у члану 3. ове одлуке, дужан је да спроведе 

рационализацију броја запослених, најмање до наведеног броја за тај организациони 

облик.   

 

Члан 5.  

 Сваки организацини облик у обавези је да у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке, преко својих органа спроведе рационализацију.  

 Уколико организациони облик који је у обавези да изврши рационализацију броја 

запослених у складу са овом одлуком, не изврши рационализацију,  привремено ће се 
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обуставити пренос трансферних средстава из буџета РС, односно припадајући део пореза 

на зараде, односно плате.    

 

Члан 6.  

 Чланом 32. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору, прописана је новчана казна за прекршај руководиоца организационог облика  ако, 

супротно одредбама овог закона, запосли, односно радно ангажује лице, односно ако 

изврши исплату зараде, односно плате у маси која је виша од оне до које се долази 

спровођењем рационализације у обиму утврђеном овом одлуком.  

 

Члан 7. 

           Организациони облици из члана 3. ове одлуке, дужни су да своје акте о 

систематизацији ускладе са максималним бројем запослених на неодређено време 

утврђеним овом одлуком најкасније до 8. фебруара 2016. године.   

 

Члан 8.  

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Сл. листу 

општине Варварин''.  

 

 БРОЈ: 112-1/2016 

 У Варварину, дана 29.01.2016.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 33. седници одржаној дана 29.01.2016.године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

''ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН 

 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народне библиотеке ''Варварин'' Варварин, који 

је усвојио Управни одбор библиотеке Одлуком број 441 од 09.12.2015.године. 

 

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

 

 

 

БРОЈ: 022-1/2016 

У Варварину, дана 29.01.2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р. 
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 4. 

 

 На основу члана 94 став 1 Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(''Службени гласник РС'', бр.68/2015) 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 33. седници одржаној дана 29.01.2016. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 
 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се организација и начин обављања ауто-такси превоза 

путника на територији општине Варварин (у даљем тексту: такси превоз) и прописују 

ближи услови за обављање такси превоза путника. 

 

Члан 2. 

 Такси превоз је ванлинијски превоз путника, који се обавља путничким 

аутомобилом који испуњава услове прописане Законом, за  који се релација и други 

услови утврђују за сваки превоз. За споразум о превозу није потребна посебна форма. 

          

Члан 3. 

  Ауто такси превоз путника  могу обављати правна лица и предузетници  чија је 

претежна делатност  ауто-такси превоз путника, који су за обављање те делатности 

регистровани у регистру  привредних субјеката  и који имају  одобрење надлежног органа 

локалне самоуправе  за обављање  ауто такси превоза путника. 

      Нeлегалним ауто такси превозом путника сматраће се и учестало примање на превоз 

путника  на такси станици , на аутобуском стајалишту и на другом месту  а који нису 

чланови  ужег домаћинства возача или се не превозе за обављање  делатности у радњи 

возача. 

      Такси превозник је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник, као 

запослен код предузетника или као запослен у правном лицу, у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

 

 II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

А) ПРЕДУЗЕТНИК  

 

Члан 4. 

 За обављање такси превоза поред услова прописаних Законом, предузетник мора да 

испуни и следеће услове: 

 1. Да има возачку дозволу ''Б''категорије најмање 5 (пет) године,  

 2. Да има пребивалиште на територији општине Варварин; 

 3. Да је власник најмање једног путничког  возила . 

            4, Да има важеће лекарско уверење за такси возача. 

Предузетник може да обавља ауто такси превоз путника   само путничким возилом  за које 

је издато одобрење локалне самоуправе. 
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Б) ПРАВНО  ЛИЦЕ 

 

Члан 5. 

  За обављање такси превоза, правно лице мора поред услова прописаних Законом, 

да испуњава и следеће услове: 

1. Да је регистровано за обављање делатности такси превоза; 

2. Да има седиште на територији општине Варварин, 

3.   Да је власник најмање једног путничког  возила  

4.Да возило испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком, 

Правно лице   може да обавља ауто- такси превоз  само  путничким возилом  за које 

је издато одобрење локалне самоуправе. 

 

В) ТАКСИ ВОЗИЛО  

 

Члан 6. 

 Путничко возило за обављање такси превоза поред услова прописаних Законом 

мора да испуњава и следеће услове: 

 1. Да је регистровано на територији општине Варварин. 

 2. Да је фабрички произведено са највише пет (5) седишта рачунајући и седиште 

возача и најмање четворо врата; 

 3. Да има уграђен технички исправан таксиметар, баждарен на износ утврђеног и 

достављеног ценовника, пломбиран у складу са прописима о контроли мера постављен 

тако да износ који откуцава буде видљив за путника; 

 4. Да има исправна светла за осветљавање унутрашњости возила и простора за 

пртљаг; 

  5. Да има клима уређај. 

  6. Да на крову возила има таблу „ТАХI“,  са евиденционим бројем .која поред речи 

ТАХИ може да садржи амблем или назив предузећа-групације којој припада. Ознака мора 

бити осветљена и синхронизована са таксиметром, тако да се гаси када је таксиметар 

укључен; 

 7. Рекламне поруке  не могу да буду на стакленим површинама и на крову; 

 8. Да има противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и приступачном 

месту, са важећим роком употребе (шест месеци). 

            9. Возило којим се обавља ауто такси превоз путника  мора имати регистарске 

таблице  чија регистарска ознака садржи латинична слова „TX“. 

 

Члан 7. 

 Поред услова из члана 6 ове Одлуке, возило којим се врши такси превоз путниика 

мора да буде уредно, чисто, без оштећења а у истом такси возилу возач мора да поседује: 

 1. Важећи ценовник услуга са личним подацима (име, презиме и адреса) истакнут 

на видном месту; 

 2. Важећу такси дозволу и такси легитимацију . 

 3.  Доказ о важећем шестомесечном прегледу возила; 

- Да у горњем десном углу ветробранског стакла са унутрашње стране има 

истакнуту налепницу (индентификациони картон), који се сматра службеном 

легитимацијом, а коју издаје орган надлежан за послове саобраћаја.   
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Г) ТАКСИ ВОЗАЧ 

 

Члан 8. 

 Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник, као 

запослени код предузетника или као запослени у предузећу, у смислу одредаба ове 

Одлуке, а у складу са законом. 

Такси возач треба да испуни услове происане чл. 4 ст. 1 тач. 1,2 и 4.  

 А као запослени и следеће услове: 

  1. Да има уговор о раду са такси превозником код кога је запослен и пријаву на 

обавезно социјално осигурање и 

 2. Важеће лекарско уверење за такси возача. 

 Такси возач може обављати ауто-такси превоз путника само са важећом, такси 

легитимацијом и са возилом за које је издато одобрење локалне самоуправе. 

 

 III ТАКСИ ДОЗВОЛА 

 

                                                                 Члан 9. 

 Физичко лице, подноси захтев органу надлежном за послове саобраћаја за  

утврђивање испуњеност услова за обављање делатности из чл. 4 ст. 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и чл. 6 

ст. 1 и 2. Уз захтев се подносе следећи докази: 

1. Фотокопија возачке дозволе; 

  2. Фотокопија саобраћајне дозволе као доказ да је власник једног возила или 

прималац лизинга најмање једног регистрованог путничког возила. 

 3. Фотокопија личне карте. 

 4. Потврду о баждарењу таксиметра. 

 

Члан  10. 
         Орган надлежан за послове саобраћаја, на основу прегледа возила и доказа из става 1 

овог члана издаје решење о испуњености услова  односно одобрење за обављање ауто 

такси превоза на територији локалне самоуправе. 

              

                                                                   

Члан 11. 

 Такси превозник је дужан, да на основу решења о упису радње у регистар 

привредних субјеката,  и приложених доказа о испуњености услова из чл. 4 – 8 ове Одлуке  

да прибави од органа надлежног за послове саобраћаја, такси легитимацију возача и такси 

дозволу возила. 

 Орган надлежан за послове саобраћаја издаје решење о испуњености услова, такси 

дозволу возила, такси легитимацију возача, налепницу (идентификациони картон) и води 

евиденцију о издатим дозволама.  

 

Члан 12. 

 Такси легитимација је исправа која садржи податке о такси возачу. 

 Такси легитимација је дводелна, димензија 105 х 148мм и садржи: 

 - на првој страни:''Република Србија'', ''Општина Варварин'', ''Такси легитимација'', 

редни број регистра; 

 - на другој страни: фотографију, податке о такси возачу, име и презиме такси 

возача, лични број такси возача и адресу, број одобрења; 

 -  на трећој страни: подаци о такси превознику (са којим има закључен уговор о 

раду), статус (запослен или власник), назив такси превозника и адреса-седиште, датум 

издавања такси легитимације, место за печат и потпис овлашћеног лица. 

       - на четвртој страни простор за оверу, место за печат и потпис овлашћеног лица . 

          Такси дозвола возила је исправа која садржи податке о такси возилу. 
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 Такси дозвола је дводелна, димензије 105 х 148мм и садржи: 

 - на првој страни: ''Република Србија''. ''Општина Варварин, ''Такси дозвола'', редни 

број регистра; 

  - на другој страни: подаци о власнику такси возила, назив и седиште, и број 

одобрења; 

  - на трећој страници: подаци о возилу, марка и тип возила, регистарска ознака, 

евиденциони број такси возила, датум издавања такси дозволе, место за печат и потпис 

овлашћеног лица; 

- на четвртој страни: простор за оверу, место за печат и потпис овлашћеног лица. 

 

Члан 13. 

 Такси дозвола се оверава једном годишње и важи 12 месеци. 

 Предузетник и правно лице  су у обавези да сваке године 30 дана пре истека 

важности такси дозволе исту продуже за своја регистрована такси  возила. 

 Приликом овере такси дозволе, орган надлежан за послове саобраћаја проверава да 

ли такси возило такси превозника испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком. 

           Потребна документа за продужење важности такси дозволе: 

1. Оригинал решење  АПР 

2. Потврда о баждарењу таксиметра 

3. Саобраћајна дозвола 

4. Потврада да не дугује порез 

                                                                  

Члан  14 

Такси легитимација се оверава за власника радње једном годишње и важи 12 месеци. 

Такси легитимација се оверава за  запосленог радника  на свака 3 месеца а од докумената 

се подноси: 

1. Уговор о раду 

2. Важеће лекарско уверење 

3. Пријава на обавезно социјално осигурање 

4. Потврда  РЗЗО  да је исти пријављен на социјално осигурање. 

 

Члан 15.  

 Такси превозник је дужан да сваку промену података који се односе на услове за 

обављање такси превоза који се уносе у такси дозволу, или у такси легитимацију, пријави 

органу надлежном за послове саобраћаја одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана 

настале промене. 

 У случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси превоза, 

такси превозник је дужан да пре одјаве радње, органу надлежном за послове саобраћаја 

врати такси дозволу и такси легитимацију. 

 Орган је дужан да изда потврду да је такси превозник вратио такси дозволу и такси 

легитимацију. 

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

инспекцијски надзор Општинске управе општине Варварин, је дужно да по службеној 

дужности достави органу надлежном за послове саобраћаја решења о привременом или 

трајном престанку обављања делатности такси превозника. 

      

                                                                 Члан 16 

Правна лица , предузетници и запослени у правном лицу и код предузетника  не могу  

стављати таблу „TAXI“  на возила која немају одобрење надлежног органа локалне 

самоуправе за обављање такси превоза путника  и са  истим не могу управљати ни 

обављати такси превоз путника. 
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Наведени субјекти у ставу 1 овог члана  не могу давати  такси возило, такси дозволу , 

такси легитимацију,  лицу које није запослено у њиховој  радњи  да обавља  такси превоза 

путника. 

  

 

IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

 

Члан 17. 

  Такси станица је уређена и обележена саобраћајна површина, односно место за 

стајање путничких такси возила за пријем и превоз путника и пртљага. 

 Такси станица мора бити обележена саобраћајним знаковима. 

 На такси станици обележавају се простори (боксови) за стајање возила. 

 

Члан 18. 

 Такси стајалишта, начин паркирања и број места за паркирање такси возила 

одређује орган надлежан за послове саобраћаја. 

 

Члан 19. 

  На такси станици могу да се паркирају и заустављају само возила која имају 

важећу такси дозволу.. 

           Све одређене такси станице, у оквиру расположивог броја места, под једнаким 

условима  обавезни су да користе сви такси возачи. 

 Такси возач не сме  непрописним начином паркирања возила или остављањем  

ствари да заузима места на такси станици и да на тај начин онемогући друге такси возаче 

да користе места на такси станици.. 

 

Члан 20. 

 О обележавању такси станица и постављању знакова стара се правно лице коме је 

поверено одржавање улица и других јавних површина. 

 О чишћењу такси станица стара се правно лице или предузетник коме је поверено 

одржавање чистоће на јавним површинама. 

 

 

V ТАКСИ ПРЕВОЗ  

 

Члан 21. 

Такси возилом се не може обављати линијски превоз путника. 

 

Регистрована аутобуска стајалишта се не могу користити за обављање такси превоза 

путника. 

 

Такси возила се не могу паркирати, остављати, заустављати или примати путнике на  

одстојању мањем од  50 метара од аутобуског стајалишта. 

 

Забрањено је лицу које није регистровано за обављање линијског  превоза путника да 

паркира или зауставља своје возило ближе од 50 метара од аутобуског стајалишта  или да 

укрцава или искрцава  путнике на аутобуском стајалишту. 

 

Члан 22.  
            Такси возач је дужан да возило поставља према реду доласка. 

 За време стајања на такси станици такси возач је дужан да буде у свом возилу или 

непосредно код возила. 
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Члан 23. 

 Такси возач је дужан да прими на превоз сваког путника у границама 

расположивих седишта и пртљаг путника у границама величине и носивости простора за 

пртљаг. 

 Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима 

опходи са пажњом и предусретљивости. 

 

Члан 24. 

 Такси превоз се започиње уласком путника у возило, а такси возач је обавезан да по 

уласку путника укључи таксиметар. 

 

Члан 25. 

 Такси возач је дужан да превоз путника обави путем који путник одреди, односно 

најкраћим путем до места опредељења путника.  

 

Члан 26. 

 Такси возач је дужан да прими путника и ван такси станице, на местима где није 

забрањено заустављање и паркирање, ако је слободан. 

 

Члан 27. 

 У току вожње такси возач може да прими на превоз другог путника уколико се са 

тим сагласи путник који је превоз започео. 

 Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси 

превоза и после места опредељења путника који је започео превоз, наставак вожње сматра 

се започињањем такси превоза. 

 

Члан 28. 

 Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места опредељења, 

накнада за обављени такси превоз плаћа се у износу који покаже таксиметар. 

 

Члан 29. 

 Када такси возач користи возило за личне потребе, ознака ТАХИ  на крову возила 

мора бити уклоњена или покривена. 

 

Члан 30. 

 Такси возилом се не могу превозити: 

 1. Деца до 6 година старости без пратиоца, осим ако је родитељ или старатељ у 

споразуму са такси возачем поверио превоз детета до места опредељења; 

 2. Лица под дејством алкохола или друга лица оболела од заразних болести; 

 3. Посмртни остаци; 

 4. Угинуле животиње; 

 5. Експлозивне, лако запљиве, отровне, радио активне, заразне, нагризајуће и друге 

материје које због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље људи или 

могу нанети другу штету. 

 Такси возилом могу се, уз пристанак такси возача, превозити и кућни љубимци.  

 

 

Члан 31. 

 Такси превозник је обавезан да за време такси превоза буде уредан (чист, 

потшишан, обријан или са негованом брадом или брковима, да му одећа буде чиста). 

 Такси превозник у току рада не сме бити одевен у тренерицу, кратке панталоне, 

шортс, мајицу без рукава, односно без кошуље или мајице, без ципела, патика или сандала 

на ногама.  
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VI НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ  

 

Члан 32. 

 Накнаду за превоз путника (ценовник услуга) утврђује предузеће, односно 

предузетник. 

 Приликом издавања или продужетка такси дозволе, такси превозник је дужан да 

органу надлежном за послове саобраћаја достави ценовник услуга.  

 

Члан 33. 

 Накнада за превоз наплаћује се у износу који покаже таксиметар на месту 

опредељења путника. 

  Такси возач је дужан да изда рачун о извршеном превозу и наплаћеној услузи која 

мора да садржи следеће податке. 

- регистарски број возила; 

- датум и време вожње; 

- релација вожње; 

- износ накнаде за извршену услугу и  

- печат. 

 

VII НАДЗОР  

 

Члан 34. 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши  Саобраћајни инспектор општинске 

управе општине Варварин.  

 

Члан 35. 

 Предузетник, предузеће, односно такси возач запослен у предузећу или код 

предузетника је дужан да инспектору омогући неометано вршење послова, стави на увид 

потребна документа, да у року који инспектор одреди достави потребне податке и да 

поступи по налогу инспектора. 

 

Члан 36. 

  

Инспектор је дужан да: 

1. Контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке; 

2. Контролише да ли такси возило испуњава прописане услове; 

3. Контролише превозне исправе и другу документацију која се односи на такси  

превоз; 

4. Утврђује идентитет такси возила и такси возача.  

 У поступку надзора над спровођењем ове Одлуке инспектор је овлашћен да: 

 1. Нареди отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних услова за 

обављање такси превоза путника, као и остале услове из ове Одлуке; 

 2. Поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 

 3. Искључи возило којим се врши превоз противно одредбама Закона  и ове Одлукe  

одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу, регистарске таблице у трајању од  

10 дана а ако понови прекршај  на 30 дана. 

   За искључена возила из саобраћаја и привремено одузета возила у поступку 

инспекцијске контроле  инспектор може да нареди да се иста паркирају у ограђеном 

простору надлежног јавног предузећа које управља  паркиралиштима. 

 За паркирана возила из става  3 овог члана  предузеће које управља паркинг простором 

има право на надокнаду за паркирање и чување возила по важећој тарифи. 
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Члан 37. 

 Ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора затекне заустављено возило на 

такси станици без ознаке ТАХИ постављене на крову возила, ако  такси возач није код  

такси возила које је на такси станици, донеће решење којим ће наложити да се возило 

уклони у одређеном року које се може одредити и на минуте. 

 Решење из претходног става се поставља на возило и тиме се сматра да је достава 

извршена. 

 

Члан 38. 

 Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 

дана од дана достављања. 

 Жалба изјављена против овог решења инспектора из става 1. овог члана не одлаже 

извршење решења. 

 

Члан 39. 

 Инспектор има право да, ради вршења прегледа, на путевима заустави такси 

возило. 

 Заустављање такси возила инспектор врши истицањем  таблице  ''STOP''.  

 

  

 

       VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

 Новчаном казном у износу од 80000,00 до 100000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице 

            1.   Ако не поступи у нскладу а одредбама ( чл. 5 ст. 1 тачка 1, 3 и 4 и став 2). ове 

Одлуке. 

2 Ако обавља такси превоз возилима која не испуњавају прописане услове из чл.6 

ове Одлуке. 

 3. Ако ставља таблу „TAXI“ на возило за које није издато одобрење надлежног 

органа локалне самоуправе или таквим возилом обавља такси превоз (чл. 16.став 1 ове 

Одлуке).  

            4. Ако даје другом лицу које није запослено у његовој радњи  такси возило, такси 

дозволу ,такси легитимацију или  други документ и омогући му  да  на било који начин 

обавља такси превоз путника.члан 16 став 2 

 5. Ако такси превоз обавља физичко лице које не испуњава прописане услове из 

чл. 8 ове Одлуке. 

 6. Ако не укључи таксиметар по уласку путника у возило, наплату превоза не 

изврши у износу који покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 24, 28  и 33ове Одлуке). 

7, Ако не поступи у складу са одредбама чл.4, 7 , 11 ст. 1, 13, 14,15, 19,  29, 30 и 31  

ове Одлуке. 

 8. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 20, 21, 22, 23  , 25, 26, 32 и 37 ове 

Одлуке. 

  

 За прекршај из ст. 1 овог члана казниће се и такси превозник запослен у правном 

лицу, 

као и одговорно лице у правном лицу  новчаном казном у износу од 15000,00 до 50000,00 

динара.  

 

Члан 41. 

 Новчаном казном у износу од 40000,00 до 100000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник: 
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 1. Ако обавља делатност супротно одредбама  (члан 5 став 1 тачке 1,3 и 4  и став 

2)ове  Одлуке. 

 2. Ако обавља такси превоз возилом које не испуњава прописане услове из чл. 6 

ове Одлуке. 

 3. Ако такси превоз обавља физичко лице које не испуњава прописане услове из 

чл. 8 ове Одлуке. 

 4. Ако ставља таблу  „TAXI“ на возило за које није издато одобрење надлежног 

органа  локалне самоуправе или таквим возилом обавља такси превоз путника,( члан 16 

став 1) ове oдлуке. 

            5. Ако даје другом лицу које није запослено у његовој радњи  такси возило, такси 

дозволу , такси легитимацију или други  документ и омогући му да на било који начин 

обавља такси превоз путника   ( члан 16 став 2). 

             Ако не укључи таксиметар по уласку путника у возило, наплату превоза не изврши 

у износу који покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 24 , 28 и 33 ове Одлуке). 

 6,. Ако не поступи у складу са одредбама чл.  4, 7, 11 ст.1, 13, 14, 15, 19, 29, 30 и 

31ове Одлуке. 

 6. Ако не поступи у складу са одредбама чл.21, 22, 23, 25, 26, 32 и 37_ове Одлуке. 

 За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и такси возач запослен код 

предузетника новчаном казном у износу од 25000,00 до 50000,00 динара. 

 

Члан 42. 

 Новчаном казном у износу од 25000,00 до 60000,00 динара казниће се за прекршај  

лице које обавља такси превоз, а није уписано у регистар привредних субјеката или нема 

одобрење локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника 

 (чл. 3 став 1 и став2) ове Одлуке. 

.  Казном из става 1 казниће се и власник возила 

За прекршај из става 1 овог члана обавезно се изриче и заштитна мера одузимања возила  

којим је прекршај извршен                                                                      

                                                                   

Члан 43. 

Новчаном казном у износу од 25000,00 до 60000,00 динара  казниће се возач путничког 

возила који поставља таблу „TAXI“  у возилу на видном месту испред стаклених 

површина као и  возач возила на  коме су  исписане рекламе, имена и бројеви телефона а 

да исти нема регистровану  делатност. 

                                                             

Члан 44. 

Новчаном казном у износу од 50000,00 до 100000,00 динара казниће се правно лице ако не 

поступи по налогу инспектора.(члан 35) 

 За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник  новчаном казном у износу од 

40000,00 до 100000,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се возач новчаном казном у износу од 25000,00 

до 60000,00 динара.  

 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 45. 

 Такси превозници су дужни да ускладе пословање са одредбама ове Одлуке у року 

од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 
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Члан 46. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу на 

територији општине Ваварин („Сл, гласник РС“, број   8/13) 

 

Члан 47. 

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

општине Варварин''. 

 

  

            Број: 344-1/16 

 У Варварину, 29.01.2016.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 1. 

 

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима  (''Службени гласник РС'', број 

129/07, 34/10 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/8, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 ), 

 Скупштина општине Варварин на 33. седници одржаној дана 29.01.2016. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ   

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Изборна комисија Општине Вараврин у сталном саставу 

именована решењем Скупштине општине Варварин број 013-5/2012 од 13.03.2012.године, 

због неусаглашености са структуром и бројем одборника у смислу члана 14. став 1. Закона 

о локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 54/11). 

 

 II ИМЕНУЈЕ се Изборна комисија општине Варварин у сталном саставу и то: 

1. Славица Поповић, дипломирани правник из Варварина - председник 

Комисије, на предлог СПО 

- Предраг Соколовић, дипломирани правник из Горњег Катуна - заменик 

председника Комисије, на предлог СПО 

- Тања Вилотијевић, дипломирани правник из Варварина - секретар Комисије,  

- Драгана Збиљић, дипломирани правник из Варварина - заменик секретара 

Комисије 

2. Бобан Бркић, из Обрежа - члан, на предлог СПО 

- Саша Николић, из Бачине - заменик члана, на предлог СПО 
 

3. Бранкица Блажић, из Маскара -  члан, на предлог СПО 

- Марија Анђелковић, из Бошњана - заменик члана, на предлог СПО 

4. Предраг Живановић, из Село Варварина - члан, на предлог СПО 

- Ђорђе Васић, из Село Варварин - заменик члана, на предлог СПО 

5. Владимир Пејковић, из Обрежа - члан, на предлог СНС 

- Никола Огњановић, из Горњег Катуна - заменик члана, на предлог СНС 

6. Дејан Благојевић, из Доњег Катуна - члан, на предлог СНС 

- Велибор Марковић, из Варварина - заменик члана, на предлог СНС 

7. Драган Чабрић, из Варварина - члан, на предлог СПС 
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- Стефан Милутиновић, из Бошњана - заменик члана, на предлог СПС  

8. Станиша Богдановић, из Варварина - члан, на предлог СПС 

- Зоран Цветковић, из Обрежа - заменик члана, на предлог СПС  

9. Милутин Јаковљевић, из Тољевца - члан, на предлог ДСС 

- Јелена Симић, из Варварина - заменик члана, на предлог ДСС 

 

II  Задатак Изборне комисије је да: 

1.       се стара о законитости спровођења избора одборника; 

2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној 

распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирача; 

3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора 

одборника; 

5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за 

одборнике; 

6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о 

избору одборника; 

7. проглашава изборне листе; 

8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима; 

9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника; 

10. подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним 

изборима за одборнике; 

11. доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и 

републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и 

резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора; 

12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника. 

У свом раду, Изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте 

Републичке изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике. 

 

III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Комисија за кадровска и мандатно имунитетска питања да 

уколико лица именована у ставу I овог Решења прихвате кандидатуру за одборника чиме 

би им престала функција у овом органу, именује чланове Изборне комисије општине 

Варварин у сталном саставу, на предлог политичке странке. 

 

 IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

 Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07) прописано је 

да су органи за спровођење избора Изборна комисија јединице локалне самоуправе и 

бирачки одбори. Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 

чланова које именује Скупштина локалне самоуправе  на предлог одборничких група у 

Скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника. Ни једна политичка 

странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном 

саставу органа за спровођење избора. У тренутном сазиву Скупштине општине Варварин 

функционишу четири одборничке групе и то СПО, СПС, СНС и ДСС. Како састав 

Изборне комисије Општине Варварин именоване решењем Скупштине општине Варварин 

од 13.03.2012.године није усаглашен са тренутном структуром и бројем одборника 

предлаже се разрешење исте, у следећем саставу.  
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1. Предраг Соколовић, дипломирани правник из Горњег Катуна, председник 

Комисије – на предлог СПО 

- Светлана Андрејић, дипломирани правник из Варврин, заменик председника 

Комисије – на предлог СПО 

- Славица Поповић, дипломирани правник из Врварина, секретар Комисије 

- Драгана Бајкић, дипломирани правник из Варварина, заменик секретара 

Комисије 

2. Душан Арсић из Бачине, члан – на предлог СПО 

- Дејан Симић из Избенице, заменик члана – на предлог СПО 

3. Предраг Живановић из Село Варврина, члан – на предлог УРС 

- Миодраг Радовановић из Бачине, заменик члана – на предлог ПУПС 

4. Марина Весић из Село Варварина, члан – на предлог ДСС 

- Дејан Гавриловић из Бошњана, заменик члана – на предлог ДСС 

5. Бобан Томић из Обрежа, члан . на предлог ДСС 

- Мирослав Милиновић из Д.Крчина, заменик члана на предлог ЛДП 

6. Дејан Стојановић из Варврина, члан – на предлог ДС 

- Мирољуб Илић из Обрежа, заменик члана – на предлог ДС 

7.   Гордана Јовичић из Варварина, члан – на предлог СПС 

-    Драган Чабрић из Варварина, заменик члана – на предлог СПС 

8.  Иван Тимотијевић из Варварина, члан – на предлог СРС 

-    Стеван Манојловић из Горњег Катуна, заменик члана – на предлог СРС 

9.  Тања Милановић из Варварина, члан – на предлог СПО 

- Данијел Симић из Варварина, заменик члана на предлог ГГ ''Поштено и праведно 

за нашу општину''.  

 

 Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина јединице локалне 

самоуправе. Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања. Председник, 

чланови Изборне комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике. За 

председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именује се лице које је дипломирани правник.  

Имајући у виду тренутни број одборничких група Скупштине општине Варварин, а 

на основу постигнутих договора сразмерно броју одборника предложено је именовање 

горе наведених лица. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења допуштена је жалба надлежном 

Управном суду у  року од 24 часа  од доношења Решења. 

 

 Број: 013-1/2016 

 У Варварину дана, 29.01.2016. године 

 СКУПШТIНА ОПШТIНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 

 

 2. 

 

На основу члана 80. став 2. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.72/2011, 

88/2013 и 105/2014) 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 Варврин на 33. седници одржаној дана 29.01.2016.године, 

донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 I ДАЈЕ СЕ на привремено коришћење Дејановић Љубинки из Варварина барака 

(нужни смештај) на катастарској парцели 143/3 – њива I класе површине 5,94 ари К.О. 

Варварин Варош, власник Република Србија, корисник Општина Варврин. 

 

II Овлашћује се председник Општине да са именованом закључи уговор о давању 

на привремено коришћење којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

 

III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 463-2/2016 

У Врврину, дана 29.01.2016.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р. 
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ИЗДАВАЧ: 
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Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славица Поповић, Секретар СО-е Варварин 

 

         



 


