СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХIV

26.01.2017.године

БРОЈ 01

ВАРВАРИН

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

1.

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
ВАРВАРИН ЗА 2017.ГОДИНУ
I УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања Општине Варварин за
2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 101-2/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
1.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/2016) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
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Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм пословања Јавног предузећа за
изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац за 2017.годину.
II Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Број: 023-4/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
2.
На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015)
Скупштина општине Варварин на Десетој седници одржаној дана 26.јануара
2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Статут Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете
''Расвета Варварин'' Варварин
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног предузећа за обезбеђивање јавне
расвете ''Расвета Варварин'' Варварин који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин под бројем 14 на седници одржаној
18.01.2017.године.
II Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 023-5/2017-I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
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3.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012,
12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на Десетој седници одржаној, дана 26.јануара
2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНA НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ПУТЕВИ ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН
I Драгану Ружићу професору техничког образовања из Варварина(село), утврђује се
престанак мандата члана Надзорног одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, због
подношења оставке.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 023-90/2016-I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
4.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) у вези са чланом 17.став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'',број 15/2016) и члана 37. став 1 тачка 9. Статута
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 02/2009,
03/2009, 07/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на Десетој седници одржаној, дана 26.јануара
2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ''ПУТЕВИ ВАРВАРИН''ВАРВАРИН
I IМЕНУЈУ СЕ Александар Савић дипл.машински инжињер из Бошњана на
функцију члана Надзорног одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин.
II Мандат новоименованoг члана Надзорног одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин
траје до истека мандата Надзорног одбора.
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III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 023-3/2017-I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
5.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и
10/2015),
Скупштина општине Варварин на Десетој седници одржаној дана 26.јануара
2017.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП ''ПУТЕВИ ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН

I ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Ружић професор техничког образовања из
Варварина(село) на функцију вршиоца дужности директора ЈКП'' Путеви Варварин''
Варварин, до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, а не
дуже од једне године.
II Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, односно од 26.01.2017.
године.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
Одредбом члана 52. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016) прописано је да се до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу може именовати вршилац дужности директора. Период обављања функције
вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године и исто лице не може бити
два пута именовано за вршиоца дужности директора. Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25.Закона о јавним
предузећима и има сва права, обавезе и овлашћења која има директор предузећа.
Слађану Митровићу дипл.машинском инжињеру из Бачине, досадашњем вршиоцу
дужности директора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, утврђен је престанак мандата због
подношења оставке на седници Скупштине општине која је одржана 23.12.2016.године.
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Надзорни одбор ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин је имајући у виду новонасталу
ситуацију, на седници одржаној данa 27.12.2016.године, одлучио да за новог вршиоца
дужности предложи Драган Ружића професор техничког образовања из Варварина(село),
који испуњава све услове прописане Законом за именовање на наведене функције.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Број: 023-89 /2016-I
У Варварину дана, 26.01.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
1.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Скупштине општине Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IIIЗакључак доставити: председнику Скупштине општине, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-7/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
2.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Председник – Општинско веће за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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IIIЗакључак доставити:председнку Општине, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-21/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
3.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске управе Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IIIЗакључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и
архиви.

Број: 401-7/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
4.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинског правобранилаштва за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IIIЗакључак доставити: Општинском правобраниоцу, Одељењу за финансије и
архиви.
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Број: 401-19/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
5.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план месних заједница општине Варварин за
2017.годину.
II Овлашћује се Општинско веће општине Варварин да врши расподелу планираних
средстава у складу са исказаним потребама месних заједница.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IV Закључак доставити: запосленом на пословима месних заједница, Одељењу за
финансије и архиви.
Број: 401-20/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
6.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Буџетског фонда за развој пољопривреде општине
Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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IIIЗакључак доставити: запосленом на пословима пољопривреде, Одељењу за
финансије и архиви.
Број: 401-24/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
7.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план за 2017.годину Општинског штаба за ванредне
ситуације.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IIIЗакључак доставити: председнику Штаба, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-23/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
8.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ информација Општинског савета за безбедност саобраћаја на
путевима о Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2017.години на подручју општине Варварин.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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Број: 347-5/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
9.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план за унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника по реадмисији у општини Варварин у 2017.години.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IIIЗакључак доставити: запосленом на пословима повереника за избегла и прогнана
лица, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-26/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
10.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план трошења субвенцијских средстава за 2017.годину
Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин, који је усвојио
Надзорни одбор дана 18.01.2017.године под бројем 16/2017.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: ЈП ''Расвета Варварин'' Варварин, Одељењу за финансије и
архиви.
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Број: 401-25/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
11.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план прихода и расхода по економским категоријама за
Oпштину Варварин Јавног предузећа ''Морава'' Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: ЈП''Морава'' Варварин, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-16/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
12.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план коришћења средстава буџета у 2017.години Дома
здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин који је усвојио Управни одбор ове установе
13.01.2017.године под бројем 86/2017.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Дому здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин, Одељењу за
финансије и архиви.
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Број: 401-17/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
13.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план и Програмски финансијски план Oпштинске
библиотеке Варварин за 2017.годину који је усвојио Управни одбор ове установе
28.12.2016.године под бројем 325/2016.
II УСВАЈА СЕ Програм рада Oпштинске библиотеке Варварин за 2017.годину који је
усвојио Управни одбор ове установе 28.12.2016.године под бројем 326/2016.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IV Закључак доставити: Општинској библиотеци Варварин, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-2/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
14.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план ПУ ''Наша радост'' Варварин за 2017.годину, који је
усвојио Управни одбор ове установе 05.01.2017.године под бројем 6/1/2017.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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III Закључак доставити: ПУ ''Наша радост'' Варварин, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-4/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
15.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Спортско туристичког центра ''Темнић'' Варварин за
2017.годину, који је усвојио Управни одбор ове установе 15.12.2016.године под бројем
554/2016.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: СТЦ ''Темнић'' Варварин, Одељењу за финансије и архиви.

Број: 401-15/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
16.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Црвеног крста Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
IIIЗакључак доставити: Црвеном крсту Варварин, Одељењу за финансије и архиви.
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Број: 401-3/2017- I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
17.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26. јануара
2017.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Центру за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац,
Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-18/2017-I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
1.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. тачка 4. Статута општине Варварин
(„Сл. лист општине Варварин“, број 9/2008, 12/2008, 2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и
10/2015),
Скупштина општине Варварин, на Десетој седници одржаној дана 26.01.2017.
године, донела је
ПРОГРАМ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2017. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

Уставом Републике Србије установљен је концепт уређења система локалне самоуправе, а
Законом о локалној самоуправи општина се дефинише као територијална јединица у којој се
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остварује локална самоуправа. Законом о локалној самоуправи је као примарна надлежност
локалне самоуправе наведена израда и усвајање програма развоја општине.
Статутом општине Варварин у члану 37 тачка 4, предвиђено је да општина преко својих
органа у складу са законом доноси Програм развоја општине. Програм развоја општине
Варварин за 2017. годину представља континуитет досадашњих мера и активности започетих
у предходном периоду.
У припреми Програма развоја остварена је сарадња са Месним заједницама, јавним
предузећима и установама. Програм развоја подељен је у више поглавља од којих је свако
посвећено једној области полазећи од актуелног степена развоја појединих области и
уважавајући принципе равномерног и уравнотеженог развоја целог подручја општине.
Реализацију Програма развоја могуће остварити средствима из буџета општине, средствима
која обезбеђује републички буџет преко одговарајућих министарства и фондова, средствима
јавних предузећа, установа, Mесних заједница, средствима из донација и других извора.
1.ОПШТИ ПОДАЦИ
Површина: 248,8 км2
Број становника: 17.956
Број месних заједница: 21
Број насеља: 21
Број катастарских општина: 21
Број бирача са пребивалиштем на територији општине
(на дан 10.01.2017. год): 16.108 (са пријављеним боравиштем 16,156)
Надморска висина: Од 150-200 м до 300-350 м.
Географске координате: Између 21° 07´ 30´´ И 21° 26´ 35´´ ИГД
и43° 37´ 30´´ и 43° 52´ 30´´ СГД
Пољопривредно земљиште (на пашњацима): 482 ха
Обрадива површина: 17.000 ха
Шумска површина: (приватна и државна): 6.062 ха
Железнички саобраћај: Магистрална железничка пруга Београд-Ниш и пруга СталаћКрушевац, додирују подручје општине Варварин. Најближе железничке станице налазе се у
Ћићевцу (6 км) и Сталаћу (11 км).
Друмски саобраћај: Источну границу општине Варварин тангира магистрални пут М-5
(Појате-Крушевац-Краљево), а у непосредној близини се налази саобраћајна петља Појате
преко које се читаво подручје прикључује на аутопут (европску путну мрежу).
Реке: Велика Морава, Западна Морава, Каленићка река и Јовановачка река.
1. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
У циљу остварења бољег локалног економског развоја општине Варварин планирано је
урадити следеће:
- Усагласити општинска планска документа, као што је Стратегија одрживог
развоја, са важећим законима и реалном ситуацијом у општини.
-

Објединити податке о плановима Месинх заједница за унапређење
инфраструктуре (водовод, канализација, напајање електричном енергијом), путне
мреже, јавног осветљења и објеката у општинској својини.
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-

Припремити потребну општу документацију за реализацију пројеката у складу са
релевантним законима.

-

Израдити пројектну документацију за спровођење пројеката Месних заједница
планираних за 2017. годину.

-

Активно пратити јавне позиве и конкурсе за добијање средстава за реализацију
пројектних активности у Месним заједницама.

У циљу успостављања одрживог система енергетског менаџмента планиране су следеће
активности:
-

Израдити елаборате о енергетској ефикасности свих објеката за чије се одржавање
и трошкове средства издвајају из општинског буџета.

-

Успоставити одрживи систем прикупљања података о потрошњи енергената,
електричне енергије и воде на месечном нивоу у објектима за чије се одржавање и
трошкове средства издвајају из општинског буџета.

-

Успоставити одрживи систем прикупљања података о функционисању,
енергетској потрошњи и енергетским губицима у јавним сервисима: водоводној
мрежи, канализационој мрежи, прикупљању отпада, јавном осветљењу, јавном
зеленилу ...

-

Наставити сарадњу са домаћим и иностраним партнерима у области економског
развоја, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
2.1. Водоснабдевање
Најважнија активност из области водоснабдевања у 2017, током 2018. и у 2019.години је:
- наставак радова на завршетку изградње Регионалног система „ Ћелије“ -цевовод КрушевацЋићевац-Варварин,
- наставак изградње водоводне мреже у насељеним местима: Обреж, Горњи Катун, Село
Варварин, Маскаре, Бачина и Бошњане;
- изградња пројектне документације и водоводне мреже у насељеним местима: Мареново,
Залоговац, Парцане;
- израда пројектне документације у насељеним местима: Карановац, Горњи Крчин, Доњи
Крчин, Пајковац, Орашје, Мареново, Тољевац, Мала Крушевица, Суваја, Залоговац,
Избеница, Парцане и Церница,
Главни циљеви, првенствено ће бити усмерени на прикључењу што већег броја корисника на
нову водоводну мрежу, у свим насељеним местима где постоји водоводна мрежа.
Носиоци наведених активности су: општина Варварин, ЈКП „Варварин“, ЈП „Морава“, Месне
заједнице, надлежна министарства, Дирекција за воде, ИПА фондови.

Страна 16 број 01.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

26.01.2017.године

2.2 Прикупљање, пречишћавање и одвођење отпадних вода на територији општине
Варварин
Основни приоритет у 2017. години је изградња канализационе мреже у насељеним местима у
општини Варварин и то:
- наставак изградње канализационе мреже у Селo Варварину у дужини од 1000 м,
- преузимање већ изграђене мреже у Горњем Катуну за одржавање и експлоатацију,
Планиране активности у области одвођења, прераде и испуштање отпадних, фекалних и
атмосферских вода су:
- Завршетак пројеката канализационе мреже за села: Обреж, Бачина, Бошњане, Маскаре;
- израда пројектне документације сепаратора за прочишћавање отпадних вода за села:
Обреж, Доњи Катун, Горњи Катун, Село Варварин и Варварин;
- санација, уређење, и одржавање постојеће канализације као и канала и водотокова за
одвођење исте,
- контрола квалитета испуштених отпадних вода и забрана испуштања фекалних вода од
стране предузећа, установа и појединаца,
- одвођење и прикупљање атмосферских вода у водотокове,
- регулисање водотока на територији општине,
- откуп земље за постављање постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.
Носиоци активности су: Општина Варварин, , ЈП“Србијаводе“, комунална инспекција и
инспекција за заштиту животне средине.
2.3.Чишћење и одржавање јавних и зелених површина
Општина Варварин у 2017, 2018, и 2019. години наставља са активностима које обухватају:
- постављање бехатон плоча у ул.Марина Мариновића и на Тргу Мирка Томића,
- појачане активности на елиминацији дивљих депонија и сакупљању и депоновању смећа по
свим месним заједницама,
- одређивање локација за постављање контејнера као и њихову адекватну употребу од стране
свих корисника,
- чишћење и проширивање простора који се редовно одржава где је потребно обезбедити
довољно радне снаге као и набавити потребну специјализовану опрему и механизацију за те
намене,
- израда пројектне документације за изградњу рециклажног центра за наменских судова
рециклажу отпада,
- наставити са набавком контејнера за одвајање смећа (пластика, папир, стакло),
- постављање нових ивичњака;
- комплетна санација зелених површина и формирање нових нових зелених површина,
- ревитализација живе ограде од Дома здравља до зграде бившег ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Варварин“,
- редовно одржавање и уређивање зелених површина на територији свих месних заједница,
- засађивање нових и одржавање постојећих дрвореда на територији свих месних заједница,
- наставак радова на уређењу постојећих тргова и тротоара уз евентуално формирање нових
на територији свих месних заједница,
- одржавање спомен обележја,
- набавка опреме за зимско одржавање улица.
Носиоци наведених активности су: Општина Варварин, ЈКП „Варварин“, ЈКП „Путеви
Варварин“, Месне заједнице, комунална инспекција и инспекција за заштиту животне
средине.
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2.4. Одржавање гробаља
У континуитету са раније спровођеним мерама и активностима, у 2017, 2018. и 2019. години,
посебно ће бити посвећена пажња подизању квалитета услуга и уређивању гробаља у свим
Месним заједницама на територији општине Варварин.
Као приоритет око одржавања и уређења гробаља истичу се следеће активности:
- ограђивање гробаља и постављање капије на улазима,
- реализација постојећих планова на проширењу гробаља,
- парцелисање гробних места,
- активирање службе за ископ и укоп,
- насиповање саобраћајница на гробљима,
- редовно уређивање и одржавање стаза и прилазних путева.
Носиоци активности су : ЈКП „Варварин“ и Месне заједнице на територији општине
Варварин.
2.5. Уређење и одржавањепијачног простора
У циљу ефикаснијег одвијања пијачних активности у 2017, 2018. и 2019. години, планирано
је следеће:
- оградити пијацу и поставити капије на улазима,
- обновити објекте који се већ налазе на сточној пијаци,
- повећање квалитета у пружању и контроли пијачних активности,
- обезбеђење адекватне локације за изградњу кванташке пијаце у Варварину,
- доследност инспекцијских служби у забрани одвијања пијачних активности ван за то
предвиђених локација.
Носиоци активности су: ЈКП „Варварин“ и општина Варварин.
2.6. Изградња и реконструкција електро-енергетских објеката
У 2017, 2018. и 2019. години ће се наставити са изградњом и реконструкцијом започетих
инвестиција, као и са радом на припремању техничке и урбанистичке документације.
Одржавање јавне расвете на територи општине и постепена замена постојећих сијалица
дуготрајним и штедљивим.
Носиоци активности су: Електродистрибуција, општина Варварин, ЈП „Расвета Варварин“,
Месне заједнице.
2.7.Гасификација
Планиране активности у 2017, 2018. и 2019. години обухватају:
- наставак израде пројектне документације за насељена места на територији општине
Варварин,
- наставак изградње гасификационе мреже на територији општине Варварин за које простоји
пројектна документација,
Носиоци активности су: општина Варварин.
3. УРБАНИЗАМ, УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

И

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

КОРИШЋЕЊА

У оквиру уређивања грађевинског земљишта Просторни план општине Варварин
представљаће основу за правилно коришћење и намену простора, као и други плански
документи.
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Током 2017. године планира се:
- усвајање плана генералне регулације за Варварин, који се налази у Министарству и чека се
усвајање од стране комисије коју формира Министарство,
- израда плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Пољце III,
- наставиће се са рационалним коришћењем јавног земљишта, бољим искоришћавањем
постојећих инфраструктурних система,
- пројектовање индустријске зоне у Горњем Катуну и на путу Варварин-Бачина,
- уређење грађевинског земљишта и отуђењем и давањем у закуп истог, у складу са законом.
Ноиоци активности су: општина Варварин, ЈКП „Варварин“.
4. САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
У 2017, 2018. и 2019. години планиране су следеће активности:
- изградња локалних путева за које постоји пројектна документација,
- радови на телефонизацији насељених места која још увек нису покривена телефонском
мрежом.
Носиоци активности су: Телеком Србија, општина Варварин и Месне заједнице.
5. ОДРЖАВАЊЕ
И
УРЕЂЕЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

ПУТЕВА,

УЛИЦА,

ТРГОВА

И

Основне активности у 2017. 2018 и 2019. години биће усмерена на одржавање и
реконструкцију улица и некатегорсаних путева и реализацију започетих инвестиција на
асфалтирању улица у насељеним местима.
Програм активности по сеоским подручјима биће у складу са програмима развоја самих
Месних заједница и по њиховим приоритетима.
Планиране активности за 2017. годину обухватају:
- припрему пројектне документације и асфалтирање улица по приоритетима на територији
свих Mесних заједница,
- поправка улица у насељеним местима (санација ударних рупа),
- одржавање вертикалне и хоризонталне путне сигнализације на територији општине,
- асфалтирање путева,
- асфалтирање улица,
- одржавање , насипање и поправка пољских путева у свим месним заједницама,
- уређење спомен обележја учесника у ратовима по месним заједницама,
- уређење пешачке зоне,
- уређење стаза и прилаза до цркава.
Носиоци активности су: општина Варварин, ЈП „Путеви Србије“, надлежна министарства,
Месне заједнице и донатори.
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мере и активности у области заштите животне средине обухватиће:
- завршетак пројеката санације и рекултивације депоније у Варварину и депоније у Обрежу;
- стварање услова за ширење делатности организованог сакупљањакомуналног отпада на
целој територији општине Варварин (набавка потребне механизације, контејнера, канти и
др.)
- стварање услова за увођење селекције и одвојено сакупљање отпада (конт амбалажу, канте
и кесе за примарну селекцију, пресе са линијом за одвајање отпада и др.)
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- увођење селекције и одвојеног сакупљања отпада ради рециклаже на територији целе
општине ( папир, метал, пластика, стакло);
- опремање центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава, кабастог отпада и других
врста отпада (рециклажна дворишта за батерије, електрични отпад, електронски отпад, боје,
лакови, пестициди и др.)
- израда евиденције дивљих депонија, чишћење мањих локација и предузимање мера у циљу
спречавања сгварања нових дивљих депонија;
- стварање услова за одлагање комуналног отпада до реализације споразума о регионалном
повезивању општина и изградње регионалне депоније (разматрати могућност коришћења
санитарних депонија у окружењу (Срње, Јагодина), локална депонија је несанитарна
депонија сметлиште које не испуњава минималне услове за депонију комуналног отпада,
локација никако не одговара за одлагање отпада због поплава и близине вода, капацитети
депоније су ограничени тако да је потребно што хитније решити одлагање комуналног
отпада, јер је количина отпада све већа ширењем делатности;
- повећати ниво знања о животној средини и еколошку културу грађана спровођењем
одговарајућих едукативно-промотивних активности при обележавању важних датума – 22.
марта – Светског дана воде, 22. април – Дан планете земље, 5, јун – Светски дан зашти
животне средине;
Носиоци активности су : општина Варварин, ЈКП „Варварин“ и надлежне инспекцијске
службе.
7. ПОЉОПРИВРЕДА
Мере и активности у области пољопривреде биће усмерене на даљи подстицај
пољопривредне производње на територији општине и обухватају:
- активирање фонда за развој пољопривреде у смислу давања кредита пољопривредним
произвођачима,
- едукација пољопривредних произвођача о начину функционисања унутар задруга и
удружења,
- подстицај формирања задруга у области пољопривредне производње;
-проширивање активности везаних за развој сеоског туризма,
- организовање посета афирмисаним пољопривредним произвођачима и примерима добре
праксе у окружењу,
- организовање посета и учешће на сајмовима пољопривреде,
- организовање трибина и едукација пољопривредних произвођача о примени минералних
ђубрива, обради земље, новим сортама воћа, ратарских култура и другим актуелним темама.
Носиоци наведених активности су: општина Варварин, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, подручна Канцеларија за подршку руралном развоју месне
заједнице.
8. ТУРИЗАМ
Активности у области туризма биће усмерене на унапређење и побољшање туристичке
понуде у општини са акцентом на спомен комплекс „Саставци“ , око споменика учесника
Варваринске битке и грофа Орурка и обухватају следеће:
- израда трим стазе од комплекса Спортско-туристичког центра „Темнић“ до комплекса
„Саставци“ око споменика грофа од Орурка,
- завршетак реализације пројекта Спортско-туристичког центра „Темнић“ , и то изградња
пратећих објеката око изграђених базена и изградња осталих терена предвиђених планом
детаљне регулације,
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- подршка истраживању и уређењу келтског налазишта на врху Велики Ветрен на планини
Јухор;
- израда пројекта за израду фонтане у центру Варварина;
Носиоци активности су: општина Варварин, Спортско-туристички центар „Темнић“
Варварин са надлежним институцијама и страним донаторима.
9. САРАДЊА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У области сарадње са верским заједницама у 2017, 2018. и 2019. години наставиће се са
финансирањем Верских заједница и радова на изградњи и одржавању цркава по указаним
потребама.
Носиоци активности су: општина Варварин, Верске заједнице, донатори, грађани.
10. ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
10.1. Основно образовање
У циљу што квалитетнијег образовања и васпитања деце потребно је извршити опремање
школских објеката, њихово одржавање и адаптацију.
Приоритети развоја за 2017. годину су:
- Надградња спрата изнад новог дела постојеће зграде основне школе у Варварину;
-

Адаптација зграде одељења основне школе у Орашју;

-

Замена крова на згради Основне школе „Херој Мирко Томић“ у Доњем Крчину;

-

Адаптација мокрих чворова у свим основним школама;

-

Замена дотрајалих подова;

-

Сређивање ограда у подручним одељењима свих школа;

-

Куповина клима уређаја;

-

Набавка наставних средстава за школе по указаним потребама (машине, табле,
рачунари, пројектори);

-

израда пројектне документације и изградња фискултурних сала за основне школе
у Обрежу, Бошњану, Доњем Крчину и Залоговцу.4

-

повећање безбедности деце постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације
у зонама школа;

Носиоци активности су: општина Варварин, Министарство просвете, донатори.
10.2. Средње образовање
За успешнији и квалитетнији рад Средње школе у Варварину, у 2017. години планирана је:
- надградња спрата изнад новог дела постојеће зграде Средње школе у Варварину у сарадњи
са Министарством просвете,
- одржавање система за грејање,
- увођење новог образовног профила и обезбеђивање услова за верификацију;
- зидарски, столарски, молерски, електро радови и радови на крову, водоводу, канализацији и
инсталацијама;
- куповина материјала за образовање и материјала за одржавање хигијене;
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- набавка наставних средстава по указаним потребама;
- у сарадњи са приватним и друштвеним предузећима и установама обезбедити услове за
увођење дуалног образовања за образовне профиле за које се искаже потреба;
Носиоци активности: општина Варварин, Средња школа у Варварину, надлежна
министарства, и донатори.
10.3. Култура
Општинска библиотека Варварин, као установа која се пре свега бави пословима и
делатностима из области културе и образовања, мора да се залаже између осталог, за
унапређење и побољшање културног и уметничког нивоа приказаног програма као и увећање
програма и културних догађаја уопште.
Планиране активности за период од 2017-2019. године су обезбеђивање средстава у складу са
финансијским планом установе и буџетом општине за набавку и осамревењивање уређаја и
опреме, како би се побољшао логистички ефекат и готовост установе у смислу подршке свим
културним догађајима у општини и то:
- куповина дигиталног пројектора за потребу дигитализације и поновног активирања
биоскопа,
-куповина новог биоскопског платна за пројекцију,
-побољшање енергетске ефикасности зграде библиотеке,
-реновирање Дома културе у Обрежу, Доњем Крчину и осталим местима,
-израда пројектне документације и изградња Дома културе у Избеници,
-уређење просторија за младе у склопу Домова култура у свим Месним заједницама на
територији општине Варварин,
- наставак са популаризацијом и омасовљавањем аматеризма кроз рад фолклора, позоришта,
хора, балета-школе плеса и музичке школе или секције,
-финансирање активности КУД-ова по месним заједницама.
Носиоци активности су: општина Варварин, Општинска библиотека Варварин, Месне
заједнице, Дом културе Варварин , Министарство културе, донатори.
10.4. Информисање
У периоду од 2017. до 2019. године, планиран је наставак сарадње са медијским кућама, пре
свега са РТК, „Град“ новине и интернет портала;
Носиоци активности:општина Варварин.
10.5. Спорт и култура
У циљу организованог и масовног бављења спортом грађана у адекватним условима и на
адекватан начин, приступиће се уређењу спортских терена на територији општине.
Током 2017. године, планирано је:
- одржавање турнира у стоном фудбалу и неколико краћих кошаркашких и одбојкашких
турнира,
- хобловање, лакирање паркета и замена дотрајалих дашчица у Спортској сали,
- наставак радова на отвореним базенима (уклањање недостатака и проширивање понуде за
забаву и рекреацију грађана),
- изградња терена за мали фудбал, баскет, бич волеј, одбојку, тенис и мини голф,
- организовање школе пливања,
- организовање такозваних „Игара без граница“, које се одржавају на води, а учешће би узели
представници из свих општина које нас окружују,
- обезбеђење локације за нови спортски терен у Избеници.
Канцеларија за младе Варварин, у 2017. год. наставља да се бави искључиво питањима
младих, пружа подршку у сваком облику и подстиче креативни развој и културно
стваралаштво, јача одлучност младих да се активније укључе у процес доношења одлука
важних за квалитетнији живот локалне заједнице, утиче и на повећање запажености младих и
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афирмисаности локалне иницијативе младих, стварајући мрежу младих активиста, спремних
на основне облике волонтерског ангажмана у локалној заједници.
Носиоци активности су: општина Варварин, Спортско-туристички центар „Темнић“
Варварин, Канцеларија за младе Варварин и Месне заједнице.
10.6. Друштвена брига о деци
Предшколска установа „Наша радост“ Варварин у 2017. години усмериће своја ангажовања
на обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу,унапређивању и уједначавању услова за несметано обављање
основних делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова рада и предузимању
мера за опште унапређење делатности предшколског васпитања и образовања деце.
Установа „Наша радост“ за 2017. годину као приоритет наводи следеће:
- наставак доградње постојећег објекта (завршетак радова на новој групи у Варварину),
- изградња зграде Дечијег вртића у Обрежу;
- комплетно опремање нове групе,
- набавка нових дидактичких средстава и стручне литературе,
- куповина опреме за кухињу и вешерај,
- замена дотрајале дрвене столарије и уградња ПВЦ столарије на две групе у Варварину,
- наткривање једног дела у Установи и стварање услова да се тај простор пренамени, и уз
помоћ ПВЦ столарије претвори у функционалну салу за састанке од 25 квадратних метара,
- изградња новог паркинг простора.
Дневни Центар за децу ометену у развоју у 2017. години, усмериће своја ангажовања на
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова за несметано обављање
основних делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова рада и предузимању
мера за опште унапређење делатности васпитања и образовања деце са посебним потребама.
Носиоци активности: општинаВарварин, Министарство финансија, ПУ „Наша радост“
Варварин, Дневни Центар за децу ометену у развоју Варварин, донатори.
10.7.Социјална заштита
У циљу повећања квалитета живота социјално угрожених група Центар за социјални рад
Варварин, предлаже да се породицама које су корисници материјалног обезбеђења омогући
субвенционо плаћање:
- комуналних услуга,
- услуга које се плаћају у ПУ „Наша радост“,
- услуга које пружају школске кухиње деци из горе наведених породица.
У 2017. години, наставиће се са доделом новчане помоћи незапосленим породиљама на
територији општине Варварин, у износу од 12.000,00 динара месечно, у периоду од годину
дана од датума рођења детета.
Наставиће се пружањам услуге „Помоћ и нега у кући старим особама“ са циљем пружања
адекватне помоћи особама које због старости и болести нису у могућности да самостално
функционишу.
Услуга би обухватала одржавање личне хигијене станова корисника, припремање оброка,
доношење лекова или одвођење код лекара, набавку намирница и остваривање контакта са
спољашњим светом и институцијама. Геронто-домаћице би и даље пружале наведену услугу,
ангажовале би се по критеријуму стручности или као незапослена лица са евиденције
Националне службе за запошљавање.
Наставиће се са радом „Народне кухиње“, као вид услуге, која би се пружала особама без
прихода, пензионерима са минималним пензијама и радно неспособним корисницима
материјалног обезбеђења.
Црвени крст Варварин у 2017. год. планира да у оквиру остваривања бриге о старим,
самохраним лицима успостави услугу „Клуб за стара лица“, где би уз основну контролу
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здравља (мерење притиска и шећера у крви) стари суграђани општине могли да искажу и
своја интересовања за разне области: ликовне и музичке културе, потребе за дружењем и
провођење дела свог слободног времена у друштву својих вршњака, као и да добију савете о
здравом начину живота.
Носиоци активности: општина Варварин, Центар за социјални рад Варварин, Црвени крст
Варварин, Министарство за рад и социјална питања, донатори.
10.8. Здравствена заштита
Дом здравља „Др Властимир Годић“ Варварин, током 2017, 2018. и 2019. године, радиће на
унапређењу и бољем организовању пружања здравствене заштите свим грађанима са
територије општине Варварин.
У том циљу неопходно је испунити следеће услове:
- отплата кредита за новокупљено санитетско возило,
- улагање у опрему ( куповина стерилизатора, гинеколошког стола, картотека, столица за
чекаонице, боце са кисеоником, компресоре за стоматолошке машине ),
- одржавње информационог система,
- куповина четири клима уређаја;
- одржавање и поправка медицинске опреме,
- мртвозорство,
- уништавање медицинског отпада
Носиоци активности: општина Варварин, Дом здравља „Др Властимир Годић“ Варварин,
Министарство здравља, донатори.
Поред свега наведеног, реализоваће се и остале активности у свим наведеним областима које
су Месне заједнице, јавна предузећа, установе и остали субјекти доставили као своје
предлоге за Нацрт програма развоја општине Варварин упериоду од 2017-2019. године.
Општина Варварин ће учинити напоре да побољша рад локалне самоуправе и оствари
ефикасније пружање услуга грађанима.
Број: 110-2/2017-I
У Варварину дана, 26.01.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
1.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 37.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/2008, 12/2008,
2/2009, 3/2009, 7/2012, 12/2013 и 10/2015), уз прибављено мишљење Локалног савета за
запошљавање број 101-2/2017 од 16. јануара. 2017.године,
Скупштина општине Варварин на Десетој седници одржаној 26.јануара 2017.године,
донела је

Локални акциони план запошљавања
Општине Варварин за 2017. годину
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Локалним акционим планом запошљавања општине Варварин за 2017. годину (у
даљем тексту: ЛАПЗ) утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење
незапослености на територији општине Варварин. ЛАПЗ представља основни инструмент
спровођења активне политике запошљавања у 2017. години.
Предмет Локалног акционог плана запошљавања је решавање проблема у области
запошљавања на територији локалне заједнице, креирање локалне политике запошљавања и
програма и мера активне политике запошљавања у складу са локалним потребама и
могућностима.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ Општине Варварин за 2017. годину, представља
члан 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС”, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015, у даљем тексту: закон), којим је дефинисано
спровођење активне политике запошљавања, односно Национални акциони план
запошљавања за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 92/2016, у даљем тексту: НАПЗ)
из којих проистиче обавеза доношења ЛАПЗ‐а на годишњем нивоу.
ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања
у 2017. години, којим Локални савет за запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ) поставља
циљеве и приоритете политике запошљавања, а које је потребно остварити кроз програме и
мере активне политике запошљавања у току 2017. године на подручју Општине Варварин,
како би се допринело пуној имплементацији стратешког циља политике запошљавања до
2020.године, постављеног Националном стратегијом запошљавања за период
20112020.године („Службени гласник РС”, број 37/2011).
НАПЗ су утврђени приоритети политике запошљавања у 2016. години:
I. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада;
II. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште
рада и подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
III. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал;
ЛАПЗ Општине Варварин за 2017. годину израђује Локални савет за запошљавање у
сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала Крушевац.
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АНАЛИЗА СТАЊА
Економска ситуација
На територији Општине постоји велики број пољопривредних газдинстава и
привредних субјеката који се баве прерадом примарних пољопривредних производа.
Привредне активности у руралном подручју везане су за ратарство, повртарство, воћарство и
сточарство. Од укупне територије коју покрива општина Варварин пољопривредна површина
се простире на 69,86% земљишта.
Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше
опстају јер се најбрже прилагођавају новонасталим условима. Пружање подршке сектору
малих и средњих предузећа је сложен посао због ширине и различитости потребних вештина
потенцијалних предузетника и ограничених расположивих ресурса за пружање значајне
помоћи. Без обзира на препреке потребно је створити услове неопходне за развој овог
сектора, јер је управо он покретач развоја и омогућава смањење незапослености путем
отварања нових радних места и повећање броја привредних субјеката.
Кретање броја новосонованих и брисаних привредних друштава и предузетника у
периоду 2013-2015. године приказано је на следећој слици.
Слика 1: Број брисаних/угашених
предузетника, 2013─2015.

и

новооснованих

Привредна друштва

привредних

друштава

и

Предузетници

Извор: Агенција за привредне регистре
Годишњи просек запослених у 2015. години (израчунат као аритметичка средина два
стања, марта и септембра) на територији општине Варварин је 3211.
У овај број су укључени и индивидуални пољопривредници.
Табела 1: Регистрована запосленост1, 2015. (годишњи просек)
Укупно

3211

Запослени
у правним лицима
(привредна друштва,
предузећа,
установе, задруге и
друге организације)
1129

Број запослених на 1000 становника

Приватни
предузетници (лица
која самостално
обављају делатност)
и запослени код њих

Регистровани
индивидуални
пољопривредни
ци

684

1398

укупно
188

Запослени у правним лицима
(привредна друштва,
предузећа, установе, задруге и
друге организације)
66

Извор: Општине и региони у Републици Србији (Запосленост и зараде), 2016.
Највећи број запослених је ангажован у прерађивачкој индустрији, а затим у
трговини.
Табела 2: Регистрованазапосленостпосекторимаделатности2, 2015.
1

Истраживање о регистрованој запослености засновано на комбиновању података Централног
регистра обавезног социјалног осигурања ( ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР).
2
Истраживање о регистрованој запослености засновано на комбиновању података Централног
регистра обавезног социјалног осигурања ( ЦРОСО) и Статистичког пословног регистра (СПР).

Образовање

Здравственаисоцијалназашт
ита

Уметност, забаваирекреација

Осталеуслужнеделатности

233

137

38

53

Стручне, научне,
иновационеитехничкеделатн
ости
Административнеипомоћнеу

90

Државнауправаиобавезносо
цијалноосигурање

Финансијскеделатностиидел
атностосигурања

14
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134

Трговинанавеликоимало
и
поправка
Саобраћајискладиштење
мотор
Услугесмештајаиисхране
них
возила
Информисањеикомуникациј
е

339

служнеделатности

Снабдевање водом и
управљање отпадним
водама
Грађевинарство

64

30

Снабдевање електричном
енергијом, гасом и паром

16

23

Прерађивачка индустрија

406

98

Рударство

8

49

Пољопривреда, шумарство и
рибарство

24

59

Укупно
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1813

Страна 26 број 01.

Извор: Општине и региони у Републици Србији (Запосленост и зараде), 2016.
Кретање просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом у периоду 2011.2015. приказано је на следећој слици.
Слика 2: Просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом јануар– децембар

Извор: Општине и региони у Републици Србији (Запосленост и зараде), 2016.

Демографија
Општина Варварин смештена је у средишњем делу Србије, на самом југу Шумадије.
Протеже се на површини од 249 км2, коју покривају 21 насеље укључујући и Варварин
као средиште општине, а укупан број становника је 17 3493.
Подручје општине Варварин се простире на североисточном делу Расинског
округа и обухвата јужне и источне падине Јухора, југоисточне обронке Гледићских
планина као и део алувијалне равни на левој обали Западне и Велике Мораве.
Смештена на крајњем југу Горњовеликоморавске котлине општина Варварин чини
раскрсницу путева регионалног ранга који повезују јужну и северну Србију са крушевачким
и краљевачким подручјем.
Број становника општине Варварин се смањује па је у периоду 2002-2015 пао са 20.086 на
17.086.4
Слика 3: Број становника 2002-2015.

3
4

Процена РЗС за стање 30.06.2014.
Витална статистика
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Извор: РЗС ─ Витална статистика

Основни подаци о становништву дати су у следећој табели:
Табела 3: Становништво
Површина (у км2)
249
(2014)
Број насеља
21
(2014)
Становништво ─ процена средином године
17349
(2014)
Густина насељености (број становника по км2)
70
(2014)
Стопа живорођених
6
(2014)
Стопа умрлих
19
(2014)
Стопа природног прираштаја
-13
(2014)
Очекивано трајање живота живорођених (просек година)
76
(2014)
Просечна старост (у годинама)
46
(2014)
Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)
174
(2014)
Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, Витална статистика, Територијални регистар,
РЗС и Републички геодетски завод

Слика 4: Становништво према старосним групама, 2014.

Извор: Витална статистика, РЗС
Структура становништва према старости и полу приказана је на следећој слици:
Слика 5: Становништво према старости и полу, 2014.
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Укупно
0-14 година
15 - 19 година
20 - 24 година
25 - 29 година
30 - 34 година
35 - 39 година
40 - 44 година
45 - 49 година
50–54 година
55–59 година
60–64 година
65–69 година
70–74 година
75–79 година
80–84 година
85 и више
година
Пунолетни
Просечна
старост

Сви

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Мушкарци

Жене

17966
2409
994
968
932
1009
1172
1092
1119
1201
1610
1466
905
984
1006
721

8830
1215
518
501
504
509
620
562
561
617
834
739
425
415
418
276

9136
1194
476
467
428
500
552
530
558
584
776
727
480
569
588
445

378
14948

116
7286

262
7662

45,1

43,6

46,6

26.01.2017.године

Извор: Витална статистика, РЗС

ТРЖИШТЕ РАДА
Остварена макроекономска стабилност и повољна макроекономска ситуација
последњих година, утицале су на појаву позитивних трендова кретања на тржишту рада, али
и поред позитивних помака, општа ситуација у области запошљавања и даље је неповољна.
Основни проблеми у области запошљавања јесу:
- недостатак послова као последица недовољне привредне активности,
- ниска запосленост.
Карактеристике тржишта рада су:
- висока незапосленост,
- велики број ангажованих у сивој економији,
- велики прилив вишка запослених из предузећа која се реструктуирају и
приватизују;
- неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
- висока стопа незапослености младих,
- велико учешћа жена у укупној незапослености,
- велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама (млади,
дугорочно незапослени, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и
др).
У табели 2 је приказан преглед становништва према економској активности по
попису 2011.

Страна 29 број 01.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

26.01.2017.године

Табела 4: Становништво према економској активности, попопису 2011.
Укупно
свега
17966

6645

Активно
становништво
запослени незапослени
5820

825

Неактивно
становништво
свега
децамлађаод
15година
11321
2409

Извор: Витална статистика, РЗС

Кретање незапослености
Карактеристике тржишта рада остају непромењене у смислу високе незапослености,
погоршања стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.
Опште карактеристике тржишта рада до 2016. године остају непромењене у односу
на претходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће
дугорочно незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
висока стопа незапослености младих, велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама.
У следећој табели је полна структура регистрованих незапослених 2010. – 2016.
година.
Табела 5:Регистрована запослена и незапослена лица према полу, 2010─2016.5
Регистровани
запослени

Укупно
2010
2011
2012
2013
2014
2015
XI 2016

1702
1731
1885
1865
1726
3267

Регистровани незапослени
Укупно Мушко Женско
1183
568
615
1116
574
542
1239
652
587
1297
671
626
1236
610
626
1247
612
635
1068
535
533

Регистровани
незапослени
на 1000
становника
Укупно
65
62
70
74
71

Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС и Национална служба за запошљавање, НСЗ

Старосна и полна структура
У табели 4 приказана је структура лица по старосним групама и полу у периоду 2010.
– 2015.
Табела 6:Учешће незапослених по старосним групама и полу у укупном броју
незапослених

2010
2011
2012
2013
2014
2015
5

15-29 година
30-54 година
55 или више година
Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско Укупно Мушко Женско
24
11,2
12,8
61,8
27,2
34,6
14,2
9,6
4,6
28
14,7
13,4
59,1
27,3
31,8
12,8
9,4
3,4
26
25,9
26,1
61,3
55,7
67,6
12,7
18,4
6,3
28,5
29,2
27,8
57,9
51
65,3
13,6
19,8
6,9
24,8
25,1
24,6
60,2
53,8
66,5
15
21,1
8,9
23,5
21,6
25,4
61,6
56,7
66,3
14,9
21,7
8,3

за 2015 годину су претходни резултати и укључени су и регистровани индивидуални
пољопривредници
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Извор: Национална служба за запошљавање
Старосна структура незапослених лица показује да највеће учешће у структури
незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 30 до 34 године, а затим
лица од 25 до 29 година старости.
Тренутна структура лица дата је на слици 4.
Слика 6: Незапослени према старости и полу новембар 2016.

Извор: Национална служба за запошљавање

Структура према дужини чекања на запослење
Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење
имају лица која чекају до 1 године, па 3-5 година,затим 1-2 године,5-8 година, затим 2-3
године, онда следе она која чекају преко 10 година и 8-10 година. Слично стање је током
целог извештајног периода (2012-2016) и ту није долазило до неких померања.
Табела 5:Структура према дужини чекања на запослење
Дужина
чекања

Новембар
2012
жена

Новембар
2013
женa

Новембар
2014
женa

Новембар
2015
женa

Новембар
2016
женa

До 1 године

46,06%
45,87%

39,44%
39,20%

32,44%
31,81%

37,83%
32,80%

37,79%
36,00%

1-2

21,02%
18,81%

23,23%
22,69%

21,93%
23,82%

13,86%
15,87%

16,18%
14,73%

2-3

9,53%
8,91%

11,61%
10,65%

14,81%
14,19%

11,39%
12,52%

8,04%
8,20%

3-5

8,19%
8,75%

10,26%
9,57%

13,59%
11,42%

15,22%
15,34%

18,24%
19,77%

5-8

5,67%
6,60%

6,49%
6,94%

7,85%
7,18%

9,57%
9,35%

9,82%
10,07%

8-10

2,36%
1,82%

1,51%
1,70%

1,70%
2,45%

3,10%
3,35%

3,37%
3,35%

Преко 10 г

7,17%
9,24%

7,47%
9,26%

7,69%
9,14%

9,02%
10,76%

6,55%
7,84%

Извор: Национална служба за запошљавање
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Квалификациона и полна структура незапослених лица:
Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2016. године, показује да
у укупној незапослености, незапослена лица са високим, вишим и средњим образовањем
учествују са 61,80%, а лица без школе и нижег образовног нивоа са 38,20%. Међу
незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим образовањем 49,63% код којих је и
највиша стопа незапослености, док је проценат лица са високим и вишим образовањем
12,17%.
Табела 6: Квалификациона структура незапослених лица
Степен
стручне
спреме

Новембар
2012
женa

Новембар
2013
женa

Новембар
2014
женa

Новембар
2015
женa

Новембар
2016
женa

I

33,94%
33,00%

33,94%
31,64%

36,00%
34,09%

39,29%
38,45%

36,33%
36,07%

3,07%
3,14%

3,24%
2,93%

2,67%
2,28%

2,37%
1,76%

1,87%
1,50%

III

19,37%
14,19%

19,23%
15,12%

17,07%
13,05%

18,41%
14,81%

18,16%
11,03%

IV

33,86%
40,76%

32,81%
38,27%

31,39%
36,05%

28,99%
32,98%

31,09%
37,38%

V

0,55%
0,33%

0,45%
0,31%

0,56%
0,49%

0,64%
0,53%

0,37%
0,56%

VI

5,20%
5,28%

5,58%
6,79%

6,55%
7,99%

5,29%
6,17%

6,38%
7,29%

VII

4,02%
3,30%

4,75%
5,25%

5,74%
6,04%

5,01%
5,29%

5,81%
6,17%

II

Извор: Национална служба за запошљавање

Oсетљиве групе незапослених лица
Најугроженије категорије за запошљавање су лица преко 50 година живота,
инвалиди, Роми, жене, млади до 30 година старости и избегла и расељена лица.
Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца након континуираног раста
у периоду од 2012.-2015. године је у 2016. пала за 1,68 процената.
Табела 7: Полна структура незапослених лица
Незапосленост Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар
жена
2012
2013
2014
2015
2016
Укупно
1270
1326
1236
1097
1068
незапослени
Од тога жене
47,72%
48,87%
49,60%
51,69%
50,01%
Извор: Национална служба за запошљавање
Учешће дугорочне незапосленостии даље представља велики проблем. Према
подацима стопа дугорочне незапослености у новембру 2016. године је иста као у новембру
2015. године.
Табела 8: Учешће дугорочно незапослених лица
Новембар Новембар Новембар Новембар Новембар
2012
2013
2014
2015
2016
Укупно
1270
1326
1236
1097
1.068
незапослени
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Незапосленост 13,86%
15,01%
13,19%
младих 15-24г
Нез. старијих
21,89%
22,70%
25,00%
преко 50 г.
Дугорочна
53,94%
60,59%
67,56%
незапосленост
Извор: Национална служба за запошљавање

26.01.2017.године

10,67%

12,73%

25,80%

26,40%

62,17%

62,17%

Посебно осетљиву групу на тржишту рада представљају незапослена лица ромске
националности. Висока стопа незапослености и ниска стопа запослености карактеришу
положај Рома на тржишту рада, који је знатно лошији у односу на укупну популацију.
Посебан проблем је дугорочни карактер незапослености. Највећем броју радно способних
Рома, недостаје адекватно образовање како би успешно учествовали на тржишту рада..
Категорије теже запошљивих лица су: дугорочно незапослена лица, незапослени без
квалификација или нискоквалификовани, вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми,
избегла и расељена лица.

Вишкови и корисници новчане накнаде
Посебан проблем на тржишту рада и даље представља велики број вишка запослених.
Радно правни статус и запошљавање ове категорије незапослених, решавао се на
различите начине и применом различитих мера активне политике запошљавања. Улагање
отпремнина у ново запошљавање или самозапошљавање била је једна од мера која је
примењивана у протеклом периоду.
Број корисника новчане накнаде у новембру 2015. године износио је 100 лице од
којих су 41 жене. У новембру 2016. године тај број се смањио на 70 лица од којих су 27 жене.

УЧИНАК ЛАПЗ У 2016. ГОДИНИ
У 2016. години на основу сарадње и Споразума између Националне службе за
запошљавање и Општине Варварин суфинансирани су следећи програми или мере активне
политике запошљавања:
- јавни радови (ангажовано 40 лица у дужини трајања од 3 месеца на спровођењу 10
јавних радова),
- запошљавања незапослених из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима - 11 послодавацa је остварило право на субвенцију за запошљавање
незапослених из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
- програм стручне праксе - ангажовано је 5 лица,
- стицање практичних знања – 1 послодавац ангажовао 1 лице.

ПЛАН АКТИВНОСТИ
Циљеви и приоритети политике запошљавања на територији општине Варварин за
2017. годину су:
- одржање или повећање запослености и смањење незапослености,
- унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал,
- улагање у социјалну инклузију
- подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,
- подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
- подстицање предузетништва и самозапошљавања,
- промоција и организовање јавних радова са посебним акцентом на санирање и
отклањање последица поплава,
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- унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера
- активан приступ општине у области запошљавања,
- спровођење мера из акционог плана и јачање улоге локалног савета за
запошљавање.

Програми и мере активне политике запошљавања
Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне
политике запошљавања.
Мере активне политике запошљавања реализују надлежне службе Општинске управе
и ЛСЗ, у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
ЛАПЗ за 2017. годину предвиђене су следеће мере активне политике запошљавања:
1. Програм јавних радова;
2. Програм стручне праксе;
3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица;
4. Субвенција за самозапошљавање - одобрава се ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос;
5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже
запошљивих, и то: млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених,
Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади
до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су
имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља.
Праћење реализације мера активне политике запошљавања општине Варварин за
2015. годину врши Национална служба за запошљавање – Филијала Крушевац.
Национална служба за запошљавање - Филијала Крушевац и Општина Варварин
закључују споразум о начину реализације мера активне политике запошљавања општине
Варварин за 2015. годину.

1. Јавни рад
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим
лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада
незапослених лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и у случају потребе за
организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.
У 2017. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних
делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине.
Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се искључиво
ангажују особе са инвалидитетом.
Средства за реализацију овог Програма износе 3.500.000,00 динара из буџета
општине Варварин и 7.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије,
Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања –
Филијала Крушевац.
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Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између послодавца, Општине Варварин и Националне службе за запошљавање.

2. Програм стручне праксе
Програм подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је
стечено одговарајуће образовање –квалификација, ради обављања приправничког стажа,
односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно
правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Средства за реализацију овог Програма износе 500.000,00 динара из буџета општине
Варварин и 1.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије, Локални
савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања – Филијала
Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између послодавца (незапосленог), Општине Варварин и Националне службе за
запошљавање.

3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање
конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном
сектору.
Средства за реализацију овог Програма износе 500.000,00 динара из буџета општине
Варварин и 1.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије,
Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања –
Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између послодавца (незапосленог), Општине Варварин и Националне службе за
запошљавање.

4. Субвенција за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области
предузетништва и субвенцију за самозапошљавање.
Средства за самозапошљавање у 2017. години одобравају се у виду субвенције, у
једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику. У случају самозапошљавања особа
са инвалидитетом одобраваће се субвенција у једнократном износу од 220.000,00 динара по
кориснику. У случају самозапошљавања вишкова запослених, субвенција ће се одобравати у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику. У случају да се два и више лица из
категорије вишкова запослених удруже ради оснивања привредног субјекта у складу са
законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а а уколико се у року од три месеца
доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и 20% износа средстава
додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у
складу са расположивим финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1) млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом
деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без
родитељског старања;
2) вишкови запослених;
3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;
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5) жене;
6) жртве трговине људима;
7) жртве породичног насиља.
Средства за реализацију овог Програма износе 1.500.000,00 динара из буџета
општине Варварин и 3.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије,
Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања –
Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између незапосленог, Општине Варварин и Националне службе за запошљавање.

5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија
теже запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа,
могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити
субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује
послодавцу у једнократном износу.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих у 2017. години, према степену развијености јединица локалне самоуправе
утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за
девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00
динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 динара
по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице
локалне самоуправе - 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике
новчане социјалне помоћи, младe до 30 година старости са статусом деце палих бораца и
младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања
увећавају за 20% тако да износе:
1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за
девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 300.000,00
динара по кориснику;
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 динара
по кориснику;
3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице
локалне самоуправе - 180.000,00 динара по кориснику.
Средства за реализацију овог Програма износе 1.000.000,00 динара из буџета
општине Варварин и 2.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије,
Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања –
Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између послодавца, Општине Варварин и Националне службе за запошљавање.

ФИНАНСИРАЊЕ ЛАПЗ
Програми или мере активне политике запошљавања се суфинансирају средстима из
буџета локалне самоуправе и републичког буџета по захтеву јединица локалне самоуправе.
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Уколико не буде донета одлука о суфинансирању, локална самоуправа може и сама из
сопствених средстава финансирати мере предвиђене ЛАПЗ‐ом.
Јединица локалне самоуправе, може до 31. јануара 2017. године, преко НСЗ, поднети
министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике
запошљавања из републичког буџета је да аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе има:
1) формиран локални савет за запошљавање;
2) усвојен ЛАПЗ;
3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ;
4) обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног
програма или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе,
министар надлежан за послове запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/2009, 88/2010 и
38/2015) може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине
потребних средстава.
Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву
јединице локалне самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су:
- степен развијености јединице локалне самоуправе;
- припадност јединице локалне самоуправе групи III и IV степена развијености и
посебно девастирана подручја, утврђени у складу са посебним прописом Владе;
- формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен
заједнички план запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа.
Критеријуми из тач. 2) и 3) примењују се на начин да имају предност, у случају да
јединице локалне самоуправе потражују већи износ средстава из буџета Републике Србије од
расположивих средстава за конкретан програм или меру.
Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су Одлуком
о буџету општине Варварин за 2017. годину у износу од 6.000.000,00 динара. С обзиром да су
средства предвиђена буџетом мања од потребних за спровођење активне политике
запошљавања, затражиће се додатна средства од ресорног министарства у складу са законом,
тако да је структура планираних средстава за спровођење ЛАПЗ у 2017:
- 6.000.000,00 динара за реализацију Програма који се кофинансирају предвиђених
ЛАПЗ - из буџета општине Варварин;
- 12.000.000,00 динара очекивана средства из буџета Републике Србије за рализацију
Програма предвиђених ЛАПЗ,
Средства се преносе Националној служби запошљавања – Филијала Крушевац, на
основу Одлуке о додели субвенције и закљученог уговора између корисника
субвенција,Општине Варварин и Националне службе за запошљавање – Филијала Крушевац
уколико за поједине мере није другачије прописано.
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Табела приоритета мера и активности за реализацију ЛАПЗ
Извори финансирања
Програм
мере,
активности

1. Програм
јавних
радова

2. Програм
стручне
праксе
3. Програм
стицања
практични
х знања
код
приватног
послодавц
а
4.
Субвенциј
е за
самозапош
љавање
5.
Субвенциј
а за
запошљава
ње
незапослен
их лица из
категорија
теже
запошљив
их

Очекивани резултат

Очување и унапређење
радних способности
незапослених као и
решавање егистенцијалних
проблема социјално
угрожених лица; Повећан
број запослених теже
запошљивих лица;
Повећан број лица са радним
искуством – оспособљених за
самостално обављање
послова из делокруга свог
занимања

Лица без квалификација
поседују примењива
практична знања

Повећан број предузетника

Очување и унапређење
радних способности
незапослених као и решавање
егистенцијалних проблема
социјално
угрожених лица; Повећан
број запослених теже
запошљивих лица;

Индикатори

Носиоци
активности
и рок

Потребна
финансијска
средства у РСД

Број и структура
лица укључених
у програм

НСЗ и ЛСЗ

Број и структура
лица укључених
у програм

Буџет
локалне
заједнице

Реп. буџет

7.500.000

2.500.000

5.000.000

НСЗ и ЛСЗ

1.500.000

500.000

1.000.000

Број и структура
лица укључених
у програм

НСЗ и ЛСЗ

1.500.000

500.000

1.000.000

Број и структура
лица укључених
у програм

НСЗ и ЛСЗ

4.500.000

1.500.000

3.000.000

Број и структура
лица укључених
у програм

НСЗ и ЛСЗ

3.000.000

1.000.000

2.000.000

УКУПНО:

18.000.000

6.000.000

12.000.000

Овај План објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 101-2/2017-I
У Варварину, дана 26.01.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р.
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2.
На основу члана 20. став 2. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Општинска изборна комисија, на седници одржаној
26.01.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
РАЗРЕШАВА СЕ функције председника Комисије за спровођење избора за чланове
Савета месне заједнице ПАЈКОВАЦ,
1. Милојевић Бранислав,
именован за председника Комисије решењем број 013-117/2016 од 29.12.2016. године на
предлог Одборничке групе СНС.
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију председника Комисије за спровођење избора за чланове
Савета месне заједнице ПАЈКОВАЦ,
1. Мирољуб Обрадовић,
на предлог Одборничке групе СНС.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Гордана Петровић, с.р.
1.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
БАЧИНА, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧИНА
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
БАЧИНА, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Владица Филиповић, рођен 26.11.1976.године, по занимању дипломирани инжењер
саобраћаја кога је предложио/ла Српска напредна странка
2. Горан Ћирић - Ћира, рођен 12.09.1972.године, по занимању трговац кога је предложио/ла
Српска напредна странка
3. Драган Станојевић - Лилин, рођен 24.10.1955.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
4. Саша Ђекић - Ђека, рођен 30.11.1969.године, по занимању возач кога је предложио/ла
Српска напредна странка
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5. Душан Радојковић - Дулка, рођен 05.08.1968.године, по занимању каменорезац кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Драган Ђорђевић - Ага, рођен 09.10.1961.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Драган Пејић - Гала, рођен 24.08.1959.године, по занимању возач кога је предложио/ла
Српска напредна странка
8. Јовица Петровић - Зубовац, рођен 03.10.1984.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
9. Дарко Арсић, рођен 27.06.1990.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
10. Зоран Глигоријевић, рођен 04.05.1953.године, по занимању кв. металостругар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
11. Горан Савић - Шола, рођен 18.09.1971.године, по занимању ветеринарски техничар кога
је предложио/ла Српска напредна странка
12. Љубиша Мијајловић - Јанић, рођен 02.10.1963.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
13. Бојан Димитријевић, рођен 03.10.1988.године, по занимању електротехничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
14. Радојица Радосављевић - Жуља, рођен 18.08.1960.године, по занимању занатлија кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
15. Мирољуб Марјановић - Љубе, рођен 25.12.1958.године, по занимању возач кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
16. Слађан Митровић, рођен 17.08.1962.године, по занимању дипломирани инжењер
машинства кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
17. Малиша Максимовић, рођен 19.09.1952.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
18. Слободан Митић - Боба, рођен 01.10.1967.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
19. Миломир Максимовић - Макса, рођен 13.10.1963.године, по занимању машински
техничар кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
20. Милан Антић, рођен 08.11.1971.године, по занимању керамичар кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
21. Славољуб Радовановић, рођен 26.03.1955.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
22. Томислав Чолаковић - Томче, рођен 19.05.1957.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
23. Дејан Стојановић - Кошкун, рођен 03.11.1976.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
24. Бојан Максимовић, рођен 06.09.1983.године, по занимању туристички техничар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
25. Драган Алексић, рођен 22.02.1980.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
26. Зоран Видојковић, рођен 14.10.1993.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
27. Славољуб Пешић, рођен 28.06.1963.године, по занимању угоститељ кога је предложио/ла
Група грађана „За лепшу Бачину“
28. Смиљана Стаменковић - Павловић, рођен 28.06.1963.године, по занимању домаћица кога
је предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
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29. Милутин Станојевић, рођен 03.09.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
30. Драган Милановић, рођен 11.06.1964.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
31. Миодраг Митровић, рођен 02.01.1955.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
32. Александар Јаковљевић, рођен 13.08.1976.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
33. Драган Јаковљевић, рођен 08.10.1977.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
34. Живорад Стојковић, рођен 08.09.1954.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
35. Новица Матић, рођен 01.06.1980.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
36. Бранислав Бајкић, рођен 18.01.1970.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
37. Срђан Ћирић, рођен 02.12.1983.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
38. Марко Максимовић, рођен 16.04.1986.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
39. Горан Спасојевић, рођен 22.07.1967.године, , по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „За лепшу Бачину“
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ БАЧИНА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Марко Радовановић, с.р.
2.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
БОШЊАНЕ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БОШЊАНЕ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
БОШЊАНЕ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Данијел Васиљевић - Даца, рођен 19.03.1975.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
2. Горан Милосављевић - Милесин, рођен 02.03.1964.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Дејан Дурмић, рођен 12.08.1968.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
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4. Др. Јасмина Ракић - Миња, рођен 18.05.1965.године, по занимању специјалиста опште
медицине кога је предложио/ла Српска напредна странка
5. Марко Живановић - Рокац, рођен 29.06.1989.године, по занимању професор кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Дејан Марјановић, рођен 29.10.1975.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Миодраг Симоновић - Лиџин, рођен 13.11.1964.године, по занимању предузетник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
8. Бранислав Петронијевић, рођен 11.11.1966.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
9. Дејан Гавриловић - Манза, рођен 30.08.1967.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
10. Горан Ракић - Гонзо, рођен 07.10.1971.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
11. Слободан Савић - Гера, рођен 17.11.1970.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
12. Томислав Станковић, рођен 25.10.1964.године, по занимању дипломирани инжењер
пољопривреде кога је предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
13. Мирослав Милошевић - Ђак, рођен 06.09.1954.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
14. Драган Мојсиловић - Бигер, рођен 02.01.1976.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
15. Радиша Јовановић - Ћоле, рођен 24.08.1949.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
16. Горан Давидовић - Лајка, рођен 26.08.1966.године, по занимању спортски радник кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
17. Мирослав Соколовић, рођен 15.06.1975.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
18. Слободан Стефановић - Патан, рођен 25.03.1949.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
19. Филип Савић, рођен 12.12.1995.године, по занимању студент кога је предложио/ла Група
грађана „Темнићка алтернатива“
20. Данилче Пантић - Дача, рођен 06.07.1978.године, по занимању месар кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
21. Гордан Василијевић - Цоћ, рођен 28.11.1974.године, по занимању металостругар кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
22. Небојша Милошевић, рођен 02.11.1990.године, по занимању струковни економиста кога
је предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
23. Слободан Макић, рођен 25.11.1972.године, по занимању приватни предузетник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
24. Александар Савић, рођен 22.01.1985.године, по занимању дипломирани машински
инжењер кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
25. Данило Живадиновић, рођен 24.10.1968.године, по занимању дипломирани машински
инжењер кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
26. Данило Мишковић, рођен 19.05.1941.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
27. Мирослав Анђелковић, рођен 01.08.1959.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
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28. Милан Павловић, рођен 27.11.1979.године, по занимању приватни предузетник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
29. Милош Аврамовић, рођен 28.08.1953.године, по занимању приватни предузетник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
30. Дарко Василијевић, рођен 26.07.1992.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
31. Жељко Илић, рођен 09.09.1985.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
32. Драгољуб Петровић, рођен 12.11.1941.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
33. Мирослав Лукић, рођен 12.11.1941.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ БОШЊАНЕ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Саша Недељковић, с.р.
3.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ВАРВАРИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВАРВАРИН
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ВАРВАРИН, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Александар Павић, рођен 04.02.1985.године, по занимању дипломирани правник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
2. Катица Томић, рођен 30.01.1967.године, по занимању дипломирани менаџер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Милош Благојевић - Тучко, рођен 08.03.1985.године, по занимању пољопривреник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
4. Иванка Радовановић - Сека, рођен 23.051968.године, по занимању дактилограф кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Дејан Раца - Рацко, рођен 05.07.1979.године, по занимању професор физичког васпитања
кога је предложио/ла Српска напредна странка
6. Марија Јовановић - Брајовић, рођен 19.07.1979.године, по занимању координатор
канцеларије за младе кога је предложио/ла Српска напредна странка
7. Небојша Милошевић - Нока, рођен 01.01.1987.године, по занимању медицински
техничар кога је предложио/ла Српска напредна странка
8. Данијела Мишковић - Даца, рођен 26.04.1966.године, по занимању учитељица кога је
предложио/ла Српска напредна странка
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9. Миодраг Бајкић - Мија, рођен 10.10.1940.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
10. Зоран Милојевић - Зукс, рођен 27.02.1975.године, по занимању приватни предузетник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
11. Дражен Симоновић - Драшко, рођен 18.11.1993.године, по занимању студент кога је
предложио/ла Српска напредна странка
12. Драгић Дакић, рођен 04.11.1936.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Српска напредна странка
13. Снежана Милошевић Марковић - Нена, рођен 15.05.1963.године, по занимању домаћица
кога је предложио/ла Српска напредна странка
14. Дражен Богдановић, рођен 28.11.1981.године, по занимању физиотерапеут кога је
предложио/ла Српска напредна странка
15. Јанко Богуновић, рођен 02.01.1975.године, по занимању правник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
16. Андрија Живадиновић, рођен 26.05.1979.године, по занимању професор разредне наставе
кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
17. Саша Живадиновић, рођен 23.07.1975.године, по занимању професор српског језика и
књижевности кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
18. Бојана Долић, рођен 07.12.1978.године, по занимању физиотерапеутски техничар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
19. Радиша Долић, рођен 05.02.1969.године, по занимању незапослен кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
20. Снежана Васић - Васке, рођен 12.01.1971.године, по занимању професор физичког
васпитања кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
21. Милан Лукић, рођен 27.02.1988.године, по занимању професор физичког васпитања кога
је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
22. Слободан Милановић - Буки, рођен 31.10.1973.године, по занимању приватни
предузетник кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
23. Војкан Топић, рођен 15.07.1978.године, по занимању магистар фармације кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
24. Стефан Јевтић, рођен 16.01.1994.године, по занимању студент кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
25. Љубинко Поповић, рођен 05.10.1964.године, по занимању предузетник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
26. Бојан Јовановић - Манце, рођен 30.10.1974.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
27. Милован Марковић - Милде, рођен 19.02.1977.године, по занимању занатлија кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
28. Марко Петровић - Карсон, рођен 01.02.1986.године, по занимању угоститељ кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
29. Гордана Милетић, рођен 26.04.1986.године, по занимању васпитач кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
30. Сузана Јовановић, рођен 02.01.1980.године, по занимању економски техничар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
31. Драгиша Стаменковић, рођен 23.04.1954.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „Грађани“
32. Мирјана Кудић, рођен 08.01.1972.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана „Грађани“
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33. Марија Томић, рођен 14.06.1988.године, по занимању економски техничар кога је
предложио/ла Група грађана „Грађани“
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Јасмина Антић, с.р.
4.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ГОРЊИ КАТУН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ КАТУН
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ГОРЊИ КАТУН, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Дарко Којић, рођен 01.02.1979године, по занимању пољопривредник кога је
предложила Српска напредна странка
2. Далибор Мишковић, рођен 06.01.1992.године, по занимању пољопривредник кога је
предложила Српска напредна странка
3. Микица Павловић, рођен 19.07.1986.године, по занимању молер кога је предложила
Српска напредна странка
4. Милош Сврзић, рођен 10.01.1996.године, по занимању технолог лов. риболов кога је
предложила Српска напредна странка
5. Иван Миловановић, рођен 13.04.1978.године, по занимању радник кога је предложила
Српска напредна странка
6. Братислав Милетић, рођен 13.07.1948.године, по занимању пољопривредник кога је
предложила Српска напредна странка
7. Славиша Радункић, рођен 09.09.1985.године, по занимању трговац кога је предложила
Српска напредна странка
8. Марко Крстић, рођен 08.11.1988.године, по занимању наставник кога је предложила
Српска напредна странка
9. Слађана Бегић, рођен 17.071971. године, по занимању медицинска сестра кога је
предложила Српска напредна странка
10. Драган Јевтић, рођен 06.08.1979.године, по занимању електромонтер кога је предложила
Српска напредна странка
11. Ненад Миљковић, рођен 09.09.1979.године, по занимању машински техничар енергетике
кога је предложила Српска напредна странка
12. Живко Јовановић, рођен 20.12.1953. године, по занимању возач кога је предложила
ГРУПА ГРАЂАНА
13. Горан Милуновић, рођен 05.12.1966. године, по занимању радник кога је предложила
ГРУПА ГРАЂАНА
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14. Стефан Којић, рођен 10.02.1994. године, по занимању радник кога је предложила ГРУПА
ГРАЂАНА
15. Горан Маринковић, рођен 11.10.1972. године, по занимању машински техничар кога је
предложила ГРУПА ГРАЂАНА
16. Зоран Крстић, рођен 30.08.1965. године, по занимању инжењер технологије кога је
предложила ГРУПА ГРАЂАНА
17. Дејан Матић, рођен 25.04.1980. године, по занимању радник кога је предложила ГРУПА
ГРАЂАНА
18. Милан Петронијевић, рођен 31.01.1968. године, по занимању тех.брав. стругар кога је
предложила ГРУПА ГРАЂАНА
19. Бојан Рашић, рођен 16.06.1973. године, по занимању пољопривредник кога је предложила
ГРУПА ГРАЂАНА
20. Драгиша Миловановић, рођен 10.09.1949. године, по занимању Пензионер кога је
предложила ГРУПА ГРАЂАНА
21. Марина Савић, рођен 30.10.1964.године, по занимању банкарски радник-благајник кога је
предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
22. Горан Петровић, рођен 25.11.1967.године, по занимању молер кога је предложила
Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
23. Светислав Миљковић – Тића ћанин, рођен 08.08.1964.године, по занимању ветеринарски
техничар кога је предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
24. Слободан Маринковић - Кицош, рођен 20.08.1972..године, по занимању предузетник кога
је предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
25. Биљана Богдановић, рођен 12.02.1992.године, по занимању дипломирани економиста
кога је предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
26. Драган Богдановић - Буца, рођен 15.07.1978.године, по занимању радник кога је
предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
27. Милосав Стојановић - Кекер, рођен 14.01.1953.године, по занимању пољопривредник
кога је предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
28. Драгиша Сврзић - Гића, рођен 23.06.1948.године, по занимању пензионер кога је
предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
29. Зоран Сврзић, рођен 22.12.1968.године, по занимању пољопривредник кога је
предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
30. Илић Миливоје – Мишко пекар, рођен 06.05.1963.године, по занимању пекар кога је
предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
31. Градимир Богојевић - Гале, рођен 13.04.1972. године, по занимању радник кога је
предложила Социјалистичка партија Србије ОО Варварин
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ГОРЊИ КАТУН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Зоран Маријановић, с.р.
5.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ГОРЊИ КРЧИН, доноси
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ КРЧИН
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ГОРЊИ КРЧИН, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Саша Јовановић, рођен 15.08.1981.године, по занимању пчелар, кога је предложио/ла
Српска напредна странка
2. Дино Маврић, рођен 01.08.1992.године, по занимању саобраћајни техничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Бобан Милосављевић, рођен 22.03.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
4. Славомир Ђурковић, рођен 08.04.1962.године, по занимању бравар, кога је предложио/ла
Српска напредна странка
5. Станко Антић, рођен 08.07.1954.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Ненад Стевић, рођен 21.06.1997.године, по занимању пољопривредни техничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Срећко Војиновић, рођен 11.04.1998.године, по занимању ученик, кога је предложио/ла
Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ГОРЊИ КРЧИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Драгослав Антић, с.р.
6.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ДОЊИ КАТУН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊИ КАТУН
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ДОЊИ КАТУН, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Жељко Лутовац - Црногорац, рођен 22.11.1964.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
2. Љубиша Тасић - Пикавац, рођен 13.03.1966.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
3. Томислав Бранковић - Цена, рођен 11.10.1952.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
4. Боривоје Милошевић - Бора, рођен 10.08.1956.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
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5. Зоран Благојевић - Немац, рођен 17.09.1976.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
6. Бранислав Васић - Бата, рођен 04.10.1960.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Миодраг Стаменковић - Мића, рођен 19.08.1964.године, по занимању возач кога је
предложио/ла Српска напредна странка
8. Драган Петковић - Пеле, рођен 11.11.1978.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
9. Драгиша Петковић - Чкаља, рођен 18.10.1964.године, по занимању возач кога је
предложио/ла Српска напредна странка
10. Дејан Бранковић - Рики, рођен 03.09.1984.године, по занимању машински техничар кога
је предложио/ла самостално
11. Саша Миленковић - Саша, рођен 10.01.1985.године, по занимању професор кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
12. Марко Матић - Марко, рођен 17.05.1985.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
13. Душан Миленковић - Димић, рођен 02.07.1985.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
14. Славољуб Савић - Ракац, рођен 30.07.1985.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
15. Марко Јовановић - Баки, рођен 06.01.1989.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
16. Милош Благојевић - Мућа, рођен 26.02.1996.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
17. Срђан Бранковић - Рунђа, рођен 15.02.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
18. Иван Матић - Клик, рођен 15.04.1979.године, по занимању машински техничар кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА КАТУН – САМО ЈАКО“
19. Љубиша Миљковић - Гајић, рођен 25.06.1979.године, по занимању машински техничар
кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
20. Душан Благојевић - Киви, рођен 24.11.1991.године, по занимању машински техничар кога
је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
21. Југослав Јаковљевић - Црвенко, рођен 18.04.1974.године, по занимању аутолимар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
22. Иван Васић - Маљин, рођен 22.06.1977.године, по занимању машински техничар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
23. Горан Филиповић - Ладовина, рођен 02.06.1981.године, по занимању машински техничар
кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
24. Срђан Јовановић, рођен 21.08.1995.године, по занимању гимназија кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
25. Драгослав Бранковић - Шиљко, рођен 05.07.1956.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
26. Мирољуб Петковић - Пеца, рођен 21.09.1950.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
27. Александар Миљковић - Саша, рођен 30.09.1982.године, по занимању машински
техничар кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ДОЊИ КАТУН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Горан Тодосијевић, с.р.
7.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ДОЊИ КРЧИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОЊИ КРЧИН
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ДОЊИ КРЧИН, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Ненад Мијајловић, рођен 28.01.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
2. Властимир Милетић, рођен 05.09.1973.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Иван Маринковић, рођен 13.03.1981.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
4. Марко Марковић, рођен 15.02.1990.године по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Никола Илић, рођен 31.10.1986.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Драган Јовановић, рођен 02.01.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Горан Милићевић, рођен 20.03.1971.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ДОЊИ КРЧИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Славица Мијајловић, с.р.
8.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ЗАЛОГОВАЦ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗАЛОГОВАЦ
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Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ЗАЛОГОВАЦ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Мирослав Петровић, рођен 17.09.1963.године, по занимању предузетник кога је
предложио/ла група грађана
2. Милутин Ћирић, рођен 01.01.1958.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
3. Небојша Ћирић, рођен 14.07.1975.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
4. Звонимир Радојковић, рођен 16.08.1958.године по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
5. Иван Ћирић, рођен 27.09.1979.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
6. Далибор Милановић, рођен 03.08.1987.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
7. Раде Николић, рођен 19.01.1969.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
8. Милисав Аврамовић, рођен 15.11.1958.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
9. Ненад Милосављевић, рођен 20.01.1994.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла група грађана
10. Анка Милановић, рођен 02.08.1951.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
11. Милан Јовановић - Лака, рођен 18.01.1958.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
12. Драган Томић, рођен 05.03.1979.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
13. Зоран Гајић, рођен 19.02.1974.године, по занимању предузетник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
14. Сузана Аврамовић, рођен 05.07.1981.године, по занимању медицинска сестра кога је
предложио/ла Српска напредна странка
15. Александар Стефановић, рођен 12.04.1986.године, по занимању инжењер пољопривреде
кога је предложио/ла Српска напредна странка
16. Живота Живадиновић, рођен 17.01.1960.године, по занимању пољопривредни кога је
предложио/ла Српска напредна странка
17. Марија Васић, рођен 01.01.1990.године, по занимању правник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
18. Небојша Аврамовић, рођен 06.11.1975.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
19. Дејан Марковић, рођен 19.05.1980.године, по занимању керамичар кога је предложио/ла
Српска напредна странка
20. Славољуб Милосављевић, рођен 26.04.1973.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ЗАЛОГОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Сафет Анђелковић, с.р.
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9.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ИЗБЕНИЦА, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗБЕНИЦА
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ИЗБЕНИЦА, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Александар Марковић, рођен 08.10.12975.године, по занимању приватни предузетник,
кога је предложио/ла Група грађана
2. Љубисав Митровић, рођен 26.08.1958.године, по занимању дипломирани економиста
кога је предложио/ла Група грађана
3. Миодраг Јовановић, рођен 20.09.1963.године, по занимању саобраћајни техничар кога је
предложио/ла Група грађана
4. Горан Антић, рођен 19.09.1978.године, по занимању радник кога је предложио/ла Група
грађана
5. Марко Лукић, рођен 27.07.1990.године, по занимању електричар, кога је предложио/ла
Група грађана
6. Дејан Марковић, рођен 16.08.1975.године, по занимању електричар кога је предложио/ла
Група грађана
7. Небојша Пантић, рођен 07.03.1969.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана
8. Мирослав Аврамовић, рођен 21.01.1969.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
9. Драган Аврамовић, рођен 30.12.1993.године, по занимању радник, кога је предложио/ла
Српска напредна странка
10. Слободан Митровић, рођен 15.07.1979.године, по занимању радник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка
11. Србољуб Јовановић, рођен 11.12.1966.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
12. Јелица Милојевић, рођен 14.07.1964.године, по занимању домаћица, кога је
предложио/ла Српска напредна странка
13. Александар Митровић, рођен 15.07.1968.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
14. Зоран Митровић, рођен 12.07.1958.године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ИЗБЕНИЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Милутин Јовановић, с.р.
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10.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
КАРАНОВАЦ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАРАНОВАЦ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
КАРАНОВАЦ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Драган Матић - Гала, рођен 21.10.1973.године, по занимању машински техничар кога
је предложио/ла Српска напредна странка
2. Елица Минић, рођен 24.12.1969.године, по занимању средња машинска кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Иван Јовановић, рођен 02.12.1980.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
4. Славољуб Бојић, рођен 11.08.1956.године, по занимању средња машинска кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Горан Јовановић, рођен 21.03.1969.године, по занимању воћар-виноградар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Мирољуб Васић - Пири, рођен 19.04.1958.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Дарко Миленковић, рођен 10.08.1985.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ КАРАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Саша Поповић, с.р.
11.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједницe
МАЛA КРУШЕВИЦА, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛA КРУШЕВИЦА
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
МАЛA КРУШЕВИЦА, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Бане Минић, рођен 14.02.1973. године, по занимању радник, кога је предложио/ла
Група грађана;
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2. Радомир Петровић, рођен 16.06.1962..године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана;
3. Ивица Јевтић, рођен 12.10.1987. године, по занимању радник, кога је предложио/ла
Група грађана;
4. Миломир Миладиновић, рођен 25.09.1959. године, по занимању радник, кога је
предложио/ла Група грађана;
5. Бојан Топаловић, рођен 27.01.1985. године, по занимању радник, кога је предложио/ла
Група грађана;
6. Дејан Милетић, рођен 18.11.1971. године, по занимању радник, кога је предложио/ла
Група грађана;
7. Стефан Михајловић, рођен 06.07.1988. године, по занимању радник, кога је
предложио/ла Група грађана;
8. Иван Топаловић, рођен 30.06.1981. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка;
9. Александар Милутиновић, рођен 08.01.1956. године, по занимању пољопривредник, кога
је предложио/ла Српска напредна странка;
10. Радован Обрадовић, рођен 11.08.1958. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка;
11. Мијомир Топаловић, рођен 26.12.1955. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка;
12. Небојша Вељковић, рођен 19.09.1970. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка;
13. Горан Здравковић, рођен 06.08.1976. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка;
14. Иван Милосављевић, рођен 07.06.1980. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Српска напредна странка;
15. Светлана Милосављевић, рођен 09.01.1979.године, по занимању економски техничар,
кога је предложио/ла Група грађана;
16. Драгана Обрадовић, рођен 27.03.1975.године, по занимању домаћица, кога је
предложио/ла Група грађана;
17. Драгана Топаловић, рођен 11.09.1992. године, по занимању домаћица, кога је
предложио/ла кога је предложио/ла Група грађана;
18. Јелена Топаловић, рођен 09.09.1990. године, по занимању радница, кога је предложио/ла
Група грађана;
19. Даница Милутиновић, рођен 20.03.1976 .године, по занимању економски техничар, кога
је предложио/ла Група грађана;
20. Милана Вељковић, рођен 03.03.1973. године, по занимању трговац, кога је предложио/ла
Група грађана;
21. Марица Милосављевић, рођен 12.02.1994. године, по занимању пољопривредни
техничар, кога је предложио/ла Група грађана;
22. Селимир Милићевић, рођен 05.05.1962. године, по занимању пољопривредник, кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије;
23. Слободан Антић, рођен 12.02.1985. године, по занимању радник, кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије;
24. Небојша Јевтић, рођен 23.07.1989 .године, по занимању музичар, кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије;
25. Данијел Божиновић, рођен 11.12.1988. године, по занимању професор, кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије;
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ МАЛА КРУШЕВИЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Радослав Божиновић, с.р.

12.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
МАРЕНОВО, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРЕНОВО
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
МАРЕНОВО, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Зоран Аврамовић, рођен 13.11.1966.године, по занимању машинбравар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
2. Стефан Анђелковић, рођен 19.03.1993.године, по занимању електротехничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Горан Милетић, рођен 19.09.1968.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
4. Драган Марјановић, рођен 27.10.1973.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Жарко Николић, рођен 10.05.1970.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Перица Милетић, рођен 29.09.1973.године, по занимању пољопривредни техничар кога
је предложио/ла Српска напредна странка
7. Живорад Милосављевић, рођен 11.04.1950.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
8. Мирољуб Милошевић, рођен 02.06.1967.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
9. Биљана Јовановић, рођен 20.05.1974.године, по занимању домаћица кога је предложио/ла
Група грађана
10. Марко Јевтић, рођен 22.09.1986.године, по занимању занатлија кога је предложио/ла
Група грађана
11. Драги Пантић, рођен 23.11.1950.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Група грађана
12. Дарко Јаковљевић, рођен 15.09.1990.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
13. Немања Гајић, рођен 25.11.1990.године, по занимању фризер кога је предложио/ла Група
грађана
14. Мирослав Томић, рођен 28.06.1952.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Група грађана
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ МАРЕНОВО

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Иван Савић, с.р.
13.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
МАСКАРЕ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАСКАРЕ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
МАСКАРЕ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Јовица Блажић, рођен 01.10.1977.године, по занимању економиста кога је
предложио/ла Јовица Блажић
2. Благоје Блажић, рођен 31.03.1974.године, по занимању матичар кога је предложио/ла
Јовица Блажић
3. Предраг Јовановић, рођен 22.12.1978.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Јовица Блажић
4. Горан Јовановић, рођен 05.11.1992.године, по занимању грађевински техничар кога је
предложио/ла Јовица Блажић
5. Мијомир Миленковић, рођен 27.10.1961.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Јовица Блажић
6. Ивица Станковић, рођен 15.06.1974.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Јовица Блажић
7. Дејан Јевтић, рођен 26.09.1976.године, по занимању радник кога је предложио/ла Јовица
Блажић
8. Марко Николић, рођен 17.08.1986.године, по занимању ветеринарски техничар V
специјалиста ловства кога је предложио/ла Марко Николић - СНС
9. Милош Димитријевић, рођен 04.12.1992.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Марко Николић - СНС
10. Мирјана Гајић, рођен 19.03.1974.године, по занимању медицинска сестра кога је
предложио/ла Марко Николић - СНС
11. Милош Баралић, рођен 13.12.1990.године, по занимању механичар III степен кога је
предложио/ла Марко Николић - СНС
12. Милутин Гајић, рођен 21.04.1957.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Марко Николић - СНС
13. Предраг Милошевић, рођен 19.09.1977.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Марко Николић - СНС
14. Драган Баралић, рођен 21.09.1963.године, по занимању машински техничар кога је
предложио/ла Марко Николић - СНС
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ МАСКАРЕ
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ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Миланка Ђорђевић, с.р.
14.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ОБРЕЖ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОБРЕЖ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ОБРЕЖ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Срђан Ђорђевић, рођен 25.10.1982.године, по занимању електротехничар рачунара
кога је предложио/ла Српска напредна странка
2. Данијел Радојичић, рођен 18.10.1981.године, по занимању монтер ТТ мрежа кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Дејан Јеремић - Јера, рођен 24.04.1976.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
4. Саша Јеремић, рођен 23.09.1979.године, по занимању професор физичког кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Горан Пантић - Панта, рођен 18.04.1967.године, по занимању млекаџија кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Бобан Томић - Баџић, рођен 08.07.1962.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Драгана Брзић, рођен 10.07.1987.године, по занимању доктор медицинекога је
предложио/ла Српска напредна странка
8. Данило Костић, рођен 08.06.1975.године, по занимању инжењер електротехнике кога је
предложио/ла Српска напредна странка
9. Горан Јовановић, рођен 06.02.1968.године, по занимању ветеринар кога је предложио/ла
Српска напредна странка
10. Горан Јеремић, рођен 01.10.1977.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
11. Југослав Петровић - Југа, рођен 02.09.1961.године, по занимању вариоц кога је
предложио/ла Српска напредна странка
12. Живомир Јеремић - Жика, рођен 01.07.1959.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
13. Радољуб Симић - Белац, рођен 25.02.1975.године, по занимању тапетар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
14. Александар Богдановић - Кића, рођен 10.03.1981.године, по занимању економски
техничар кога је предложио/ла Српска напредна странка
15. Дејан Милојковић - Тошић, рођен 24.02.1977.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
16. Драган Симоновић, рођен 21.03.1974.године, по занимању радник кога је предложио/ла
самостално

Страна 56 број 01.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

26.01.2017.године

17. Ненад Бајкић, рођен 28.07.1981.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла самостално
18. Милутин Радоњић, рођен 13.03.1996.године, по занимању фудбалер кога је предложио/ла
самостално
19. Страхиња Младеновић, рођен 12.01.1982.године, по занимању радник кога је
предложио/ла самостално
20. Марко Симић, рођен 17.07.1994.године, по занимању раднник кога је предложио/ла
Група грађана „Покрет за Обреж“
21. Славољуб Петровић - Слава, рођен 25.11.1970.године, по занимању друштвено политички
радник кога је предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
22. Саша Илић - Рус, рођен 30.05.1976.године, по занимању кувар кога је предложио/ла
Група грађана „Покрет за Обреж“
23. Батица Петровић - Цуца, рођен 04.08.1974.године, по занимању предузетник кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
24. Стефан Гајић - Гајић, рођен 01.07.1997.године, по занимању предузетник кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
25. Стефан Крстић - Металац, рођен 07.10.1994.године, по занимању ковач металац кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
26. Марко Сибиновић - Сибин, рођен 30.06.1993.године, по занимању сликар кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
27. Драгољуб Коларевић - Дракче, рођен 29.12.1992.године, по занимању аутолимар кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
28. Ивица Петровић, рођен 29.09.1992.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана „Покрет за Обреж“
29. Милош Антонијевић - Марадона, рођен 08.01.1994.године, по занимању економски
техничар кога је предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
30. Драган Пантић - Панта, рођен 03.12.1973.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
31. Дејан Милосављевић - Драгић, рођен 13.01.1977.године, по занимању пољопривреник
кога је предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
32. Микица Ђорђевић, рођен 15.10.1973.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
33. Саша Дидић - Панкер, рођен 02.10.1975.године, по занимању предузетник столар кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
34. Ивица Антонијевић, рођен 13.10.1976.године, по занимању медицински техничар кога је
предложио/ла Група грађана „Покрет за Обреж“
35. Бобан Бркић - Бобан, рођен 29.06.1973.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана „Покрет за Обреж“
36. Зоран Арсић - Рајић, рођен 06.05.1958.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
37. Славољуб Марковић, рођен 22.10.1966.године, по занимању ветеринарски техничар кога
је предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
38. Миодраг Милетић - Шућа, рођен 22.09.1957.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
39. Драгутин Цветковић, рођен 29.10.1950.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
40. Зоран Јовановић, рођен 15.06.1964.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
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41. Горан Величковић, рођен 03.12.1966.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
42. Радомир Ракић, рођен 06.09.1953.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
43. Томислав Андрејић, рођен 05.02.1955.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
44. Слободан Васић - Мирић, рођен 10.10.1967.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
45. Радивоје Станкић - Лаша, рођен 22.02.1958.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
46. Иван Симоновић, рођен 09.11.1974.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
47. Милован Јеремић - Цајко, рођен 09.08.1951.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
48. Мирослав Дидић - Жанетић, рођен 20.07.1947.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
49. Милош Бркић, рођен 17.09.1948.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
50. Драгослав Матић - Гола, рођен 16.01.1953.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана – ЗА ОБРЕЖ
51. Оливер Бркић, рођен 04.09.1980.године, по занимању приварни предузетник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
52. Братислав Ташић - Браца, рођен 22.01.1981.године, по занимању дипломирани
политиколог кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
53. Дејан Живић - Милуша, рођен 14.04.1981.године, по занимању бравар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
54. Небојша Бркић - Брка, рођен 25.01.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
55. Микица Бркић - Мишко, рођен 29.06.1975.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
56. Горан Петровић - Жоци, рођен 08.05.1981.године, по занимању приватни предузетник
кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
57. Александар Ђорђевић - Сексић, рођен 05.01.1994.године, по занимању студент кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
58. Зоран Станкић - Луис, рођен 30.11.197977.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
59. Иван Николић - Жагер, рођен 14.04.1981.године, по занимању аутоелектричар кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
60. Милан Бркић - Степић, рођен 10.03.1996.године, по занимању студент кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
61. Микица Николић, рођен 01.03.1983.године, по занимању молер кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
62. Славица Петковић - Лаура, рођен 19.09.1961.године, по занимању економски техничар
кога је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
63. Дејан Костић, рођен 12.02.1972.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
64. Бобан Радосављевић - Пура, рођен 13.12.1973.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Социјалистичка партија Србије
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65. Биљана Димитријевић, рођен 30.03.1965.године, по занимању домаћица кога је
предложио/ла Социјалистичка партија Србије
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ОБРЕЖ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Славољуб Матић, с.р.
15.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ОРАШЈЕ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОРАШЈЕ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ОРАШЈЕ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Горан Николић - Крле, рођен 28.02.1969.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана
2. Љубомир Николић, рођен 11.06.1953.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
3. Славољуб Миловановић, рођен 22.02.1970.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
4. Миле Љубомировић, рођен 14.05.1946.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана
5. Драган Јаковљевић, рођен 31.08.1971.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана
6. Стојанка Вељковић, рођен 29.03.1967.године, по занимању учитељица кога је
предложио/ла Група грађана
7. Слободан Николић, рођен 03.06.1950.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана
8. Слободан Маринковић, рођен 21.11.1950.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана
9. Миливоје Недељковић, рођен 24.06.1963.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
10. Радивоје Савић, рођен 24.09.1967.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
11. Драгомир Давидовић, рођен 11.05.1953.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
12. Мирослав Недељковић, рођен 09.05.1962.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
13. Данијел Михајловић, рођен 22.04.1980.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
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14. Саша Младеновић, рођен 09.09.1975.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
15. Драган Савић, рођен 16.11.1979.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
16. Миодраг Спасић, рођен 20.08.1966.године, по занимању саобраћајни техничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
17. Иван Јовановић, рођен 27.05.1964.године, по занимању правник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
18. Миломир Савић, рођен 14.04.1948.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Група грађана
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ОРАШЈЕ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Данијела Љубомировић, с.р.
16.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ПАЈКОВАЦ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАЈКОВАЦ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ПАЈКОВАЦ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Милан Гавриловић, рођен 13.11.1961.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
2. Љиљана Јаковљевић, рођен 03.08.1956.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Дејан Марковић, рођен 15.11.1984.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
4. Драган Тасић, рођен 19.10.1981.године, пољопривредник кога је предложио/ла Српска
напредна странка
5. Небојша Марковић, рођен 07.01.1974.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
6. Милијана Лазаревић, рођен 16.01.1963.године, по занимању трговац кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Драган Стевановић, рођен 22.11.1970.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Српска напредна странка
8. Слађан Стевановић, рођен 11.10.1975.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
9. Бисерка Марковић, рођен 16.11.1976.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
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10. Лидија Стевановић, рођен 26.04.1988.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
11. Ненад Марковић, рођен 12.09.1974.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
12. Драгомир Марковић, рођен 24.01.1958.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
13. Живорад Тасић, рођен 29.05.1966.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
14. Драгомир Ж. Јовановић, рођен 21.04.1944.године, пољопривредник кога је предложио/ла
Социјалистичка партија Србије
15. Небојша Тасић, рођен 01.05.1974.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
16. Зоран Лазаревић, рођен 03.06.1966.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ПАЈКОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Бранислав Милојевић, с.р.

17.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ПАРЦАНЕ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАРЦАНЕ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ПАРЦАНЕ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Милош Антић, рођен 10.11.1985.године, по занимању дипломирани економиста кога
је предложио/ла Српска напредна странка
2. Саша Јовановић - Батин, рођен 08.11.1982.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Зоран Матић, рођен 22.09.1973.године, по занимању ветеринарски техничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
4. Славољуб Антић, рођен 01.01.1973.године, по занимању предузетник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Јордан Кошанин, рођен 15.12.1967.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Слободан Савић, рођен 21.12.1966.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
7. Небојша Драгутиновић, рођен 31.10.1972.године, по занимању машински техничар кога
је предложио/ла Српска напредна странка
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8. Добромир Илић - Добра, рођен 01.07.1949.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Група грађана
9. Слободан Милојевић - Олио, рођен 15.09.1968.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Група грађана
10. Милун Ерац, рођен 10.02.1964.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана
11. Жарко Марковић - Ниџић, рођен 24.11.1988.године, по занимању привредник кога је
предложио/ла Група грађана
12. Перица Томић, рођен 28.01.1961.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Група грађана
13. Владимир Маринковић - Крца, рођен 27.01.1989.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Група грађана
14. Марко Смиљковић - Бибић, рођен 19.02.1994.године, по занимању привредник кога је
предложио/ла Група грађана
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ПАРЦАНЕ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Дејан Миленковић, с.р.
18.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
СЕЛО ВАРВАРИН, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛО ВАРВАРИН
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице СЕЛО
ВАРВАРИН, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Братислав Петровић - Баја, рођен 20.08.1966.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
2. Андрија Тодоровић - Анчи, рођен 23.12.1984.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
3. Зоран Михајловић - Засторак, рођен 04.08.1968.године, по занимању радник кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
4. Милан Чабрић - Џаја, рођен 20.12.1959.године, по занимању геодетски инжењер кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
5. Александар Радоја - Босанац, рођен 23.01.1976.године, по занимању ветеринарски
техничар кога је предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
6. Драган Живковић - Гарис, рођен 27.08.1992.године, по занимању студент кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
7. Предраг Весић - Пеја, рођен 29.09.1980.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“

Страна 62 број 01.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

26.01.2017.године

8. Игор Величковић - Џоља, рођен 04.05.1978.године, по занимању трговац кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
9. Душан Јовановић - Мујин, рођен 02.01.1970.године, по занимању аутомеханичар кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
10. Милан Ђорђевић - Шиптар, рођен 21.10.1963.године, по занимању бравар-монтер кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
11. Драган Митић - Рашин, рођен 08.02.1970.године, по занимању трговац кога је
предложио/ла Група грађана „Темнићка алтернатива“
12. Живота Игњатовић - Жота, рођен 14.03.1960.године, по занимању бравар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
13. Александар Качаревић - Аца, рођен 27.08.1957.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
14. Миодраг Симоновић - Лача, рођен 10.03.1963.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
15. Далибор Николић - Коњар, рођен 09.03.1982.године, по занимању пољопривредник кога
је предложио/ла Српска напредна странка
16. Немања Чолић - Чоле, рођен 03.07.1990.године, по занимању дипломирани економиста
кога је предложио/ла Српска напредна странка
17. Љубивоје Вучић - Муха, рођен 07.03.1955.године, по занимању машин-бравар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
18. Саша Срећковић, рођен 08.05.1984.године, по занимању дипломирани економиста кога је
предложио/ла Српска напредна странка
19. Дејан Кркић, рођен 12.06.1973.године, по занимању инжењер информатике кога је
предложио/ла Српска напредна странка
20. Саша Сврзић - Дебели, рођен 17.04.1971.године, по занимању трговац кога је
предложио/ла Српска напредна странка
21. Драган Миладиновић - Зуба, рођен 01.02.1977.године, по занимању машински техничар
кога је предложио/ла Српска напредна странка
22. Саша Стефановић - Кефа, рођен 20.10.1976.године, по занимању приватни предузетник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
23. Др. Загорка Марковић, рођен 16.12.1951.године, по занимању пензионерка кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
24. Дејан Радосављевић, рођен 16.10.1971.године, по занимању приватни предузетник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
25. Ђорђе Васић, рођен 03.03.1988.године, по занимању дипломирани економиста кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
26. Милан Максимовић, рођен 28.03.1973.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
27. Драган Павић, рођен 23.06.1972.године, по занимању радник кога је предложио/ла Група
грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
28. Борјан Матић, рођен 29.08.1976.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
29. Драган Ружић, рођен 12.03.1972.године, по занимању возач кога је предложио/ла Група
грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
30. Дејан Станојевић, рођен 27.02.1972.године, по занимању инжењер машинства кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
31. Душан Крстић, рођен 13.10.1983.године, по занимању радник кога је предложио/ла Група
грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
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32. Ивица Крстић, рођен 03.01.1966.године, по занимању радник кога је предложио/ла Група
грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
33. Драган Јаковљевић, рођен 01.08.1967.године, по занимању радник економиста кога је
предложио/ла Група грађана „ЗА СЕЛО ВАРВАРИН“
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ СЕЛО ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Зоран Стојановић, с.р.
19.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
СУВАЈА, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУВАЈА
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
СУВАЈА, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Драгољуб Костић, рођен 16.04.1952.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
2. Милан Радосављевић, рођен 01.10.1975.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Милутин Васић, рођен 08.02.1954.године, по занимању пензионер кога је предложио/ла
Српска напредна странка
4. Милутин Динић, рођен 07.08.1964.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Милан Петровић, рођен 30.07.1940.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Светозар Маринковић, рођен 18.05.1947.године, пензионер кога је предложио/ла Српска
напредна странка
7. Жика Станкићевић, рођен 11.09.1972.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
8. Милија Божиновић, рођен 29.01.1956.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
9. Небојша Маринковић, рођен 02.04.1984.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ СУВАЈА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Слађана Јовановић, с.р.
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20.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ТОЉЕВАЦ, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОЉЕВАЦ
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ТОЉЕВАЦ, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Владан Лазаревић, рођен 28.05.1940.године, по занимању пензионер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
2. Драган Миленковић - Лићко, рођен 12.09.1974.године, по занимању ложач кога је
предложио/ла Српска напредна странка
3. Милош Јовановић - Калинџа, рођен 26.05.1983.године, по занимању пољопривредник
кога је предложио/ла Српска напредна странка
4. Предраг Павловић - Лоџић, рођен 19.10.1962.године, по занимању зидар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
5. Бобан Павловић, рођен 17.09.1975.године, по занимању машински техничар кога је
предложио/ла Српска напредна странка
6. Владимир Милетић - Биби, рођен 17.05.1975.године, по занимању хемијски техничар
кога је предложио/ла Српска напредна странка
7. Милан Бранковић - Шућа, рођен 12.09.1976.године, по занимању молер кога је
предложио/ла Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ТОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Милош Павловић, с.р.
21.
На основу члана 24б Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Варварин“, број 17/2016), Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице
ЦЕРНИЦА, доноси
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕРНИЦА
Утврђује се збирна изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице
ЦЕРНИЦА, на изборима расписаним за 05.02.2017. године, и то:
1. Иван Милошевић, рођен 02.01.1970.године, по занимању возач кога је предложио/ла
Група грађана и Српска напредна странка
2. Милорад Поповић, рођен 07.10.1969.године, по занимању возач кога је предложио/ла
Група грађана и Српска напредна странка
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3. Ненад Михајловић, рођен 27.10.1985.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана и Српска напредна странка
4. Бојан Јовановић, рођен 08.10.1982.године, по занимању трговац кога је предложио/ла
Група грађана и Српска напредна странка
5. Иван Марковић, рођен 17.12.1985.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана и Српска напредна странка
6. Ненад Јовановић, рођен 19.07.1985.године, по занимању пољопривредник кога је
предложио/ла Група грађана и Српска напредна странка
7. Златко Јовановић, рођен 07.03.1983.године, по занимању радник кога је предложио/ла
Група грађана и Српска напредна странка
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У МЗ ЦЕРНИЦА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
М.П. Мирослав Милошевић, с.р.
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