СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XХI

03.04.2014.године

БРОЈ 2

ВАРВАРИН

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

14.
На основу члана 30. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11), члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 14. седници одржаној по хитном поступку, дана
03.04.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је СВРЗИЋ МИЛАНУ, машинском техничару из Варварина,
одборнику Скупштине општине Варварин, изабраном са изборне листе 6.
''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – Славољуб Славко Савић'' на изборима
одржаним дана 06.05.2012. године, престао мандат због подношења оставке.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради
доделе мандата другом кандидату.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Образложење
Милан Сврзић из Варварина, је дана 12.03.2014. године, поднео оставку на
функцију одборника из разлога што више не живи на територији општине Варварин (Ов.
број 572/2014 од 12.03.2014. године). На основу члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним
изборима, одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем
оставке. Одредбом члана 49 Закона о локалним изборима против Одлуке Скупштине
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општине о престанку мандата одборника и о потврђивању мандата новом одборнику
допуштена је жалба Управном суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 02-4/2014
У Варварину дана, 03.04.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
15.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 14. седници одржаној по хитном поступку дана,
03.04.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ВРШЕЊА
УСЛУГА ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА ЦРВЕНОМ КРСТУ

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о поверавању вршења услуга Дневног центра за децу и
омладину са посебним потребама Црвеном крсту, број 56-22/2014 од 28.02.2014. године.
Члан 2.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 56-27/2014
У Варварину дана, 03.04.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
16.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',
број 62/06, 41/09) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 14. седници одржаној по хитном поступку дана,
03.04.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
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Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Варварин за 2014. годину.
Члан 2.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 320-31/2014-IV
У Варварину дана, 03.04.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
19.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09 и 7/12 ), у складу са Закључком Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-1897/2014 од 28.02.2014.године,
Скупштина општине Варварин на 14. седници одржаној по хитном поступку дана
03.04.2014.године, и
Скупштина општине Ћићевац на седници одржаној дана ________2014.године,
донеле су

ЗАКЉУЧАК
I Центру за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац даје се сагласност
за пријем у радни однос на неодређено време 13 извршиоца, почев од дана добијања
сагласности Министарства финансија Републике Србије за увећање масе за плате, и то:
- 11 извршиоца на пословима службе Дневног боравка за децу, младе и одрасле са
сметњама у развоју у Варварину, и
- 2 извршиоца – стручни радници на пословима социјалног рада за потребе локалне
заједнице у Одељењу Центра у Варварину.
II За рад извршиоца на пословима службе Дневног боравка за децу, младе и
одрасле са сметњама у развоју, утврђује се висина коефицијената за обрачун и исплату
зарада, и то:
1.За руководиоца службе Дневног боравка
( 1 извршилац – VII степен) .................................15,00
2.За лекара
( 1 извршилац – VII степен) ................................. 15,00
3.За дефектолога
( 1 извршилац – VII степен) .................................. 15,00
4.За радног терапеута
( 1 извршилац – VI степен) .....................................12,00
5.За физиотерапеута
( 1 извршилац – IV степен) ........................................9,00
6.За медицинску сестру
( 3 извршиоца – IV степен) ..................................... .9,00

страна 35 број 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

03.04.2014.године

7.За административног радника
( 1извршилац – IV степен) ........................................9,00
8.За хигијеничара
( 1 извршилац – IV степен) .........................................9,00
9.За возача – домара
( 1 извршилац – III степен) ........................................8,00
- Уз наведене коефинцијенте, основица за обрачун зарада износи 2.519,24 динара.
II За рад извршиоца - стручног радника на пословима социјалног рада за потребе
локалне заједнице у Одељењу Центра за социјални рад у Варварину, утврђује се висина
коефицијената за обрачун и исплату зарада, и то:
1. Послови социјалног рада за потребе локалне заједнице у Одељењу Центра у
Варварину
( 2 извршиоца - VII степен) .................................. 15,00
- Уз наведене коефинцијенте, основица за обрачун зарада износи 2.519,24 динара.
III Међусобна права и обавезе између општине Варварин и општине Ћићевац у
погледу коришћења услуга Дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју за кориснике са територије општине Ћићевац, као и учешћа у финансирању ове
установе од стране општине Варварин и општине Ћићевац, биће регулисана посебним
уговором.
IV Закључак објавити у „Службеном листу општине Варварин“ и „Службеном
листу општине Ћићевац“.
Број: 53-4/2014-I
У Варварину дана, 03.04.2014.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
Број: ______/2014
У Ћићевцу, дана ____2014.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Звездан Бабић, дипл. правник
20.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 14. седници одржаној по хитном поступку дана,
03.04.2014. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Прихвата се Информација Полицијске станице Варварин о предузетим мерама
против починиоца кривичног дела насилничког понашања на спортској манифестацији –
јавном скупу у селу Бошњану, дана 22.03.2014. године.
II Скупштина општине оштро осуђује овај, и сваки други вид туче или
насилничког понашања на јавном скупу у коме се угрожава јавни ред и мир, и безбедност
грађана.
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III Скупштина општине препоручује надлежним органима у Полицијској станици
Варварин да убудуће, након пријављивања одржавања јавног скупа, контролише
присуство и рад екипе полицијских службеника упућених на место одржавања јавног
скупа.
IV Скупштина општине, као највиши орган власти локалне самоуправе, захтева од
свих надлежних органа Републике Србије (МУП-а, Јавног тужилаштва) да у складу са
законом процесуирају починиоце овог немилог догађаја, у коме је тешке телесне повреде
задобио Милошевић Далибор из Бошњана, у циљу поштовања људских права и слобода,
успостављања владавине права, поверења у рад државних органа и институција, и опште
сигурности грађана.
V Скупштина општине ће, у циљу реализације овог Закључка захтевати повратну
информацију од Полицијске станице Варварин и Јавног тужилаштва Крушевац да ли су
починиоци овог дела процесуирани у складу са законом (да ли је поднета кривична
пријава, подигнута оптужница) о чему ћемо обавестити и јавност, и одборнике Скупштине
општине Варварин.
VI Скупштина општине изражава жаљење због немилог догађаја у селу Бошњану, и
убудуће ће, у сарадњи са другим органима власти још више утицати да се стање
безбедности грађана подигне на већи ниво, са надом да се нешто слично никада више не
понови.
VII Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 214-2/2014
У Варварину дана, 03.04.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО

1.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и члана 7. Одлуке о Буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Варварин (''Службени лист општине Варврин'', број
4/09), по претходно прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине бр.401-00-205/2014-01 од 04.03.2014.године,
Скупштина општине Варварин, на 14. седници одржаној по хитном поступку дана
03.04.2014.године, донела је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА 2014. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

I Овим Програмом утврђује се намена коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Варварин за 2014. годину.
II За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од
3.000.000,00 динара.
III Средства Фонда користиће се за финансирање следећих активности:
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1) Очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине, а према
Плану и Програму ЈКП ''Варварин'' из Варварина....................................
500.000,00 динара
2) Санацију дугогодишњег загађења отпадом – финансирање уклањања дивљих
депонија преко ЈКП ''Варварин'' Варварин, а по захтеву месних заједница или по
налогу инспектора.................................. 700.000,00 динара
3) Унапређење система управљања отпадом - стварање услова за организовано
сакупљање комуналног и амбалажног отпада у сеоским насељима преко ЈКП
''Варварин'' Варварин .................................... 500.000,00 динара
4) Суфинансирање акције сузбијања комараца на територији општине Варварин
......... 300.000,00 динара
5) Набавка машина и опреме за заштиту животне средине за потребе ЈКП
''Варварин'' из Варварина ....................................... 500.000,00 динара
6) Праћење стања животне средине преко овлашћене стручне организације
(мониторинг) ...................................... 500.000,00
IV финансијски план фонда
Укупни приходи у 2014. години планирају се у износу од 3.000.000,00 динара и то:
Конто
1

Назив конта
2
Укупни приходи (дин.)
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за заштиту животне средине
Текући трансфери од других нивоа
власти у корист нивоа општине
УКУПНО

714547
714562
733150

План за 2014.
3
3.000.000,00
300.000,00
300.000,00
2.400.000,00

Структ. %
4
100 %
10%
10%
80%

3.000.000,00

Укупни расходи распоређени су на следећи начин
Р Г Ф

П Ек.кл
.

конто

56
0

1

424
42433
1

42461
1

опис

Буџетски фонд
за заштиту
животне
средине
Специјализова
не услуге
Услуге јавног
здравства
(инспекција и
анализа) Завод
за јавно
здравље
(мониторинг)
Услуге
очувања
животне
средине

Средства
из буџета
01

2.500.000,0
0

500.000,00

1.200.000,0
0

Средства
из
сопс.извор
а
04

Средств
а из
ост.
Извора
(13 и
остало)

укупно

2.500.000,0
0
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1

512
51241
1

(одржавање
јавних зелених
површина –
санација
дугогодишњег
загађења)
Остале
специјализова
не услуге
- сузбијање
комараца
- унапређење
управљања
отпадом
Машине и
опрема
Опрема за
заштиту
животне
средине.
Набавка
опреме за
потребе ЈКП
Варварин
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800.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

V Председник општине Варварин овлашћен је за располагање средствима са
евиденционог рачуна Фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење.
VI Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Одељење за
привреду, финансије, урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор.
VII Програм објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број 501-8/2014-IV
У Варварину дана, 03.04.2014.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО
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