СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХV
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БРОЈ 6

ВАРВАРИН

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

13.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон ) и члана
37. Статута општине Варварин (Службени лист општине Варварин“, број 10/2017пречишћен текст ),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године, донела
је
ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2018.ГОДИНУ
1.
У члану 3 Одлуке о буџету општине Варварин за 2018.годину врши се измена и
то:
Економска класификација 321311 – пренета неутрошена средства из предходне
године износ од 7.156.000,00 динара мења се и гласи 8.755.610,00 динара,
Економска класификација 743 320 – приходи од новчаних казни у корист нивоа
Републике од 2.800.000,00 динара мења се и гласи 2.720.000,00динара,
Економска класификација 733 920- остале новчане казне и пенали износ од
20.000,00 динара мења се и гласи100.000,00 динара,
Економска класишикација 733 150 – текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општине износ од 7.000.000,00 мења се и гласи 10.282.710,00 (Извор
финансирања 07 из Република).
2.
У члану 4 Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2018. годину
врши се измена: ( извор финансирања 01 ) и то:

Страна 65 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

Позиција 6 – економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
8.750.000,00 динара мења се и гласи ,,8.450.000,00 динара“,
Позиција 14 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима
износ од 400.000,00 динара мења се и гласи ,,200.000,00 динара“,
Позиција 15 – економска класификација 415 – накнада за запослене износ од
140.000,00 динара мења се и гласи „40.000,00 динара“,
Позиција 19 – економска класификација 426 – материјализнос од 230.000,00
динара мења се и гласи „130.000,00 динара“,
Позиција 22 – економска класификација 485 – накнада штете нанете од стране
државних органа износ од 150.000,00 динара мења се и гласи „100.000,00 динара“,
Позиција 24 – економска класификација 422 – трошкови путовања износ од
200.000,00 динара мења се и гласи „0,00 динара“,
Позиција 25 – економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
1.300.000,00 динара мења се и гласи ,,1.400.000,00 динара“,
Позиција 26 - економска класификација 411- плате, додаци и накнаде запослених
износ од 1.200.000,00 мења се и гласи ,,1.300.000,00 динара“,
Позиција 27 – економска класификација 412 – социјални доприноси на терет
послодавцаизнос од 220.000,00 динара мења се и гласи „225.000,00 динара“,
Позиција 28 – економска класификација 413 – накнада у натури износ од
132.000,00 динара, мења се и гласи „7.000,00 динара“,
Позиција 30 – економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене
износ од 20.000,00 динара, мења се и гласи „40.000,00 динара“,
Позиција 40 – економска класификација 483 – новчане казне и пенали по
решењу судова износ од 110.286,13 динара мења се гласи,,610.286,13 динара“,
Позиција 43 – економска класификација 413 –накнаде у натури износ од
400.000,00 динара мења се и гласи ,,390.000,00динара“,
Позиција 44 - економска класификација 414 – социјална давања запосленима
износ од 900.000,00 мења се и гласи ,,1.600.000,00 динара,,
Позиција 47 – економска класификација 421 – стални трошкови износ од
6.425.000,00 динара мења се и гласи ,,5.915.000,00 динара“,
Позиција 51 - економска класификација 425- текуће поправке и одржавање износ
од 1.920.000,00 динара мења се и гласи ,,1.820.000,00 динара“,
Позиција 52 – економска класификација 426 – материјализнос од 3.660.000,00
динара мења се и гласи ,,3.560.000,00 динара“,
Позиција 53 – економска класификација 465 – остале дотације и трансфери
износ од 4.450.000,00 динара мења се и гласи ,,3.550.000,00 динара“,
Позиција 58 – економска класификација 512 – машине и опрема износ од
1.820.000,00 динара мења се и гласи ,,1.740.000,00 динара“,
Позиција 68 – економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање
износ од 5.000.000,00 динара мења се и гласи„4.000.000,00 динара“,
Позиција 72 – економска класификација 423 – услуге по уговору (Јавно приватно
партнерство) износ од 300.000,00 динара мења се и гласи ,,200.000,00 динара“,
Позиција 82 - економска клсификација 481 – дотације невладиним
организацијама (Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса) износ
од 500.900,00 динара мења се и гласи ,,200.900,00 динара“,
Позиција 84 - економска класификација 481 - дотације невладиним
организацијама износ од 6.000.000,00 динара мења се и гласи ,,5.500.000,00 динара“,
Позиција 95 - економска класификација 423- услуге по уговору (Помоћ у кући за
старија лица) износ од 2.000.000,00 динара мења се и гласи ,,0,00 динара,,
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Позиција 95 - економска класификација 423 - услуге по уговору ( Помоћ у кући
за старија лица) износ од „0,00 динара“ мења се и гласи ,,2.982.710,00 динара (Извор
финансирања 07 средства из Републике),,
Позиција 96 - економска класификација 463 –Текући трансфери осталим
нивоима власти Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју износ од
9.000.000,00 мења се и гласи ,,9.380.000,00 динара,“,
Позиција 114 - економска класификација 411 – Плате, зараде и накнаде
запослених износ од 7.578.720,00 мења се и гласи ,,7.857.636,00 динара“,
Позиција 115 - економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет
послодавца износ од 1.356.588,00 мења се и гласи ,,1.407.360,00 динара“,
Позиција 121 - економска класификација 422 – Трошкови путовања износ од
99.692,00 мења се и гласи ,,210.000,00 динара“,
Позиција 122 - економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од
797.000,00 мења се и гласи ,,1.321.692,00 динара“,
Позиција 124 - економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
износ од 350.000,00 мења се и гласи ,,320.000,00 динара“,
Позиција 125 - економска класификација 426 – Материјал износ од 365.000,00
мења се и гласи ,,305.000,00 динара“,
Позиција 126 - економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери
износ од 500.000,00 мења се и гласи ,,35.312,00 динара“,
Позиција 127 - економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и
пенали износ од 100.000,00 мења се и гласи ,,30.000,00 динара“,
Уводи се позиција 128/1 - економска класификација 512 – машине и опрема у
износу од 30.000,00 динара( функција 820 – Услуге културе),
Позиција 130 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
2.000,00 динара мења се и гласи ,,32.180,00 динара“,
Позиција 131 - економска класификација 424 – специјализоване услуге износ од
78.000,00 динара мења се и гласи ,,67.820,00 динара“,
Позиција 132 - економска класификација 426 – материјал износ од 20.000,00
динара мења се и гласи ,,0,00 динара“,
Позиција 133 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
5.000,00 динара мења се и гласи ,,0,00 динара“,
Уводи се позиција 134/1 -економска класификација 426 – материјал у износу од
5.000,00 динара
( функција 820– Услуге културе),
Позиција 135 - економска класификација 423– услуге по уговору износ од
17.500,00 динара мења се и гласи ,,10.000,00 динара“,
Уводи се позиција 135/1 -економска класификација 426 – материјал у износу од
7.500,00 динара( функција 820– Услуге културе),
Позиција 136 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
12.000,00 динара мења се и гласи ,,5.000,00 динара“,
Позиција 138 - економска класификација 426 – материјал износ од 75.000,00
динара мења се и гласи ,,82.000,00 динара“,
Позиција 139 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
18.000,00 динара мења се и гласи ,,15.000,00 динара“,
Уводи се позиција 139/1 -економска класификација 426 – материјал у износу од
3.000,00 динара( функција 820 – Услуге културе),
Позиција 143 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
22.000,00 динара мења се и гласи ,,30.000,00 динара“,
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Позиција 145 - економска класификација 426 – материјал износ од 10.000,00
динара мења се и гласи ,,2.000,00 динара“,
Позиција 147 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
42.000,00 динара мења се и гласи ,,45.000,00 динара“,
Позиција 149 - економска класификација 426 – материјал износ од 10.000,00
динара мења се и гласи ,,7.000,00 динара“,
Позиција 150 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
45.000,00 динара мења се и гласи ,,40.000,00 динара“,
Позиција 152 - економска класификација 426 – материјал износ од 15.000,00
динара мења се и гласи ,,20.000,00 динара“,
Позиција 154 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
4.000,00 динара мења се и гласи ,,10.000,00 динара“,
Позиција 156 - економска класификација 426 – материјал износ од 10.000,00
динара мења се и гласи ,,4.000,00 динара“,
Позиција 157 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
20.000,00 динара мења се и гласи ,,60.000,00 динара“,
Позиција 158 - економска класификација 424 – специјализоване услуге износ од
30.000,00 динара мења се и гласи ,,80.000,00 динара“,
Позиција 159 - економска класификација 426 – материјал износ од 20.000,00
динара мења се и гласи ,,0,00 динара“,
Позиција 162 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
21.000,00 динара мења се и гласи ,,35.000,00 динара“,
Позиција 164 - економска класификација 426 – материјал износ од 20.000,00
динара мења се и гласи ,,6.000,00 динара“,
Позиција 165 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
35.000,00 динара мења се и гласи ,,30.000,00 динара“,
Уводи се позиција 166/1 -економска класификација 426 – материјал у износу од
5.000,00 динара( функција 820– Услуге културе),
Уводи се позиција 169/1 - економска класификација 423 – услуге по уговоруу
износу од 15.000,00 динара( функција 820 – Услуге културе),
Позиција 171 - економска класификација 426 – материјал износ од 15.000,00
динара мења се и гласи ,,0,00 динара“,
Уводи се позиција 171/1 -економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 65.000,00 динара( функција 820– Услуге културе),
Позиција 172 - економска класификација 426 – материјал износ од 5.000,00
динара мења се и гласи ,,0,00 динара“,
Позиција 173 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
25.000,00 динара мења се и гласи ,,10.000,00 динара“,
Позиција 175 - економска класификација 426 – материјал износ од 10.000,00
динара мења се и гласи ,,25.000,00 динара“,
Позиција 176 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
25.000,00 динара мења се и гласи ,,10.000,00 динара“,
Позиција 178 - економска класификација 426 – материјал износ од 10.000,00
динара мења се и гласи ,,25.000,00 динара“,
Позиција 179 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
10.000,00 динара мења се и гласи ,,40.000,00 динара“,
Позиција 181 - економска класификација 426 – материјал износ од 40.000,00
динара мења се и гласи ,,10.000,00 динара“,
Позиција 183 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
8.000,00 динара мења се и гласи ,,15.000,00 динара“,
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Позиција 185 - економска класификација 426 – материјал износ од 15.000,00
динара мења се и гласи ,,8.000,00 динара“,
Уводи се позиција 186/1 -економска класификација 423 – услуге по уговору у
износу од 5.000,00 динара( функција 820– Услуге културе),
Позиција 188 - економска класификација 426 – материјал износ од 5.000,00
динара мења се и гласи ,,0,00 динара“,
Позиција 189 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
17.500,00 динара мења се и гласи ,,15.500,00 динара“,
Уводи се позиција 189/1 -економска класификација 426 – материјал у износу од
2.000,00 динара( функција 820– Услуге културе),
Позиција 191 - економска класификација 423 – услуге по уговору износ од
42.000,00 динара мења се и гласи ,,45.000,00 динара“,
Позиција 193 - економска класификација 426 – материјал износ од 10.000,00
динара мења се и гласи ,,7.000,00 динара“,
Позиција 200 - економска класификација 416 - награде запосленима и остали
посебни расходи износ од 1.400.000,00 динара мења се и гласи ,,1.150.000,00 динара,
Позиција 201 -економска класификација 421 – стални трошковиизнос од
3.135.362,00 динара мења се и гласи ,,3.235.362,00 динара“,
Позиција 202 -економска класификација 422- трошкови путовања износ од
50.000,00 динара мења се и гласи ,,20.000,00 динара“,
Позиција 203 - економска класификација 423 - услуге по уговору износ од
2.137.000,00 динара мења се и гласи ,,2.180.000,00 динара“,
Позиција 204 - економска класификација 424 - специјализоване услуге износ од
0,00 динара мења се и гласи ,,150.000,00 динара“, (Извор финансирања 07 средства из
Републике),
Позиција 205 - економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање
износ од 570.000,00 динара мења се и гласи ,,850.000,00 динара“,
Позиција 207 - економска класификација 465 – остале дотације и трансфери
износ од 500.000,00 динара мења се и гласи ,,80.000,00 динара“,
Позиција 209 - економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне
износ од 50.000,00 динара мења се и гласи ,,30.000,00 динара“,
Позиција 209 - економска класификација 482 - порези, обавезне таксе и казне
износ од 20.000,00 динара мења се и гласи ,,31.000,00 динара“, (Извор финансирања 07
средства из Републике)
Позиција 209/1 -економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
износ од 811.106,61 динара мења се и гласи ,,1.108.106,61 динара“,
Позиција 209/1 - економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти
износ од 0,00 динара мења се и гласи ,,62.000,00 динара“, (Извор финансирања 07
средства из Републике)
Позиција 210 - економска класификација 512 – машине и опрема износ од
519.318,00 динара мења се и гласи ,,544.318,00 динара“,
Позиција 210 -економска класификација 512 – машине и опрема износ од 0,00
динара мења се и гласи ,,77.000,00 динара“, (Извор финансирања 07 средства из
Републике)
Позиција 214 - економска класификација 414 – социјална давања запосленима
износ од 120.000,00 динара мења се и гласи ,,420.000,00 динара“, (Извор финансирања
04 сопствена средства),
Позиција 220-економска класификација 425– текуће поправке и одржавање
износ од 1.213.900,00 динара мења се и гласи ,,3.213.900 динара“,
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Позиција 226 - економска класификација 523 – залихе за даљу продају износ од
4.000.000,00 динара мења се и гласи ,,3.700.000 динара“, (Извор финансирања 04
сопствена средства)
Позиција 227 - економска класификација 421 – стални теошкови износ од
3.000.000,00 динара мења се и гласи ,,4.000.000 динара“,
Уводи се позиција 231/1 -економска класификација 483 – новчане казне и
пенали по решењу судова износ од 50.000,00 динара (функција 160 – месне заједнице),
Уводи се позиција 245 - економска класификација 421- стални трошкови износ
од 59.500,00 динара( функција 630 -водоснабдевање) ,
Уводи се позиција 246 - економска класификација 423 –услуге по уговору у
износу од 10.000,00 динара( функција 630 - водоснабдевање),
Уводи се позиција 247 - економска класификација 424 – специјализоване услуге
у износу од 10.500,00 динара( функција 630- водоснабдевање),
Уводи се позиција 248 -економска класификација 426 – материјал у износу од
20.000,00 динара( функција 630- водоснабдевање),
Уводи се позиција 249 - економска класификација 483 – новчане казне и пенали
по решењу судова у износу од 815.000,00 динара( функција 630- водоснабдевање),
Уводи се позиција 250 - економска класификација 511 – зграде и грађевински
објекти у износу од 380.000,00 динара( функција 630- водоснабдевање),
3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Образложење
На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016 надлежни извршни орган локалне власти,
односно, скупштина локалне власти врши се усклађивање прихода и примања и
расхода и издатака на нижем, вишем или истом нивоу. Директни и индиректи
корисници су добили инструкције за израду Предлога за припрему ребаланса буџета за
2018.годину број 400-87/2018 од 28.03.2018.године. И на основу њихових достављених
предлога финансијских планова вршили смо предлог за први ребаланс буџета.
Приходи и расходи , извор финансирања 01 ( приходи и расходи из буџета ) остају на
истом нивоу.
Приходи из Републике повећавају се за 2.982.710,11 по основу уговора са
Министарством рада, запошљавања, борачка и социјална питања број 410-13/2017 од
24.03.2017 и 300.000,00 динара за минимални програм код индиректног корисника ПУ
“Наша радост“ Варварин.
Средства у износу од 500.000,00 динара повећана су на разделу Општинског
правобранилаштва на новчане казне и пенале а у оквиру раздела извршена је
прерасподела и повећање на конту 411 и 412, због разрешења старог и постављање
новог правобранилаца.
Средства у износу од 2.000.000,00 динара планирају се за измештање далековода који
се налази на простору поред самог базена, а код индиректног корисника СТЦ “Темнић“
Варварин на конту 425 – текуће поправке и одржавање.
Средства у износу од 500.000,00 динара код индиректног корисника Општинска
библиотека Варварин, се повећавају пре свега због кориговања плата јер у свом
финансијском плану за 2018. годину извршено је повећање за 5% на економској
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класификацији 411 и 412, а не за 10% како је накнадно одобрила Влада Републике
Србије што је овим ребалансом исправљено. Ангажована су два радника за помоћ у
рачуноводственој служби па је извршено и повећање на конту 423.
Средства у износу од 1.050.000,00 динара код индиректног корисника Месне
заједнице се повећавају за измирење сталних трошкова као и за деблокирање рачуна
месних заједница.
Средства износу од 2.982.710,00 динара планирана су за ангажовање лица за
помоћ у кући, а за старије особе (Геренто домаћице). Средства су из Републике, а на
истој позицији смањана су средства из буџета у износу од 2.000.000,00 динара.
Уведене су нове позиције за ЈП “Морава“ у ликвидацији Варварин од 245 до 250
а према спецификацији ликвидационог управника у износу од 1.295.000,00 динара, а на
позицији Скупштине за износ од 300.000,00 динара извршено је смањење за исте
намене.
Пренета, а неутрошена средства у износу од 1.599.610,00 користиће се за
рекопнструкцију и изгрању путева и мостова (позиција 71 економска класификација
511, функција 451).
Број: 400-117/2018-I
У Варварину, дана 027.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић,проф, с.р.

Економска
класификација

ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

План прихода из
буџета за 2018

Назив конта

321311 Пренета неутрошена средства из претх.године

Реализација
прихода за
период 01.0105.04.2018.

Предлог за
Предлог за ребаланс

осталих извора
8.755.610,00

7.156.000,00

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде

71.049.516.00

15.798.589,15

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

15.130.000.00

3.510.237,42

150.000.00

58.311,04

711150 Порез на добитке од игара на срећу

5.000.00

0,00

711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)

5.000.00

0,00

711140 Порез на приходе од имовине

69.449.906,00

порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде

УКУПНО 711000
712000 Порез на фонд зарада

ребаланс из

4.000.00

0,00

5.000.000.00

1.059.088,28

91.343.516.00

20.426.225,89

89.743.906,00
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1.000.00

0,00

1.000.00

0,00

38.000.000.00

6.902.863,48

5.000.000.00

345.986,00

8.076.484.00

753.283,49

51.076.484.00

8.002.132,97

1.000.00

0,00

8.450.000.00

1.682.399,00

50.000.00

26.400,00

4.000.00

0,00

250.000.00

0,00

245.000.00

-4.800,00

УКУПНО 714000

9.000.000.00

1.703.999,00

10.000.000.00

2.140.316,62

УКУПНО 716000

10.000.000.00

2.140.316,62

296.000.000.00

61.900.470,00

УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права на
713420 непокретност, порез на пренос апсолутних права на половна моторна
возила)
713610 Порез на акције на име удела
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714420 Комунална такса за приређивање музичког динара
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за заштиту животне
714560
средине)
714570 Општинске и градске таксе
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000
733000 Трансфери од других нивоа власти
733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000

9.344.000.00

0,00

305.344.000.00

61.900.470,00

10.282.710,00

741000 Приходиод имовине
741150 Камата на средства буџета општине
741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

4.000.000.00

51.921,30

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта

2.000.000.00

300.831,95

6.000.000.00

352.753,25

742150 Приходи од продаје добара и услуга

9.000.000.00

2.262.178,37

742250 Општинске административне таксе

2.000.000.00

383.254,00

742350 Приходи од општинсог органа управе
Приходи индиректних корисника који
742370 активностима

3.000.000.00

514.825,24

14.000.000.00

3.160.257,61

2.800.000.00

544.305,00

180.000.00

0,00

20.000.00

26.635,88

комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
накнада за коришћење грађевинског земљишта
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде
УКУПНО 741000
742000 Приходи од продаје добара и услуга

се

остварују

додатним

УКУПНО 742000
743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине
743920 Oстале новчане казне, пенали и приходи
УКУПНО 743000

3.000.000.00

2.720.000,00

100.000,00
3.000.000,00
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744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

335.000.00

0,00

335.000.00

0,00

2.000.000.00

78.136,10

УКУПНО 745000

2.000.000.00

78.136,10

УКУПНО: 771000

500.000.00
500.000.00

0,00
0,00

500.000.00

0,00

УКУПНО 921000

500.000.00

0,00

УКУПНИ ПРИХОД:

493.100.000,00

98.335.232,32

УКУПНО 744000
745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине
745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
823000 Примање од продаје робе за даљу продају
823150 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине
УКУПНО 823000
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција

Раздео

Глава

Функција

Програмска
Класификација

Позиција

Економска
класификација

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

Средства из
буџета

Извршење
Буџета 01.01.
- 05.04

Предлог за
ребаланс
средства из
Буџета

8

9

10.00

СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

1

2101

ПРОГРАМ 16 –
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101
0001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) –
Функционисање
скупштине

110
1

411

2

412

3

Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених

2,460,000.00

571.961,90

Социјални доприноси на
терет послодавца

451,000.00

102.381,36

414

Социјална давања
запосленима

50,000.00

0,00

4

415

Накнаде за запослене

24,000.00

6.673,00

5

421

Стални трошкови

10,000.00

0,00

6

423

Услуге по уговору

8,750,000.00

1.551.060,90

7

426

Материјал

145,000.00

10.525,00

8

465

Остале дотације и трансфери

395,000.00

75.519,96

170,000.00

0,00

30,000.00

2.800,00

45.209,00

30.209,00

12.530.209,00

2.351.131,12

3,000,000.00

839.170,94

9

481

10

482

11

483

Дотације невладиним
организацијама – политичке
странке
Порези, обавезе таксе и
накнаде
Новчане казне и пенали по
решењу судова

8,450,000.00

Извори финансирања за
функцију 110
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 110

12,230,209.00

УКУПНО РАЗДЕО 1
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

2

2101

ПРОГРАМ 16ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101
0002

Програмска активност
0002(ПА 0002)Функционисање извршних
органа

111

Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених

12

411

13

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

550,000.00

150.220,91

14

414

Социјална давања

400,000.00

0,00

200,000.00

Предлог за
ребаланс
сопствених
прихода

Предлог за
ребаланс из
осталих
извора
(Република и
донације)

11

12
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запосленома
15

415

Накнаде за запослене

140,000.00

8.914,00

16

421

Стални трошкови

90,000.00

0,00

17

422

Трошкови путовања

100,000.00

0,00

18

423

Услуге по уговору

4,080,000.00

1.465.370,17

19

426

Материјал

230,000.00

13.800,00

20

465

Остале дотације и трансфери

500,000.00

75.343,94

21

482

Порез,обавезе, таксе и
накнаде

20,000.00

0,00

22

485

Накн.штет.за
повр.штет.нан.од дрш.орг.

150,000.00

0,00

23

515

Нематеријална имовина

10,000.00

0,00

9,270,000.00

2.552.819,96

8,820,000.00

9,270,000.00

2.552.819,96

8,820,000.00

200,000.00

0,00

0.00

1,300,000.00

251.500,00

1,400,000.00

1,500,000.00

251.500,00

1,400,000.00

1,200,000.00

351.171,35

1,300,000.00

40,000.00

130,000.00

100,000.00

Извори финансирања за
функцију 111
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 16
УКУПНО РАЗДЕО 2
УКУПНО ПРОГРАМ 16

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3

2101

ПРОГРАМ 16ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101
0002

Програмска активност
0002(ПА 0002)Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни
органи

111
24

422

25

423

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 111
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 16

1

Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО 3
УКУПНО ПРОГРАМ 16

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

4

602

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0004

Програмска активност
0004 (ПА 0004) –
Општинско
правобранилаштво
Судови

330
26

411

Плате, додаци и накнаде
запослених
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27

412

28

413

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

Социјални доприноси на
терет послодавца

220,000.00

62.314,82

225,000.00

Накнаде у натури

132,000.00

5.040,00

7,000.00

20,000.00

0,00

20,000.00

2.450,00

20,000.00

0,00

Социјијална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси остали
расходи

29

414

30

415

31

416

32

421

Стални трошкови

20,000.00

0,00

33

422

Трошкови путовања

20,000.00

0,00

34

423

Услуге по уговору

20,000.00

0,00

35

424

Специјализоване услуге

20,000.00

0,00

36

425

Трекуће поправке и
одржавање

20,000.00

0,00

37

426

Материјал

20,000.00

0,00

38

465

Остале дотације и трансфери

160,000.00

29.593,18

39

482

Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
нивоа власт другом

5,000.00

0,00

40

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

110.286,13

110.286,13

610,286.13

2.007.286,13

560.855,48

2,507,286.13

2.007.286,13

560.855,48

2,507,286.13

35,300,000.00

8.500.998,07

6,300,000.00

1.518.036,30

400,000.00

190.114,00

390,000.00

900,000.00

0

1,600,000.00

1,000,000.00

256.343,00

300,000.00

128.013,50

6,425,000.00

1.264.743,09

250,000.00

19.200,00

40,000.00

Извори финансирања за
функцију 330
Извори финансирања за ПА
0004
1

Приходи из буџета
Извори финансирања за
Програм 15
Свега за Програм 15
УКУПНО РАЗДЕО 3

ОПШТИНСКА УПРАВА

5
602

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) –
Функционисање локалне
самоуправе
Опште услуге

130
41

411

Плате, додаци и накнаде
запослених

42

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

43

413

Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене

44

414

45

415

46

416

Награде запосленима и
остали посебни расходи

47

421

Стални трошкови

48

422

Трошкови путовања

49

423

Услуге по уговору

6,010,000.00

1.743.719,99

50

424

Специјализоване услуге

2,380,000.00

947.538,88

5,915,000.00
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51

425

Текуће поправке и
одржавање

1,920,000.00

176.113,00

1,820,000.00

52

426

Материјал

3,660,000.00

1.141.003,34

3.560.000,00

53

465

Остале дотације и трансфери

4,450,000.00

629.908,28

3,550,000.00

54

482

Порези, обавезне таксе,
казне и пенали

240,000.00

4.440,00

55

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

50.000,00,

0,00

56

485

50,000.00

0,00

57

511

300,000.00

0,00

58

512

1,820,000.00

301.740,00

1,740,000.00

71,755,000.00

16.739.381,55

70,755,000.00

3,000,000.00

605.921,99

27,000.00

0,00

10,000,000.00

2.855.185,53

13,027,000.00

3.461.107,52

Накн.штет.за
повр.штет.нан.од дрш.орг.
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за ПА
0001
Извори финансирања за
Програм 15

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Програмска активност
0003 (ПА 0003) –
Сервисирање јавног дуга
Трансакције везане за
јавни дуг

0602
0003
170
59

441

Отплата домаћих камата

60

444

Негативне курсне разлике

61

611

Отплата главнице
Извори финансирања за
функцију 170
Извори финансирања за ПА
0003

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 170

Програмска активност
0014 (ПА 0014) –
Управљање у ванредним
ситуацијама

0602
0014

Ванредне ситуације

130
62

422

Трошкови путовања

63

423

Услуге по уговору

64

424

65

425

66

426

40,000.00

0,00

1,010,000.00

0,00

Специјализоване услуге

300,000.00

0,00

Текуће поправке и
одржавање

550,000.00

0,00

Материјал

100,000.00

0,00

2,000,000.00

0,00

Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за ПА
0014
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130

1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Страна 77 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

Програмска активност
0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање
јавним осветљењем

1102
0001

Улична расвета

640
67
68

421
425

1

Стални трошкови
Текуће поправке и
одржавање
Извори финансирања за
функцију 640
Извори финансирања за ПА
0001

13,000,000.00

3.926.925,50

5,000,000.00

1.402.880,00

4,000,000.00

18,000,000.00

5.329.805,50

17,000,000.00

1,900,000.00

793.901,00

19,000,000.00

4.097.055,24

49,407,900.16

3.729.400,16

70,307,900.16

8.620.356,40

300,000.00

0,00

200,000.00

300,000.00

0,00

200,000.00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640

701

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701
0002

Програмска активност
0002 (ПА 0002) Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај

451
69

424

70

425

71

511

1

Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 451
Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Пренета неутрошена сред. из
пред. год.
Извор финансирања 13
(1.599.610,00)
За зграде и грађевинске
објекте
Укупно за функцију 451

501

ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ

0501
0001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и
употреба обновљивих
извора енергије
Опште услуге

640
72

423

Услуге по уговору (Јавно
приватно партнерство)
Извори финансирања за
функцију 640
Извори финансирања за ПА
0001

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640
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0602
-П
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Пројекат "Обележавање
Дана општине "
Опште услуге

130
73

423

74

426

Услуге по уговору

100,000.00

0,00

Материјал

30,000.00

0,00

130,000.00

0,00

2,250,000.00

0,00

3.670.474,67

0,00

Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 1
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Програмска активност
0010 (ПА 0010) – Стална
буџетска резерва
Извршни и законодавни
органи

0602
0010
110
75

499

Стална буџетска резерва
Извори финансирања за
функцију 110
Извори финансирања за ПА
0010

1

Приходи из буџета
Програмска активност
0009 (ПА 0009) – Текућа
буџетска резерва
Извршни и законодавни
органи

0602
0009
110
76

499

Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за
функцију 110
Извори финансирања за ПА
0009

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 110

1102
0002

5.920.474,67

ПА-Одржавање јавних
зелених површина
Заштита биљног и
животињског света и
крајолика

540

77

424

Специјализоване услуге
(чишћење града)

2,500,000.00

990.284,00

2,500,000.00

990.284,00

Извори финансирања за
функцију 540
1

1102
0004

Приходи из буџета

ПА- Зоохигијена
Заштита биљног и
животибског света и
крајолика

540
78

424

Специјализоване услуге

300,000.00

0,00

79

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

100.000,00

73.091,88

27.04.2018.године
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80

485

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Накнаде штете за повреде
или штете нанету од стране
државних органа
Извори финансирања за
функцију 540

27.04.2018.године

100.000,00

0,00

500,000.00

73.091,88

1,000,000.00

221.638,63

1,000,000.00

221.638,63

500,900.00

900,00

200,900.00

500,900.00

900,00

200,900.00

11.020.676,41

2.833.176,41

11.020.676,41

2.833.176,41

6,000,000.00

1.000.000,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 540

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301
0005

Програмска активност
0005 (ПА0005) Спровођење
омладинске политике
Канцеларија за младе

130
81

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за ПА
0005

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130

Пројекат "Финансирање
пројеката удружења
грађана на основу
конкурса"

0602
-П 2

Опште услуге

130
82

481

1

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 2
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130

Пројекат " Подршка
локалним спортским
организацијама,
удружењима и савезима"

0602
-П3

Опште услуге

130
83

481

1

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 3
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130

Пројекат "Подршка
верским заједницама"

0602
-П4

Опште услуге

130
84

481

1

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 4
Приходи из буџета

5,500,000.00

Страна 80 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Укупно за функцију 130

6,000,000.00

1.000.000,00

500,000.00

66.240,00

500,000.00

66.240,00

1,785,000.00

228.179,20

2,500,000.00

977.610,00

2,100,000.00

804.860,40

800,000.00

212.000,00

10,800,000.00

2.721.000,00

17,985,000.00

4.943.649,60

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

700,000.00

9.318,26

Укупно за функцију 090

700,000.00

9.318,26

901

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901
0006

Програмска активност
0006 (ПА0006) - Подршка
деци и породицама са
децом
Локални план акције за
децу

70
85

472

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета (превоз
ученика специјалне школе)
Извори финансирања за
функцију 070
Извори финансирања за ПА
0006

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 070
ПРОГРАМ 11СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност
0001 (ПА0001) - Социјалне
помоћи

901
0901
0001

Социјалне помоћи- Центар
за социјални рад

70
86

463

87

463

88

463

89

463

90

463

1

Донације и трансфери
Накнада по Закључку
општинског Већа,
Добровољно радно
ангажовање
Једнократне социјалне
помоћи
Накнаде за новорођенче
Накнада за незапослене
породиље
Извори финансирања за ПА
0001
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070
ПРОГРАМ 11СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност
0001 (ПА0001) - Социјалне
помоћи

901
0901
0001

Социјалне помоћи за
избегла и расељена лица

90

91

0901
0006
90

472

Програмска активност
0006 (ПА0006) - Подршка
деци и породицама са
децом
Социјална заштита
некласификована на
другом месту

27.04.2018.године

5,500,000.00

Страна 81 број 6.
92

472

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Стипендије студентима

27.04.2018.године

6,000,000.00

1.522.000,00

6,000,000.00

1.522.000,00

3,710,000.00

1.016.002,78

570,000.00

85.605,13

4,280,000.00

1.101.607,91

2.000.000,00

0,00

2,000,000.00

0,00

0.00

9,000,000.00

1.711.285,80

9,380,000.00

9,000,000.00

1.711.285,80

9,380,000.00

Извори финансирања за
функцију 090
Извори финансирања за ПА
0006
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090

901

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

0901
0005

Програмска активност
0005 (ПА0005) -Подршка
реализацији програма
Црвеног крста

70

93

472

94

481

1

Социјална помоћ
угроженом становништву Црвени крст
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - Народна
кухиња
Дотације невладиним
организацијама - Црвени
крст
Извори финансирања за
функцију 070
Извори финансирања за ПА
0005
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090

Програмска активност
0008 (ПА0008) - Подршка
старијим лицима и/или
особама са инвалидитетом

0901
0008

Старост

20
95

423

1

Услуга социјалне заштите Помоћ у кући за старија
лица
Извори финансирања за
функцију 020
Извори финансирања за ПА
0008

0.00
2,982,710.00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 020

Програмска активност
0006 (ПА0006) - Подршка
деци и породицама са
децом

0901
0006

463

Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Услуга социјалне заштите Дневни боравак за децу са
сметњама у развоју
Извори финансирања за
функцију 090
Извори финансирања за ПА
0006

1

Приходи из буџета

90

96

Укупно за функцију 090

2,982,710.00
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ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

0701
0002

Програмска активност
0002 (ПА 0002) Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

360

97

423

98

426

99

511

100

512

1

Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту
Услуге по уговору (стручно
усавршавање, матура и
пропагандне активности)

150,000.00

0,00

Материјал (набавка прслука
и ауто седишта за децу)

1,430,000.00

0,00

Зграде и грађевински
објекти( за изградњу
пројекта за уређ.зоне школе)

400,000.00

385.000,00

220,000.00

0,00

2,200,000.00

385.000,00

20,000,000.00

0,00

20,000,000.00

0,00

21,000,000.00

6.046.117,13

Машине и опрема (опрема
пута, видео надзор,
сигнализација и др)
Извори финансирања за
функцију 360
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 7
Приходи из буџета
Укупно за функцију 360
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност
0008 (ПА 0008) -Остале
комуналне услуге

1102
1102
0008

Водоснабдевање

630
101

511

1

Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 630
Извори финансирања за ПА
0008
Извори финансирања за
Програм 2
Приходи из буџета
Укупно за функцију 630

1102
1102
0009
520
102

511

1

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност
0009 (ПА 0009) -Остале
комуналне услуге
Управљање отпадним
водама
Зграде и грађевински
објекти
Извори финансирања за
функцију 520
Извори финансирања за ПА
0009
Извори финансирања за
Програм 2
Приходи из буџета
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Страна 83 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Укупно за функцију 520

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501
0002

Програмска активност
0002 (ПА 0002) - Мере
активне политике
запошљавања

21,000,000.00

6.046.117,13

6,000,000.00

91.211,04

6,000,000.00

91.211,04

8,000,000.00

2.000.000,00

8,000,000.00

2.000.000,00

1,500,000.00

0,00

1,500,000.00

0,00

Остале делатности

412

103

464

Текуће дотације:
-програм стручне праксе
- јавни радови
- субвенције за
самозапошљавање
-субвенције послодавцима за
ангажовање теже
запошљивих лица
Извори финансирања за
функцију 412

1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 412
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1102

Програмска активност
0002 (ПА 0002) Одржавање
јавних зелених површина

540

ЈКП"Варварин" Варварин
104

451

1

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за
функцију 540
Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Укупно за функцију 540

1102
0001

Управљање и одржавање
јавним осветљењем
ЈП "Расвета Варварин"

640
105

451

1

Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за
функцију 640
Извори финансирања за ПА
0001
Приходи из буџета
Укупно за функцију 640

1801

ПРОГРАМ 12 ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

27.04.2018.године
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Програмска активност
0001(ПА 0001) Функционисање установа
примарне здравствене
заштите
Здравство
некласификовано на
другом месту

1801
0001

760
106

464

Остале дотације и трансфери

8,000,000.00

905.055,99

8,000,000.00

905.055,99

300,000.00

0,00

300,000.00

0,00

8.205.200,00

2.796.000,15

6.468.949,02

1.370.876,45

Извори финансирања за
функцију 760
Извори финансирања за ПА
0001
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 760
Програмска активност
0002(ПА 0002) Мртвозорство
Здравство
некласификовано на
другом месту

1801
0002
760
107

464

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за
функцију 760
Извори финансирања за ПА
0002

1

Приходи из буџета
Извори финансирања за
Програм 12
Укупно за функцију 760

2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

2002
0001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) Функционисање основних
школа
Основно образовање

912

ОШ"Јован Курсула,,
Варварин
ОШ"Херој Мирко Томић,,
Доњи Крчин

108

463

109

463

110

463

ОШ"Свети Сава,, Бачина

5,000,000.00

1.382.083,86

111

463

ОШ"Мирко Томић" Обреж

4.710.000,00

1.035.265,99

4,200,000.00

1.311.235,37

28.584.149,02

7.895.461,82

112

463

1

ОШ"Драги Макић,,
Бошњане
Извори финансирања за
функцију 912
Извори финансирања за ПА
0001
Извори финансирања за
Програм 9
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912

2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

2003
0001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) Функционисање средњих
школа

27.04.2018.године
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Средње образовање

920
113

463

Трансфери осталим нивоима
власти

8,000,000.00

1.192.131,53

8,000,000.00

1.192.131,53

7,578,720.00

1.891.201,30

7,857,636.00

1,356,588.00

338.525,05

1.407.360,00

100,000.00

15.680,00

50,000.00

0,00

120,000.00

16.580,00

400,000.00

0,00

2,566,000.00

796.004,39

Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 920
Извори финансирања за ПА
0001
Извори финансирања за
Програм 10
1

Приходи из буџета
Укупно за функцију 920

1201

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1201
0001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) Функционисање локалних
установа културе
Установе културе
Услуге културе

820
114

411

Плате, додаци и накнаде
запослених

115

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

116

413

Накнаде у натури

117

414

118

415

119

416

Накнаде запосленима и
остали посебни расходи

120

421

Стални трошкови

121

422

Трошкови путовања

Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене

99,692.00

1.650,00

210,000.00

295.176,77

1,321,692.00

122

423

Услуге по уговору

797,000.00

123

424

Специјализоване услуге

50,000.00

124

425

Текуће поправке и
одржавање

350,000.00

125

426

Материјал

365,000.00

26.267,00

305,000.00

126

465

Остале дотације и трансфери

500,000.00

0,00

35,312.00

127

482

128

511

128/1

512

129

515

Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Зграде и грађевински
објекти

100.000,00

0,00
2.530,00

0,00

500,000.00

0,00

250,000.00

0,00

15,183,000.00

3.383.614,50

Машине и опрема
Нематеријална имовина

320,000.00

30,000.00

30,000.00

Извори финансирања за
функцију 820
1

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
0001
Укупно за функцију 820

1201
-ПА
1
820

Пројектна активност"
Божићна и ускршња
приредба,,
Услуге културе

15,553,000.00
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130

423

Услуге по уговору

2,000.00

0,00

32,180.00

131

424

Специјализоване услуге
(услуге културе)

78,000.00

0,00

67,820.00

132

426

Материјал (за
угоститељство)

20,000.00

0,00

0,00

100,000.00

0,00

100,000.00

0.00

Извори финансирања за ПА1
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА 1

1201
ПА2

ПА "Завршна приредба
Сусрети села,,
Услуге културе

820
133

423

Услуге по уговору (услуге
културе)

5,000.00

0,00

134

424

Специјализоване услуге
(услуге културе)

25,000.00

0,00

134/1

426

Материјал

5,000.00

Извори финансирања за ПА2
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА2

1201
ПА3

30,000.00

0,00

30,000.00

17,500.00

0,00

10,000.00

ПА "Песнички маратонЈухорско око,,
135

423

135/1

426

Услуге по уговору (услуге
културе)
Материјал

7,500.00

Извори финансирања за ПА
3
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА 3

1201
-ПА
4

17,500.00

0,00

17,500.00

12,000.00

0,00

5,000.00

0,00

ПА "Аматерско
позориште"
Услуге културе

820
136

423

Услуге по уговору (услуге
културе)

137

424

Специјализоване услуге
(услуге културе)

30,000.00

138

426

Материјал (за
угоститељство)

75,000.00

82,000.00

Извори финансирања за ПА4
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА 4

1201
ПА5

117,000.00

0,00

117,000.00

18,000.00

0,00

15,000.00

ПА "Топличин шешир,,
Услуге културе

820
139

423

139/1

426

Услуге по уговору (услуге
културе)
Материјал
Извори финансирања за ПА
5

3,000.00
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Приходи из буџета
Укупно за ПА 5

1201
ПА
6
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18,000.00

0,00

18,000.00

ПА "Окружно и
Општинско такмичење
рецитатора,,
Услуге културе

820
140

422

Трошкови путовања

25,000.00

0,00

141

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

8,000.00

0,00

142

426

1,000.00

0,00

34,000.00

0,00

22,000.00

0,00

20,000.00

0,00

10,000.00

0,00

2,000.00

52,000.00

0,00

52,000.00

1

Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
6
Приходи из буџета
Укупно за ПА 6

1201
ПА
7

ПА "Концерти, приредбе,
позоришне представе,,
Услуге културе

820
143

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

144

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

145

426

1

Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
7
Приходи из буџета
Укупно за ПА 7

1201
ПА
8

30,000.00

ПА "Ликовна колонија,,
Услуге културе

820
422

Трошкови путовања

65,000.00

0,00

147

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

42,000.00

0,00

148

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

55,000.00

0,00

149

426

10,000.00

0,00

146

1

Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
8
Приходи из буџета

45,000.00

7,000.00

0,00
172,000.00

0,00

172,000.00

45,000.00

0,00

40,000.00

Укупно за ПА 8

1201
ПА
9

ПА "Културно лето
Темнићки натпис,,
Услуге културе

820
150

423

Услуге по уговору(услуге
културе)
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152

426
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Специјализоване
услуге(услуге културе)
Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
9

50,000.00

0,00

15,000.00

0,00

20,000.00

110,000.00

0,00

110,000.00

500,000.00

308.000,00

500,000.00

308.000,00

4,000.00

0,00

50,000.00

0,00

10,000.00

0,00

4,000.00

64,000.00

0,00

64,000.00

20,000.00

0,00

60,000.00

30,000.00

0,00

80,000.00

20,000.00

0,00

0.00

70,000.00

0,00

140,000.00

5,000.00

5.000,00

55,000.00

55.000,00

Приходи из буџета
Укупно за ПА 9

1201
ПА1
0
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ПА "Активност КУД-ова,,
Услуге културе

820
153

481

1

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за ПА
10
Приходи из буџета
Укупно за ПА 10

1201
ПА1
1

ПА "Поведи коло делијо,,
Услуге културе

820
154

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

155

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

156

426

1

Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
11
Приходи из буџета
Укупно за ПА 11

1201
-ПА
12

10,000.00

ПА "Моравске вечери,,
157

423

158

424

159

426

1

Услуге по уговору(услуге
културе)
Специјализоване
услуге(услуге културе)
Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
12
Приходи из буџета
Укупно за ПА 12

1201
-ПА
13

ПА "На извору крај киселе
воде,,
Услуге културе

820
160

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

161

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)
Извори финансирања за ПА
13
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Приходи из буџета
Укупно за ПА13

1201
-ПА
14
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60.000,00

60.000,00

ПА "Међународна смотра
фолклора,,
Услуге културе

820
162

423

Услуге по уговору

21,000.00

0,00

163

424

Специјализоване услуге

30,000.00

0,00

164

426

Материјал

20,000.00

0,00

6,000.00

71,000.00

0,00

71,000.00

35,000.00

0,00

30,000.00

40,000.00

0,00

35,000.00

Извори финансирања за ПА
14
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА14

ПА " Братски сусрети МЗ
Орашје са Републиком
Српском и Македонијом,,

1201
-ПА
15

Услуге културе

820
165

423

166

424

166/1

426

Услуге по уговору(услуге
културе)
Специјализоване
услуге(услуге културе)
Материјал

5,000.00

Извори финансирања за ПА
15
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА15

1201
-ПА
16

75,000.00

0,00

25,000.00

24.960,00

44.352,00

44.352,00

20,000.00

19.479,94

89.352,00

88.791,94

75,000.00

ПА " Пливање за часни
крст,,
Услуге културе

820
167

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

168

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

169

426

1

Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
16
Приходи из буџета
Укупно за ПА16

1201
-ПА
17

ПА"Бошњанијада"
Услуге културе

820
169/1

423

Услуге културе

170

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

171

426

1

Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
17
Приход из буџета

15,000.00
20,000.00

0,00

15,000.00

0,00

0.00
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1201
-ПА
18

35,000.00

0,00
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35,000.00

ПА"Братски сусрети МЗ
Д.Катун и МЗ Луг"
Услуге културе

820
171/1
172

423
426

1

Услуге културе
Материјал (за
угоститељство)
Извори финансирања за ПА
18

5,000.00

0,00

0.00

5,000.00

0,00

65,000.00

25,000.00

0,00

10,000.00

Приход из буџета
Укупно за ПА18

1201
ПА1
9

65,000.00

ПА Литерално ликовни
конкурс "Мост"
Услуге културе

820
173

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

174

424

Специјализоване услуге
(услуге културе)

30,000.00

0,00

175

426

Материјал

10,000.00

0,00

25,000.00

65,000.00

0,00

65,000.00

25,000.00

0,00

10,000.00

1

Приходи из буџета
Извори финансирања за
ПА19
Укупно за ПА19

1201
-ПА
20

ПА Литерално ликовни
конкурс "Дан општине"
Услуге културе

820
176

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

177

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

30,000.00

0,00

178

426

Материјал

10,000.00

0,00

25,000.00

65,000.00

0,00

65,000.00

10,000.00

0,00

40,000.00

1

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
20
Укупно за ПА 20

1201
-ПА
21

Пројекат "Етно фестивал''
Услуге културе

820
179

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

180

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

70,000.00

0,00

181

426

Материјал

40,000.00

0,00

10,000.00

120,000.00

0,00

120,000.00

Извори финансирања за ПА
21
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА 21
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Пројекат "Читалачки
дневник''
Услуге културе

820
422

Трошкови путовања

40,000.00

0,00

183

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

8,000.00

0,00

184

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

30,000.00

0,00

185

426

Материјал

15,000.00

0,00

8,000.00

93,000.00

0,00

93,000.00

10,000.00

0,00

182

1

15,000.00

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
22
Укупно за ПА 22

820

1201
-ПА
23

ПА "Школа говора и
глуме"
Услуге културе
186

422

186/1

423

187

424

188

426
1

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге културе(услуге
културе)
Материјал (за
угоститељство)

5,000.00
32,000.00

0,00

5,000.00

0,00

0.00

47,000.00

0,00

47,000.00

17,500.00

0,00

15,500.00

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
23
Укупно за ПА 23

820

1201
ПА2
4

ПА "Дани Драгића
Јоксимовића"
Услуге културе
189

423

189/1

426

Услуге по уговору(услуге
културе)
Материјал

2,000.00

Извори финансирања за ПА
24
1

Приходи из буџета
Укупно за ПА 24

820

1201
-ПА
25

17,500.00

0,00

17,500.00

ПА Колонија "Међедов
ћеиф"
Услуге културе
422

Трошкови путовања

65,000.00

0,00

191

423

Услуге по уговору(услуге
културе)

42,000.00

0,00

192

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

55,000.00

0,00

193

426

Материјал

10,000.00

0,00

7,000.00

01

Извори финансирања за ПА
25
172,000.00

0,00

172,000.00

190

Укупно за ПА 25

45,000.00
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ПА „Концертни програм у
част дана општине“
Услуге културе
194

424

Специјализоване
услуге(услуге културе)

450,000.00

0,00

450,000.00

0,00

22,654,079.00

5.663.517,00

4,171,559.00

1.042.887,00

600,000.00

62.260,40

500.000,00

25.000,00

900,000.00

214.499,64

Извори финансирања за ПА
26
1

Приход из буџета
Укупно за ПА 26
УКУПНО ЗА
ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ ОД 1 ДО
26 СУ 2.730.000,00

2201

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ

2001
-001

Програмска активност
0001 (ПА 0001) Функционисање
предшколских установа
Установа предшколског
образовања
"Наша радост" Варварин

911
195

411

196

412

197

413

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натути
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене

198

414

199

415

200

416

Награде запосленима и
остали посебни расходи

1,400,000.00

572.009,00

1.150.000,00

201

421

Стални трошкови

3,135,362.00

169.209,59

3.235.362,00

202

422

Трошкови путовања

50,000.00

0,00

20.000,00

203

423

Услуге по уговору

2,137,000.00

572.959,58

2.180.000,00

204

424

Специјализоване услуге

700,000.00

86.704,00

205

425

Текуће поправке и
одржавање

570,000.00

22.193,40

206

426

Материјал

5,836,728.00

605.863,22

207

465

Остале дотације и трансфери

500,000.00

70.249,00

208

472

209

482

209/1

511

210

512

Машине и опрема

850.000,00

80.000,00

0,00

Накнада из буџета
Порези, обавезне таксе и
казне
Зграде и грађевински
објекти

150.000,00

50.000,00

0,00

30.000,00

31.000,00

811.106,61

811.106,61

1,108,106.61

62.000,00

519.318,00

506.708,00

544,318.00

77.000,00

44.535.152,61

10.425.166,44

44,560,152.61

7.300.000,00

Извори финансирања за
функцију 911
1

Приходи из буџета
Приходи 01, 04, 07 УКУПНО

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
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Програмска активност
0004 (ПА 0004) Функционисање локалних
спортских установа

1301
0004

Спортски центар
Варварин
Услуге рекреације и спорта

810
211

411

Плате, додаци и накнаде
запослених

6,295,145.00

1.245.050,29

212

412

Социјални доприноси на
терет послодавца

1,692,858.00

222.864,02

213

413

Накнада у натуру
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене

214

414

215

415

216

416

Награде запосленима и
остали посебни расходи

217

421

218
219

0,00
130,000.00

0,00

340,000.00

76.837,80

100,000.00

0,00

Стални трошкови

4.180.000,00

552.585,61

423

Услуге по уговору

2,615,760.00

141.164,72

424

Специјализоване услуге

920,000.00

87.100,00

220

425

Текуће поправке и
одржавање

1.213.900,00

227.442,00

221

426

Материјал

1,125,000.00

11.665,00

222

465

Остале дотације и трансфери

819,607.00

61.608,87

Порези, обавезне таксе,
казне и пенали
Зграде и грађевински
објекти

223

482

224

511

225

512

Машине и опрема

226

523

Залихе робе за даљу продају

30.000,00
906,630.00
310,000.00

420.000,00

3,213,900.00

0,00
0,00
49.920,00
0,00

3,700,000.00

Извори финансирања за
функцију 810
1

Приходи из буџета 01

4

Сопствени приходи
буџетских корисника 04
Укупно за функцију 810

602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602
0002

Програмска активност
0002 (ПА 0002) Функционисање месних
заједница

20.678.900,00

2.676.238,31

20.678.900,00

2.676.238,31

22,678,900.00

4.000.000,00

Месне заједнице

160
227

421

Стални трошкови

3,000,000.00

705.105,66

228

423

Услуге по уговору

1,000,000.00

428.806,60

229

424

Специјализоване услуге

250,000.00

0,00

230

425

Текуће поправке и
одржавање

500,000.00

231

426

Материјал

250,000.00

231/1

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

1

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 15

5.125,00
2.230,00
50.000,00
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Укупно за функцију 160

101

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101
0002

Програмска активност
0002 (ПА 0002) - Мере
подршке руралном развоју

5,000,000.00

1.141.267,26

Буџетски фонд за развој
пољопривреде
Пољопривреда

421
232

422

Трошкови путовања

1,000,000.00

0,00

233

423

Услуге по уговору

1,000,000.00

0,00

234

424

Специјализоване услуге
(Субвенцуинисање дела
трошкова осигурања усева и
животиња и др)

235

451

1

Текуће субвенције за
пољопривреду
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 5

0,00
3,000,000.00

15,000,000.00

0,00

Приходи из буџета
Укупно за функцију 421

401

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401
0002

Програмска активност
0002 (ПА 0002) - Праћење
квалитета елемената
животне средине

20.000.000,00

0,00

200,000.00

0,00

2,350,000.00

45.840,00

3,000,000.00

0,00

5,550,000.00

45.840,00

3,950,000.00

1.061.395,00

1,200,000.00

0,00

Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Заштита животне средине

560
236

423

237

424

238

512

1

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема (Набавка
смећара)
Извори финансирања за
функцију 560
Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

602

Програмска активност
0002 (ПА 0002)

0602
0002

Функционисање месних
заједница
Развој заједнице

620
239

425

240

511

Текуће поправке и
одржавање
Зграде и грађевински
објекти

27.04.2018.године
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Извори финансирања за
функцију 620
1

Приходи из буџета
Извор финансирања за ПА
0002
Укупно за функцију 620

5,150,000.00

1.061.395,00

270.000.00

0,00

1,765,000.00

0,00

ПРОГРАМ 11СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

901

Програмска
активност0004(ПА 0004)0901
0004

Социјална заштита
ИМАМ ДИПЛОМУ И
СЛОБОДАН САМ
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне
услуге
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге

90
241

422

Трошкови путовања

242

423

Услуге по уговору

243

426

Материјал

244

512

Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 090
Донација Европске уније
(извор финансирања 13 –
пренета неутрошена
средства у износу од
7.156.000,00 динара
Извор финансирања 01

2,035,000.00

Извор финансирања 13
Свега за Програм 11

1102

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

1102
0008

Програмска активност 008
(ПА 008) Остале
комуналне активности

2,035,000.00

ЈП "Морава" у
ликвидацији

630
245

421

Стални трошкови

59,500.00

246

423

Услуге по уговору

10,000.00

247

424

Специјализоване услуге

10,500.00

248

426

Материјал

20,000.00

249

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова

815,000.00

250

511

Зграде и грађевински
објекти

380.000,00

Извор финансирања 01

1.295.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 5
УКУПНИ РАСХОДИ

493,100,000.00

92.045.440,99

493.100.000,0
0
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14.
На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 10/17 – пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној 27.04.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин
Члан 1.
Покреће се поступак спровођења јавног конкурса за избор директора јавног предузећа
и јавног комуналног предузећа чији је оснивач општина Варварин и то:
- Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин и
- Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин.
Члан 2.
Скупштина општине Варварин расписује и утврђује текст јавног конкурса за избор
директора из члана 1. ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора из става 1. овог члана саставни је део ове
Одлуке.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке: о јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу
на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 4.
Поступак по јавном конкурсу за избор директора спровешће Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин, коју
образује Скупштина општине Варварин.
Комисија има пет члана од којих је један председник.
Председник и чланови комисије не могу бити одборници у Скупштини општине, као
ни изабрана и постављена лица у органима општине Варварин и лица која именује
Скупштина општине.
Члан 5.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора објавиће се у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном листу општине Варварин'' и у дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије.
Оглас о јавном конкурсу ће се објавити и на интернет страници општине Варварин.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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БРОЈ: 02-14/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./Драгољуб Станојевић, проф., с.р

15.

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, и 145/2014) и члана 37. став 1. тачка 6.Статута
општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 10/2017 – пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018. године,
доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА НАТКРИВАЊЕ ТРОТОАРА И
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ИСПРЕД ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком прописују се услови за наткривање тротоара и коришћење jавне
површине за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера (киосци, баште
угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар) на територији општине
Варварин.
Члан 2.
Монтажни објекти привременог карактера (у даљем тексту: монтажни објекти), у
смислу одредаба ове Одлуке су:
1. киосци,
2. баште угоститељских објеката (објекти намењени угоститељској делатности које
се постављају на јавној површини испред, поред или у непосредној близини
објекта у коме се обавља угоститељска делатност,
3. изложбени пулт (монтажна конструкција која се поставља испред пословног
објекта ради излагања робе која се у објекту продаје),
4. слободностојеће витрине (монтажни објекти који се постављају ради излагања и
рекламирања робе ван пословног простора),
5. расхладни уређаји за продају сладоледа и пића,
6. покретне тезге (монтажне конструкције од лаких материјала намењене за излагање
и продају сувенира, књига, часописа и других публикација, цвећа, честитки,
уметничких предмета, производа старих заната и других производа који се могу
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продавати ван пословног објекта – на отвореном. Покретном тезгом ће се сматрати
и возило из којег се врши излагање и продаја робе),
7. објекти за извођење забавних програма,
8. покретни мобилијар (типски монтажни објекти - клупе, жардињере, заштитне
ограде, корпе за отпатке, јавни часовници и друго, који се постављају на одређене
локације према просторним и другим условима.).
Члан 3.
Постављање киоска на јавним површинама уређује се посебном Одлуком.
Члан 4.
Услови под којима се врши наткривање, односно издавање одобрења за коришћење
јавне површине ради постављања монтажних објаката зависи од локације.
Територија општине Варварин у смислу услова из става 1. овог члана подељена је на
два просторна дела, и то:
1. Простор „Пешачке зоне“ који се одређује посебном одлуком Скупштине општине
Варварин и
2. Простор поред улица којима се одвија саобраћај.

II НАТКРИВАЊЕ ТРОТОАРА
Услови за наткривање тротоара
Члан 5.
Наткривање тротоара може се извршити испред угоститељских и трговинских
објеката под условима и на начин утврђен овом Одлуком.
Члан 6.
Простор „Пешачке зоне“
За потребе објеката у којима се обавља угоститељска делатност може да се изврши
наткривање тротоара под следећим условима:
- у ширини тротоара,
- наткривање извшити лаком металном или дрвеном конструкцијом, покривену
лаким кровним покривачем,
- наткривање се мора извести тако да се не оштети облога јавне површине,
- на пешачкој стази ширине од најмање 2 (два) метра од објекта не могу се
постављати носачи натстрешнице, столови и други предмети. Бочне стране
настрешнице могу се затворити лаким демонтажним материјалом (стакло, дрво...),
- наткривање тротоара може се извршити и само сунцобранима уз остављање
простора за кретање пешака ширине од најмање 2(два) метра од објекта.
За потребе објеката у којима се обавља трговинска делатност може да се изврши
наткривање јавне површине под следећим условима:
- дрвеним или металним конзолним надстрешницама у ширини до 2 (два) метра, без
ослањања на јавну површину.
Члан 7.
Простор поред улица којима се одвија саобраћај
За потребе објеката у којима се обавља угоститељска делатност може да се изврши
наткривање тротоара под следећим условима:
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наткривање површине одређене за постављање столова уз објекат врши се
конзолном надстрешницом ширине до 2 (два) метра, која не сме бити ослоњена на
тротоар,
- преостала површина одређена за постављање столова може се наткрити склопивом
тендом или сунцобранима. Тенда и сунцобрани не смеју наткривати коловоз, а
држачи тенде и сунцобрана не смеју бити постављени на пешачкој стази,
За потребе објеката у којима се обавља трговинска делатност може да се изврши
наткривање тротоара под следећим условима:
- дрвеним или металним конзолним надстрешницама у ширини до 2 (два) метра, без
ослањања на јавну површину, или у ширини тротоара наткривање извшити лаком
металном или дрвеном конструкцијом, покривеном лаким кровним покривачем,
- наткривање се мора извести тако да се не оштети облога јавне површине,
- на пешачкој стази не могу се постављати носачи натстрешнице,
- надстрешнице преко целог тротоара изнад трговинских објеката не могу се
постављати у Варварину у улици Марина Мариновића.
-

Издавање одобрења за наткривање тротоара
Члан 8.
Наткривање тротоара врши се по добијеном одобрењу Одељења у Општинској управи
општине Варварин, у којем се обављају послови планирања и уређења простора и
грађевинског земљишта (у даљем тексту: надлежни орган).
Надлежни орган из става 1. овог члана решењем, а по захтеву странке, утврђује услове
за наткривање.
Члан 9.
Захтев за наткривање тротоара подноси власник или корисник објекта.
Ако захтев подноси корисник објекта одобрење се може издати само уз сагласност
власника објекта.
Уз захтев за добијање одобрења за наткривање тротоара прилаже се:
- копија плана парцеле,
- лист непокретности за објекат а за кориснике и Уговор о закупу,
- идејно решење,
- решење о регистрацији делатности у објекту на траженој локацији.
Уколико се наткривање врши на згради за колективно становање потребна је
сагласност Скупштине стамбене заједнице те стамбене зграде.
Члан 10.
Одобрење се може издати само за објекте у којима се обавља делатност и важи док се
у објекту делатност обавља. Престанком обављања делатности престаје и важење одобрења.
Одобрење важи све док се не промене услови под којима је исто издато.
О промењеним условима организациона јединица надлежна за издавање одобрења у
Општинској управи општине Варварин обавештава корисника, и упућује да коришћење
усклади са новим условима.
Рок за усклађивање са новим условима коришћења не може бити краћи од 30 дана.
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III КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 11.
Коришћење јавне површине за постављање монтажних објеката може се вршити на
следећи начин:
1. Простор „Пешачке зоне“
1.1. Постављање башти угоститељских објеката
- постављање столова врши се испод наткривеног дела тротоара уз остављање
пролаза за кретање пешака у ширини од најмање 2(два) метра од објекта,
- постављање столова се може вршити и тамо где није извршено наткривање
тротоара, под истим условима, као и испод наткривеног дела, овако постављени
столови могу се наткрити сунцобранима,
- за постављање столова може се користити и део коловоза поред објекта у ширини
објекта (или натстрешнице),
- наткривање столова на коловозу може се вршити искључиво сунцобранима,
- на стази за пролаз пешака забрањено је постављање носача сунцобрана,
- у улици Слободе у Варварину (од улице 14.октобра до улице Марина Мариновића)
може се вршити постављање столова и у другој коловозној траци, у ширини
угоститељског објекта, уз остављање слободног простора на коловозу ширине
3(три) метра за кретање возила којима је дозвољено пролаз и заустављање,
1.2. Постављање монтажних објеката из члана 2. став 2. тачке 3, 4, и 5 испред
трговинских објеката
- постављање се врши у делу непосредно испред објекта, у ширини од највише 1
(једног) метра и у дужини граничне линије објекта и јавне површине,
- монтажни објекти морају бити израђени од елемената који се могу лако
демонтирати и не могу бити фиксирани за тротоар,
- на свим осталим површинама испред пословног објекта забрањено је излагање
робе, складиштење робе, постављање витрина и фрижидера, постављање реклама,
столова или сунцобрана.
1.3. Постављање покретних тезги (члана 2. став 2. тачка 6)
- постављање се врши у делу који за то одреди надлежни орган Општинске управе
општине Варварин,
- постављање не сме угрозити несметано кретање пешака, нити возила којима је
одобрено кретање у пешачкој зони,
- одобрење се издаје једнократно, за период који не може бити дужи од 30 дана, и
може се поново издати,
- за коришћење јавне површине по овом основу плаћа се накнада у корист буџета
општине Варварин, једнократно, пре добијања одобрења,
- постављање покретних тезги у складу са одредбама Одлуке о пијацама није
предмет ове одлуке.
1.4. Постављање објеката за извођење забавних програма (члана 2. став 2. тачка 7)
- постављање се врши у делу који за то одреди надлежни орган Општинске управе
општине Варварин,
- Одобрење се издаје једнократно, за период трајања програма, и корисник је дужан
да одмах по завршетку програма објекат уклони.
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1.5. Покретни мобилијар (члана 2. став 2. тачка 8)
- постављање се врши по програму који израђује Јавно комунално предузеће, а
сагласност на исти даје надлежна организациона јединица Општинске управе
општине Варварин.
2. Простор поред улица којима се одвија саобраћај
2.1. Постављање башти угоститељских објеката
- постављање столова може се вршити испод наткривеног дела у ширини од
највише 1 једног метра од објекта,
- на преосталом делу дозвољено је постављање столова ако постоји могућност да
између простора који се користи поред објекта (један метар) и простора који се
користи уз ивичњак постоји пролаз за кретање пешака ширине од најмање 2 (два)
метра. Пролаз за пешаке се простире почев од 1 (једног) метра испред објекта па
према ивици коловоза (тротоара).
2.2. Постављање монтажних објеката из члана 2. став 2. тачке 3, 4, и 5 испред
трговинских објеката
- излагање робе врши се испод наткривеног дела у ширини од највише 1 (једног)
метра од објекта,
- монтажни објекти морају бити израђени од елемената који се могу лако
демонтирати и не могу бити фиксирани за тротоар,
- на свим осталим површинама испред пословног објекта могу се постављати
монтажни објекти ако постоје услови да од објекта до простора који се користи
постоји стаза за пешаке у ширини од најмање 2 (два) метра, а да се излагање робе
може извршити на преосталом делу тротоара до ивичњака,
- за постављање монтажних објеката не може се користи истовремено и простор
непосредно испред објекта и простор до ивичњака,
- у Варварину, у улици Марина Мариновића, за постављање монтажних објеката ове
намене може се користити само простор непосредно испред пословних објеката,
- Поред киоска постављеног у складу са одредбама посебне одлуке којом се уређује
постављање киоска за ове намене може се користити простор од највише 2 m 2, и то
тако да коришћењем јавне површине се не омета кретање пешака и других
корисника јавне површине око киоска,
2.3. Постављање покретних тезги (члана 2. став 2. тачка 6)
- Коришћење јавне површине за ове намене у деловима улица где се одвија
саобраћај није дозвољено.
- Постављање покретних тезги у складу са одредбама Одлуке о пијацама није
предмет ове одлуке.
2.4. Постављање објеката за извођење забавних програма (члана 2. став 2. тачка 7)
- Коришћење јавне површине за ове намене у деловима улица где се одвија
саобраћај није дозвољено.
2.5. Покретни мобилијар (члана 2. став 2. тачка 8)
- постављање се врши по програму који израђује Јавно комунално предузеће, а
сагласност на исти даје надлежна организациона јединица Општинске управе
општине Варварин.
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Члан 12.
Коришћење јавне површине за постављање монтажних објеката може се вршити уз
претходно прибављено одобрење Одељења у Општинској управи општине Варварин, у којем
се обављају послови планирања и уређења простора и грађевинског земљишта.
Надлежни орган из става 1. овог члана решењем, а по захтеву странке, утврђује услове
за коришћење јавне површине.
Члан 13.
Захтев за коришћење јавне површине за постављање башти угоститељских објеката
издаје се на захтев власника или корисника угоститељског објекта, и подноси се 30 дана пре
почетка коришћења површине у текућој години.
Уз захтев за добијање одобрења за наткривање тротоара прилаже се:
- копија плана парцеле,
- лист непокретности за објекат а за кориснике и Уговор о закупу,
- решење о регистрацији угоститељске делатности у објекту на траженој локацији.
Одобрење за коришћење јавне површине за постављање башти угоститељских
објеката издаје се за период од 01. априла до 01. новембра текуће године, осим ако
подносилац захтева не тражи краћи период коришћења за текућу годину.
Одобрење се не може издавати за период краћи од 30 дана.
Одељење у Општинској управи општине Варварин, у којем се обављају послови
издавања одобрења за коришћење јавне површине, у обавези да примерак издатог одобрења
достави Одељењу које обавља послове утврђивања и наплате јавних прохода у Општинској
управи општине Варварин, ради утврђивања обавезе и спровођења поступка наплате
комуналне таксе за коришћење јавне површине. Један примерак одобрења доставља се и
комуналном инспектору.
Члан 14.
По истеку периода коришћења јавне површине за постављање башти угоститељских
објеката власници или корисници угоститељског објекта дужни су да уклоне са јавне
површине све предмете које су на исту поставили ради њеног коришћења и да исту доведу у
првобитно стање.
Ако власници или корисници не изврше обавезу из става 1. овог члана надлежни
инспектор ће решењем наложити предузимање мера да се јавна површина доведе у
првобитно стање, под претњом да ће у случају неизвршења решења јавну површину у
првобитно стање довести Јавно комунално предузеће, а о трошку власника или корисника
коме је одобрење за коришћење јавне површине издато.
Члан 15.
Захтев за коришћење јавне површине за постављање монтажних објеката из члана 2.
став 2. тачке 3, 4, и 5 испред трговинских објеката излагање робе подноси власник или
корисник трговинског објекта.
Захтев се подноси за текућу годину.
Уз захтев се прилаже
- копија плана парцеле,
- лист непокретности за објекат, а за кориснике и Уговор о закупу,
- решење о регистрацији трговинске делатности у објекту на траженој локацији.
Уз захтев за коришћење јавне површине поред киоска прилаже се:
- Решење о регистрацији,
- Решење о одобрењу за постављање киоска на јавној површини.
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Члан 16.
Одобрење по захтеву из члана 14. ове Одлуке издаје се за текућу годину.
Након одобреног рока, на основу писменог захтева власника или корисника, решење
се може продужити или издати ново решење.
Одељење у Општинској управи општине Варварин, у којем се обављају послови
издавања одобрења за коришћење јавне површине, у обавези да примерак издатог одобрења
достави Одељењу које обавља послове утврђивања и наплате јавних прохода у Општинској
управи општине Варварин, ради утврђивања обавезе и спровођења поступка наплате
комуналне таксе за коришћење јавне површине. Један примерак одобрења доставља се и
комуналном инспектору.
Члан 17.
Уколико се укаже потреба да се јавна површина користи у неке друге сврхе од општег
интереса, односно за одвијање саобраћаја и кретање људи, комунална инспекција ће
решењем наложити уклањање постављених монтажних објеката.
По решењу инспектора корисник јавне површине дужан је да монтажне објекте
постављене на јавној површини уклони у року утврђеном решењем.
Ако корисник јавне површине не изврши уклањање то ће о његовом трошку извршити
Јавно комунално предузеће, а по налогу инспектора.
Члан 18.
Забрањено је постављање на јавној површини:
- мангала, роштиља и ражња,
- музичких уређаја, звучника и појачала,
- ограде без обзира на конструкцију исте,
- робе мимо за то постављених монтажних објеката,
- жардињера, посуда са биљном декорацијом и клупа.
Забрана из овог члана не односи се на објекте које по утврђеном Програму поставља
Јавно комунално предузеће, као и објеката постављених ради приређивања вашара, као и
других манифестација које организују органи јединице локалне самоуправе, или предузећа и
установе чији је оснивач општина.
IV НАДЗОР
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење у Општинској управи општине
Варварин, у којем се обављају послови инспекцијског надзора.
Надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на наткривање тротоара
вршиће грађевински инспектор, а послове који се односе на коришћење јавне површине
комунални инспектор у надлежном Одељењу Општинске управе општине Варварин.
Надлежни инспектор Општинске управе општине Варварин ће пошто утврди да се
наткривање тротоара, односно коришћење јавне површине врши супротно одредбама ове
одлуке без одлагања донети решење којим се налаже отклањање утврђених неправилности.
Рок за отклањање неправилности може се одредити и на сате, а не може бити дужи од
15 дана.
Члан 20.
По жалби изјављеној против решења надлежног Одељења Општинске управе општине
Варварин, односно надлежног инспектора, одлучује Општинско веће општине Варварин, као
другостепени орган.
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако изврши наткривање тротоара без одобрења надлежног органа, или ако наткривање
изврши мимо услова утврђених решењем надлежног органа (Члан 8). Новчаном казном у
истом износу казниће се правно лице и ако користи јавну површину за постављање
монтажних објеката, а да за то нема одобрење надлежног органа (Члан 12).
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1.
овог члана, и одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 60.000,00 динара
казниће се предузетник.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако изврши наткривање тротоара без одобрења надлежног органа (Члан 8), или ако на јавној
површини изврши постављање монтажних објеката, а да за то нема одобрење надлежног
органа (Члан 12).
Члан 22.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако користи јавну површину за постављање монтажних објеката у површини већој од
одобрене, односно супротно утврђеним условима у решењу надлежног органа (Члан 12).
Новчаном казном у истом износу казниће правно лице и у случају да јавну површину
супротно забрани утврђеној чланом 18. ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1.
овог члана, и одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 30.000,00 динара
казниће се предузетник.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
ако јавну површину користи супротно забрани утврђеној чланом 18. ове одлуке.
Члан 23.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако не поступи по решењу надлежног инспектора (Члан 19).
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана, и одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 70.000,00 динара
казниће се предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се физичко лице.
Члан 24.
За прекршаје из члана 21., 22, и 23. ове одлуке издаје се прекршајни налог.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за
наткривање тротоара и коришћење јавне површине испред пословних објеката у централном
делу Варварина („Службени лист Општине Варварин“, број 7/2015 и 7/2017).
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Сви лица која користе јавне површине, односно која су извршила наткривање у складу
са одредбама претходно важеће одлуке дужна су да изврше усклађивање са одредбама ове
одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте.
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Варварин“.
Број: 352-16/2018-I
У Варварин, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п/ Драгољуб Станојевић,проф., с.р.
16.
На основу члана 32.став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст) и
достављеног предлога кандидата Комисије за избор чланова теле за праћење примене
Локалног антикорупцијског плана општинe Варварин,
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
о образовању Радног тела за праћене примене
Локалног антикорупцијског плана општинe Варварин
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Радно тело за праћење примене Локалног антикорупцијског плана
општинe Варварин (у даљем тексту: Радно тело).
II У Радно тело именују се следећа лица:
За председника:
- Иван Јевтић из Варварина,
За чланове:
- Сузана Томић из Обрежа,
- Милан Миљковић, из Варварина,
- Зоран Карић из Варварина,
- Љубиша Благојевић из Доњег Катуна,
Лица из предходног става именују се на мандатни период од четири године почев од
дана доношења решења.
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III Председнику и члановима Радног тела припада накнада за рад у Радном телу, у
складу са Oдлуком Скупштине општине којом се уређују накнаде за чланове радних тела
Скупштине општине.
VI Задаци Радног тела су:
- да усвији Пословник о свом раду као и друга акта од значаја за рад тела,
- да ради на јачању свести локалне заједнице о значају, начинима препознавања
и сузбијању корупције,
- да организује обуке, едукације, објављивање извештаја и других информација
о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу,
- да предузима активности и израђује пројекте који се односе на борбу против
корупције на локалном нивоу,
- да организује састанке са представницима других органа који функционишу у
локалној заједници,
- да даје савете и мишљења у вези са применом ЛАП-а,
- да регује на представке поднете због сумње у непоштовање или
непримењивање ЛАП-а и да препоручује мере у случају нереализовања мера
или кршења ЛАП-а.
V Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 021-5/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п/ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
17.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени
дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209.
Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011), члана 20. тачка 17. и
члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС",
број 18/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној дана 27.04.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ
РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
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Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Варварин
које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне
самоуправе у 2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за
2018. годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити,
Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и
Уговором о наменским трансферима за 2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин за 2018. годину у
области пружања услуга социјалне заштите предвиђених у разделу 5, апропријација 95,
Одлуке о буџету (''Службени лист општине Варварин'', број 13/2017) у укупном износу од
2.982.710,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају
из средстава наменског трансфера за 2018.
годину
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне
заштите које се финансирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора прихода

2.982.710,00

2.982.710,00

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског
трасфера за 2018.
годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора прихода
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Табела 3.
Установе за домски смештај у
трансформацији

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

27.04.2018.године
Учешће ЈЛС по
услузи из сопствених
извора - прихода

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно
Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга
социјалне заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној
заштити.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном лист
општине Варварин".
БРОЈ: 400-106/2018-I
У Варварину, 27.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
18.
На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и рурарном
развоју (''Службени гласник РС'', број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), уз
прибављену предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
број 320-00-02610/2018-09 од 25.04.2018.године, и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општина
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике рурарног развоја општине Варварин за 2018.годину

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике рурарног развоја општине Варварин за 2018.годину.
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Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике рурарног развоја општине Варварин за 2018.годину.
Члан 3.
Ову Одлуку и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике рурарног развоја општине Варварин за 2018.годину. објавити у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 320-34/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
19.
На основу 46. став 1. тачка 1., став 2. и став 3. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику
Скупштине општине Варварин
I Утврђује се да је Др Јасмини Ракић из Бошњана, одборници Скупштине општине
Варварин изабранoј са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, коју је
за избор одборника у Скупштини општине Варварин поднела Коалиција: Александар Вучић
– Србија побеђује, престао мандат одборнице пре истека времена на које је изабрана, због
подношења оставке.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији ради доделе мандата другом
кандидату и подносиоцу листе.
III Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. У ставу 2. истог члана
прописано је да одборник може поднети оставку усмено на седници јединице локалне
самоуправе. После подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
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Одборница Скупштине општине Др Јасмини Ракић из Бошњана, изабрана са изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, коју је за избор одборника у
Скупштини општине Варварин поднела Коалиција: Александар Вучић – Србија побеђује,
поднела је оставку на 20. седници Скупштини општине Варварин која је одржана дана
27.04.2017.године.
Сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина општине
Варварин донела је одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке допуштена је жалба у
року од 48 часова од дана доношења Одлуке надлежном Управном суду.
БРОЈ:02-33/2018-I
У Варварину, 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
20.
На основу 46. став 1. тачка 1., став 2. и став 4. Закона о локалним изборима
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/17пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику
Скупштине општине Варварин

I Утврђује се да је Андрији Живадиновићу из Варварина, одборнику Скупштине
општине Варварин изабранoм са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА(ЈС) - ДРАГОЉУБ СТАНОЈЕВИЋ, коју
је за избор одборника у Скупштини општине Варварин поднела Коалиција: Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), престао мандат одборника пре истека
времена на које је изабран, због подношења оставке.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији ради доделе мандата другом
кандидату и подносиоцу листе.
III Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима(''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. У ставу 2. истог члана
прописано је да одборник може поднети оставку усмено на седници јединице локалне
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самоуправе, а између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. О оставци коју
је одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној
седници.
Одборник Скупштине општине Варварин Андрија Живадиновић из Варварина,
изабранoм са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ(СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА(ЈС) - ДРАГОЉУБ СТАНОЈЕВИЋ, коју је за избор
одборника у Скупштини општине Варварин поднела Коалиција: Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), поднео је оставку дана 20.04.2018.године у форми
писане изјаве.
Сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина општине
Варварин донела је одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке допуштена је жалба у
року од 48 часова од дана доношења Одлуке надлежном Управном суду.
БРОЈ:02-30/2018-I
У Варварину, 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
21.
На основу члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), у складу са Законом о
јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и
104/2013) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017 – пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници, одржаној 27.04.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 15. мења се и гласи:
''Ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу се тако
да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Власници, односно корисници земљишта које се граничи са јавним или
некатегорисаним путем, дужни су:
- Да дрвеће и друго растиње које подижу поред јавних и некатегорисаних путева
одржавају тако да се не простире на путно земљиште или у зону пута изнад
путног земљишта до висине од 4 метра.
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Да путне јаркове, и канале за одвођење атмосферских вода испред својих
парцела одржавају уредним, и врше њихово редовно чићење и уклањање
растиња које омета нормалан проток воде.
- Да улаз у парцелу уреде тако да у путном јарку, осносно каналу, обезбеде
постојање одговарајућег пропуста који неће имати мању пропусну моћ од путног
јарка, односно канала за одвођење атмосферске воде.
У случају да власници, односно корисници земљишта које се граничи са јавним
или некатегорисаним путем, не поступају у складу са одредбама става 2. овог члана,
радове на одржавању и уређењу простора ће извести треће лице на захтев управљача
пута, а о трошку власника односно корисника земљишта.''
-

Члан 2.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 48. став 1. тачка 10. мења се и гласи:
''се ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу тако
да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја, односно да ли се
растиње поред парцела простире на путно земљиште или изнад њега, као и да ли
власници или корисници земљишта одржавају путне јаркове и канале поред својих
парцела у складу са одредбама члана 15.''
Члан 3.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 49. став 1. тачка 10. мења се и гласи:
''наложи рушење односно уклањање ограде, наложи уклањање, односно уређење
засада дрвећа и другог растиња поред јавних и некатегорисаних путева који су
подигнути супротно одредбама члана 15. ове Одлуке, као и да наложи чишћење
путних јаркова и канала и уређење улаза у парцелу у складу са одредбама истог
члана.''
Члан 4.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 53. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
''ако се ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу
тако да ометају прегледност пута и угрожавају безбедност саобраћаја, односно ако
допусте да се раситиње са парцеле коју користе простире на путно земљиште или
изнад њега, као и ако не одржавају путне јаркове и канале поред својих парцела у
складу са одредбама члана 15.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Варварин“.
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БРОЈ: 344 -2/2018-I
У Варварину, 27.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
22.
На основу члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), у складу са Законом о
јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и
104/2013) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017 – пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници, одржаној 27.04.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 15. мења се и гласи:
''Ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу се тако
да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Власници, односно корисници земљишта које се граничи са јавним или
некатегорисаним путем, дужни су:
- Да дрвеће и друго растиње које подижу поред јавних и некатегорисаних путева
одржавају тако да се не простире на путно земљиште или у зону пута изнад
путног земљишта до висине од 4 метра.
- Да путне јаркове, и канале за одвођење атмосферских вода испред својих
парцела одржавају уредним, и врше њихово редовно чићење и уклањање
растиња које омета нормалан проток воде.
- Да улаз у парцелу уреде тако да у путном јарку, осносно каналу, обезбеде
постојање одговарајућег пропуста који неће имати мању пропусну моћ од путног
јарка, односно канала за одвођење атмосферске воде.
У случају да власници, односно корисници земљишта које се граничи са јавним
или некатегорисаним путем, не поступају у складу са одредбама става 2. овог члана,
радове на одржавању и уређењу простора ће извести треће лице на захтев управљача
пута, а о трошку власника односно корисника земљишта.''
Члан 2.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
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члан 48. став 1. тачка 10. мења се и гласи:
''се ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу тако
да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја, односно да ли се
растиње поред парцела простире на путно земљиште или изнад њега, као и да ли
власници или корисници земљишта одржавају путне јаркове и канале поред својих
парцела у складу са одредбама члана 15.''
Члан 3.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 49. став 1. тачка 10. мења се и гласи:
''наложи рушење односно уклањање ограде, наложи уклањање, односно уређење
засада дрвећа и другог растиња поред јавних и некатегорисаних путева који су
подигнути супротно одредбама члана 15. ове Одлуке, као и да наложи чишћење
путних јаркова и канала и уређење улаза у парцелу у складу са одредбама истог
члана.''
Члан 4.
У Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Службени
лист општине Варварин“, број 13/2017) врше се следеће измене и допуне:
члан 53. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
''ако се ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу
тако да ометају прегледност пута и угрожавају безбедност саобраћаја, односно ако
допусте да се раситиње са парцеле коју користе простире на путно земљиште или
изнад њега, као и ако не одржавају путне јаркове и канале поред својих парцела у
складу са одредбама члана 15.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Варварин“.
БРОЈ: 344 -2/2018-I
У Варварину, 27.04.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

23.
На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
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ОДЛУКА
о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад
за општине Варварин и Ћићевац за 2018.годину

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад за општине
Варварин и Ћићевац за 2018.годину број 551-778/18 од 29.12.2017.године који је усвојио
Управни одбор Установе Одлуком број 06-119/18-5 од 06.02.2018.године.
II Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
III Одлуку доставити: директору Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац и архиви.
Број: 401-31/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
4.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Предшколске установе ''Наша радост''
Варварин број 328 од 28.02.2018.године који је усвојио Управни одбор Предшколске
установе ''Наша радост'' Варварин Одлуком број 329 од 28.02.2018.године.
.
II Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 110-4/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 116 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

5.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Спортско туристичког центра ''Темнић'' Варварин

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Спортско туристичког центра ''Темнић''
Варварин број 309 од 17.04.2018.године који је усвојио Управни одбор Спортско
туристичког центра ''Темнић'' Варварин Одлуком број 311 од 17.04.2018.године.
II Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 023-2/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
6.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 15/2016), члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 88/2011 и 104/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Одлуку о промени цена комуналних услуга
Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о промени цена комуналних услуга Јавног
комуналног предузећа '' Варварин'' Варварин број 167/ГД-1, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин донео на седници одржаној 28.02.2018.године а
која гласи:
''Накнада на име учешћа у изградњи водоводне мреже ради прикључења
стамбеног објекта на исту за прикључење стамбеног објекта, умањује се за 50% од
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тренутно важећег износа накнаде, тако да сада иста накнада износи 13.000,00 динара без
ПДВ-а.
Одобрава се ЈКП-у ''Варварин'' Варварин да наведену накнаду од корисника
комуналних услуга наплаћује у више рата.
Све тренутно важеће накнаде на име издавања техничких услова за прикључење
стамбеног објекта корисника комуналих услуга на водоводну мрежу, умањују се за
50%.''
II ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о промени цена комуналних услуга Јавног
комуналног предузећа '' Варварин'' Варварин број 417/ГД-1, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин донео на седници одржаној 23.04.2018.године а
која гласи:
ВРШИ СЕ корекција цена за привредне субјекте кориснике комуналних услуга
на територији општине Варварин, на следећи начин:
1) За комуналне услуге одвођења отпадних вода привредни субјект који према
параметрима за мерење отпадних вода оствари потрошњу до 4.000 м 3 на месечном
нивоу, цена комуналне услуге за одвођење отпадних вода утврђује се и гласи: 41,20
динара по м3 без ПДВ-а;
2) За комуналне услуге одвођења отпадних вода привредни субјект који према
параметрима за мерење отпадних вода оствари потрошњу преко 4.000 м 3 на месечном
нивоу, цена комуналне услуге за одвођење отпадних вода и то за количину отпадних
вода која прекорачује износ од 4000 м3, утврђује се и гласи: 28,60 динара по м3 без ПДВа;
3) За комуналне услуге снабдевања водом из градског водовода привредни
субјект који према параметрима за мерење утрошене воде оствари потрошњу до 4.000
м3 на месечном нивоу, цена комуналне услуге снабдевања водом из градског водовода,
утврђује се и гласи: 103,00 динара по м3 без ПДВ-а;
4) За комуналне услуге снабдевања водом из градског водовода привредни
субјект који према параметрима за мерење утрошене воде оствари потрошњу преко
4.000 м3 на месечном нивоу, цена комуналне услуге снабдевања водом из градског
водовода, који прекорачује износ од 4.000 м3, утврђује се и гласи: 61,80 динара по м3 без
ПДВ-а;
III Ово решење ступа на снагу доношењем и биће објављено у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 352-7/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
7.
На основу 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 10/2017-пречишћен текст),
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Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
СТЦ ''Темнић'' Варварин

I РАЗРЕШАВА ЈУ СЕ чланови Управног одбора СТЦ ''Темнић'' Варварин:
1. Марко Живановић из Бошњана,
2. Драган Миловановић из Ћићевца,

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора СТЦ ''Темнић'' Варварин:
1. Славиша Радункић из Горњег Катуна,
2. Александар Богдановић из Обрежа,
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-28/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
8.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон), члана 17. став 3, члана 20. став 1. и члана 21. 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 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној 27.04.2018.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Јавног предузећа ''Расвета Варварин''
Варварин:
1. Силвана Јовановић, дипл. инг.архитектуре из Параћина, представник запослених;
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора Јавног предузећа
Варварин:

''Расвета Варварин''
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1. Дијана Петковић, дипл. грађевински инжињер из Ћићевца, представник запослених;
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 02-16/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
9.
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa Управног одбора
Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Предшколске установе ''Наша радост''
Варварин:
1. Миладија Јевтић, медицинска сестра-васпитач из Горњег Катуна,
запослених, на лични захтев.

из реда

II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе ''Наша радост''
Варварин::
1. Снежана Јовановић, васпитач из Доњег Катуна, из реда запослених;
III Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног
одбора.
IV Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Варварин“.
Број: 02-24/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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10.
На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 20.седници, одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Варварин (у даљем тексту: Комисија) у следећем
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Марија Анђелковић, председник
Сузана Томић, члан
Тања Милетић, члан
Драгана Богојевић, члан
Снежана Дачић, члан

II Задатак Комисије је да у складу са Законом о јавним предузећима спроведе јавни
конкурс и изборни поступак за именовање директора јавних предузећа, чији је оснивач
општина Варварин и да Скупштини општине Варварин достави ранг листу за именовање
директора и записник о спроведеном изборном поступку, као и да обавља и друге послове у
складу са Законом о јавним предузећима и другим прописима.
III Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће
Општинска управа општине Варварин.
Председник Комисије руководи и организује обављање стручних и административнотехничких послова за потребе Комисије.
IV Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за
именовање број 02-16/2013 од 30.04.2013.године (''Службени лист општине Варварин'', број
2/2013).
V Решење ступа на снагу наредног дана од дана обајављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 02-18/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК

/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 121 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

11.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Свети Сава'' Бачина
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' Бачина
због истека мандата и то:
1. Станко Стојановић, професор техничког образовања из Варварина, из реда
запослених,
2. Бранкица Јеремић, професор разрене наставе, реда запослених,
3. Виолета Ерић, професор разредне наставе, из реда запослених,
4. Весна Јовановић из Бачине, из реда родитеља,
5. Мирослав Миленковић из Цернице, из реда родитеља,
6. Марија Коларевић из Бачине, из реда родитеља,
7. Слађана Митровић из Бачине, испред локалне самоуправе,
8. Бојан Максимовић из Бачине, испред локалне самоуправе,
9. Миомир Максимовић из Бачине, испред локалне самоуправе.
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' Бачина:
1. Александар Марјановић, наставник разредне наставе из Бачине, из реда запослених,
2. Андриана Ђурђевић, наставник енглеског језика из Варварина, из реда запослених,
3. Драгана Жикић Маринковић, професор разредне наставе из Варварина, из реда
запослених,
4. Марија Коларевић из Бачине, из реда родитеља,
5. Сања Спасић из Орашја, из реда родитеља,
6. Жаклина Лукић из Избенице, из реда родитеља,
7. Миомир Максимовић из Бачине, испред локалне самоуправе,
8. Весна Петровић из Бачине, испред локалне самоуправе,
9. Саша Николић из Бачине, испред локалне самоуправе,
III Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 02-19/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 122 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

12.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној дана 27.04.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора
Основне школе ''Драги Макић'' Бошњанe
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови
Бошњане због истека мандата и то:

Школског одбора Основне школе ''Драги Макић''

10. Тамара Пантић, наставник технике и информатике из Бошњана, из реда запослених,
11. Тијана Павловић, професор биологије из Бошњана из реда запослених,
12. Ружица Тришић, професор разредне наставе, из реда запослених,
13. Виолета Нешић из Бошњана, из реда родитеља,
14. Миланка Ђорђевић из Маскара, из реда родитеља,
15. Миљко Вељковић из Бошњана, из реда родитеља,
16. Јасна Давидовић из Бошњана, испред локалне самоуправе,
17. Весна Василијевић из Бошњана, испред локалне самоуправе,
18. Мирослав Анђелковић из Бошњана, испред локалне самоуправе.
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Драги Макић''
Бошњане:
10. Тијана Павловић, наставник биологије из Бошњана, из реда запослених,
11. Тамара Пантић, наставник технике и информатике из Бошњана, из реда запослених,
12. Здравко Ћирић, професор разредне наставе из Варварина (село), из реда запослених,
13. Александар Лукић из Бошњана, из реда родитеља,
14. Миланка Ђорђевић из Маскара, из реда родитеља,
15. Јелена Марковић из Бошњана, из реда родитеља,
16. Александар Савић из Бошњана, испред локалне самоуправе,
17. Јасна Давидовић из Бошњана, испред локалне самоуправе,
18. Стефан Милошевић из Бошњана, испред локалне самоуправе.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 02-15/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК

/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 123 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

13.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора
Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин
због истека мандата и то:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Снежана Јосић, професор разредне наставе из Горњег Катуна, из реда запослених,
Маја Јовановић, професор енглеског језика изЋићевца из реда запослених,
Татјана Митровић, професор француског језика из Параћина, из реда запослених,
Бојана Долић из Варварина, из реда родитеља,
Сања Васић из Варварина, из реда родитеља,
Млађан Марковић из Варварина, из реда родитеља,
Ивана Мојсиловић из Доњег Катуна, испред локалне самоуправе,
Александра Митровић из Варварина(село), испред локалне самоуправе,
Иванка Радовановић из Варварина, испред локалне самоуправе,

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Снежана Јосић, професор разредне наставе из Горњег Катуна, из реда запослених,
Татјана Митровић, професор француског језика из Параћина, из реда запослених,
Наташа Јездић, професор историје из Варварина(село), из реда запослених,
Владан Милић из Варварина(село), из реда родитеља,
Иванка Крсмановић из Варварина, из реда родитеља,
Наташа Митровић из Варварина, из реда родитеља,
Иванка Радовановић из Варварина, испред локалне самоуправе,
Ивана Мојсиловић из Доњег Катуна, испред локалне самоуправе,
Александра Митровић из Варварина(село), испред локалне самоуправе.

III Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 012-23/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК

/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 124 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

14.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoва Школског одбора
Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Доњи
Крчин због истека мандата и то:
28. Андријана Глигоријевић Николић, професор физике и хемије из Варварина, из реда
запослених,
29. Милева Петровић, помоћни радник из Мале Крушевице,из реда запослених,
30. Душица Милутиновић, рачуновођа из Доњег Крчина, из реда запослених,
31. Милица Љутић из Доњег Крчина, из реда родитеља,
32. Валентина Гајић из Тољевца, из реда родитеља,
33. Бобан Милосављевић из Горњег Крчина, из реда родитеља,
34. Ђорђе Миловановић из Парцана, испред локалне самоуправе,
35. Добрила Дачић из Тољевца, испред локалне самоуправе,
36. Томислав Радовановић из Горњег Крчина, испред локалне самоуправе.
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Доњи
Крчин:
28. Зоран Богдановић, професор физичког васпитања из Крушевца, из реда запослених,
29. Андријана Глигоријевић Николић, професор физике и хемије из Варварина, из реда
запослених,
30. Душица Милутиновић, шеф рачуноводства из Доњег Крчина, из реда запослених,
31. Антић Миодраг из Доњег Крчина, из реда родитеља,
32. Драгана Митић из Залоговца, из реда родитеља,
33. Дејана Савић из Тољевца, из реда родитеља,
34. Зоран Гајић из Залоговца, испред локалне самоуправе,
35. Горан Милићевић из Доњег Крчина, испред локалне самоуправе,
36. Небојша Мијајловић из Доњег Крчина, испред локалне самоуправе.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 012-22/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК

/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 125 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

15.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 20.седници одржаној дана 27.04.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Средње школе Варварин
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе Варварин због истека мандата
и то:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Катарина Вељковић, наставник српског језика из Варварин, из реда запослених,
Љубиша Јовановић, наставник разредне наставе из Парцана, реда запослених,
Драган Нешић,наставник економске групе предмета из Крушевца, из реда запослених,
Слободан Макић из Бошњана, из реда родитеља,
Драган Вељић из Варварина(село), из реда родитеља,
Радиша Долић из Варварина, из реда родитеља,
Драган Чабрић из Варварина, испред локалне самоуправе,
Ненад Петровић из Варварина, испред локалне самоуправе,
Марко Миљковић из Горњег Катуна, испред локалне самоуправе.

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Средње школе у Варварину:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Саша Живадиновић, наставник српског језика из Варварина, из реда запослених,
Љубиша Јовановић, наставник разредне наставе из Парцана, из реда запослених,
Драган Нешић, наставник економске групе предмета из Крушевца, из реда запослених,
Миодраг Ракић из Бошљана, из реда родитеља,
Радиша Долић из Варварина, из реда родитеља,
Драган Вељић из Варварина, из реда родитеља,
Драган Чабрић из Варварина, испред локалне самоуправе,
Ненад Петровић из Варварина, испред локалне самоуправе,
Слободан Макић из Бошњана, испред локалне самоуправе,

III Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.

Број: 02-20/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК

/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

Страна 126 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

1.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Председника општине Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Председнику општине Варварин и архиви.
Број: 400-90/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
2.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Општинског већа општине Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Председнику општине Варварин и архиви.
Број: 400-91/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
3.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је

Страна 127 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Општинског правобранилаштва општине Варварин за
2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Општинском правобранилаштву и архиви.
Број: 400-92/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
4.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ
2017.годину.

Извештај o раду Општинске управе општине Варварин за

II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: начелнику Општинске управе и архиви.
Број: 400-89/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

5.
На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК

Страна 128 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

I УСВАЈА СЕ Извештај o финансијском пословању и раду Дома здравља ''Др
Властимир Годић'' Варварин за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор Дома здравља
''Др Властимир Годић'' Варварин Одлуком број 408 од 12.04.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Дому здравља Варварин и архиви.
Број: 400-105/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
6.

На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду ЈП ''Расвета Варварин'' Варварин за 2017.годину број
149 од 22.03.2018.године који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 146 од
21.03.2018.године са Финансијским извештајем за 2017.годину који је усвојио Надзорни
одбор Одлуком број 146/1 од 21.03.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: ЈП ''Расвета Варварин'' Варварин и архиви.
Број: 401-30/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
7.
На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Општинскe библиотеке Варварин за 2017.годину број
72 од 26.02.2018.године који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 78 од

Страна 129 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

26.02.2018.године са Финансијским извештајем за 2017.годину број 49 од 07.02.2018.године
који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 79 од 26.02.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Општинскe библиотеке Варварин и архиви.
Број: 400-62/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
8.
На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Предшколске установе ''Наша радост''
Варварин за 2017.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: ПУ ''Наша радост'' Варварин и архиви.
Број: 401-29/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
9.
На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Спортско туристичког центра ''Темнић'' Варварин за
2017.годину број 237 од 21.03.2018.године који је усвојио Управни одбор установе Одлуком

Страна 130 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

број 240 од 21.03.2018.године са Финансијским извештајем за 2017.годину број 236 од
21.03.2018.године који је усвојио Управни одбор установе Одлуком број 241 од
21.03.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: СТЦ ''Темнић'' Варварин и архиви.
Број: 400-84/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
10.
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број
15/2016) и члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20.седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o реализацији Годишњег програма пословања ЈКП
''Варварин'' Варварин за 2017.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
''Варварин''Варварин на седници одржаној 20.03.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: ЈКП ''Варварин''Варварин и архиви.
Број: 401-28/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
11.
На основу члана 37. став 1. тачка 36. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац за 2017.годину број 551-175/18 од 01.03.2018.године који је усвојио Управни одбор
Установе Одлуком број 193-551/18 од 07.03.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац и архиви.
Број: 401-27/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
12.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ прва измена Финансијског плана Скупштине општине Варварин за
2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: председнику Скупштине општине, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 400-116/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
13.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је

Страна 132 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ прва измена Финансијског плана Председника општине Варварин за
2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Председнику општине, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 400-115/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
14.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ прва измена Финансијског плана Општинског већа општине Варварин
за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Председнику општине, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 400-111/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

15.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је

Страна 133 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ прва измена Финансијског плана Општинског правобранилаштва
општине Варварин за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Општинском правобранилаштву, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 400-112/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
16.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ прва измена Финансијског плана Општинске управе општине
Варварин за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 400-114/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

17.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је

Страна 134 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ друга измена Финансијског плана Општинске управе општине
Варварин – Капитални пројекти и остали програми и активности за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 400-113/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
18.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана месних заједница општине Варварин за
2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: запосленом на пословима месних заједница, Одељењу за
финансије и архиви.
Број: 400-118/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
19.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је

Страна 135 број 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

27.04.2018.године

ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за
2018.годину, по предлогу за измену Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин за
2018.годину број 138 од 16.04.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Општинске библиотеке, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-37/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
20.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана ПУ ''Наша радост'' Варварин за
2018.годину, по предлогу за измену Финансијског плана ПУ ''Наша радост'' Варварин за
2018.годину, број 609/1 од 16.04.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору ПУ ''Наша радост'', Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 400-107/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
21.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
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ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2018.годину,
по предлогу за измену Финансијског плана СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2018.годину број 308
од 16.04.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору СТЦ ''Темнић'', Одељењу за финансије и архиви.
Број: 400-108/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

22.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијски плана Јавног предузећа ''Морава'' - у ликвидацији
за 2018.годину, по предлогу за измену Финансијског плана Јавног предузећа ''Морава'' – у
ликвидацији за 2018.годину број 27/2018 од 22.02.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: ликвидационом управнику, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 400-67/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
23.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
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ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана Центра за социјални рад за општине
Варварин и Ћићевац за 2018.годину, по предлогу за измену Финансијског плана Центра за
социјални рад за општине Варварин и Ћићевац за 2018.годину број 404-179/18-1 од
18.04.2018.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Центра за социјални рад, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-21/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

24.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 10/2017-пречишћени текст) и Закључка Општинског већа број 40138/2018-III од 18.04.2018.године а поводом захтева Савета месне заједнице Бошњане за
плаћање рачуна ЕПС-а за месну заједницу Бошњане која се налази у блокади,
Скупштина општине Варварин на 20.седници, одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се захтев Савета месне заједнице Бошњане за плаћање рачуна ЕПС-а за
месну заједницу Бошњане која се налази у блокади.
II Средства за исплату из става I овег закључка обезбеђена су у буџету општине
Варварин за 2018.годину и то:
 на разделу 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
позиција 227 економска класификација 421 – Стални трошкови
III Задужује се рачуноводствена служба Општинске управе да реализује плаћање
наведеног рачуна у складу са ставом II овoг Закључка.
IV Закључак објавити у „Службеном листу Општине Варварин“.
Број: 401-38/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
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ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

25.
На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда
и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа
(''Службени гласник РС'', број 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 20. седници одржаној дана 27.04.2018.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
o утврђивању предлога Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије за разрешење и именовање председника, чланова и њихових
заменика
Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

I Предлаже се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије, да донесе Решење о разрешењу и именовању председника, чланова и њихових
заменика Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта
образоване решењем Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије број 119-01-00495/2013-09 од 15.10.2013.године, из разлога одласка у пензију
заменика председника и члана Комисије и престанка мандата одборницима Скупштине
општине.
Предлаже се да се разреше дужности у Комисији за вођење поступка и доношење
решења по захтеву за враћање земљишта:
1. Дивна Стошић – председник,
2. Светлана Андрејић - заменик председника,
3. Горан Марковић – члан,
4. Зоран Бранковић – члан,
5. Братислав Ташић – члан,
6. Др Слободанка Јовановић – члан,
7. Живота Јовановић - заменик члана,
8. Виолете Пешић - заменик члана,
9. Марине Бркић - заменик члана,
10. Славомира Ђурковић - заменик члана,
Предлаже се да се у Комисији за вођење поступка и доношење решења по захтеву за
враћање земљишта именују:
1. Дивна Стошић, судија Основног суда у Крушевцу, за председника,
2. Мирјана Павић, судија Основног суда у Крушевцу, за заменика председника,
3. Горан Марковић, геометар, за члана,
4. Зоран Бранковић, дипл. инжињер пољопривреде, за члана,
5. Братислав Ташић, одборник Скупштине општине Варварин, за члана,
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Радивоје Савић, одборник Скупштине општине Варварин, за члана,
Милан Чабрић, геодетски инжињер, за заменика члана,
Александар Живковић, дипл. менаџер у пољопривреди, за заменика члана,
Љубиша Сврзић, одборник Скупштине општине Варварин, за заменика
члана,
10. Милош Антић, одборник Скупштине општине Варварин, за заменика члана,
6.
7.
8.
9.

II Закључак доставити: Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 02-17/2018-I
У Варварину, дана 27.04.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п/ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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