СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХII

18.09.2015.године

БРОЈ 8

ВАРВАРИН

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

31.
На основу члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 60. став 3. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) Скупштина општине Варварин на 29. седници одржаној дана
18.09.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА

I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције члана Општинског већа општине Варварин
Владимира Цветковића, дипломираног економисте из Села Варварина, због подношења оставке.
II БИРА СЕ Дејан Милановић, ветеринарски техничар из Залоговца за члана Општинског
већа општине Варварин.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 02-33/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
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32.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Варварин на 29. седници одржаној дана
18.09.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О додели плакета и захвалница Општине Варварин
Члан 1.
Скупштина општине Варварин поводом Дана општине 23. септембра а за изузетан
допринос у реализацији Програма развоја општине Варварин у 2015.години, додељује плакете и
захвалнице општине Варварин следећим организацијама и појединцима.
I ПЛАКЕТЕ:
1. Драгољубу Станојевићу из Варварина, директору Средње школе Варварин, за успешан
дугогодишњи рад, пожртвованост и активности којима је допринео развоју
средњешколског образовања у нашој општини, побољшању услова рада и самог изгледа
Средње школе у Варварину.
2. Славољубу Савићу из Бошњана, директору Предшколске установе ''Наша радост''
Варварин, за дугогодишњи успешан рад и руковођење, као и допринос развоју школских,
предшколских установа и установа културе.
3. Дејану Ракићу из Крушевца, директору ЈКП ''Варварин'' Варварин за побољшање рада и
функционисања предузећа, уређење јавних површина у Варварину и осталим насељеним
местима у нашој општини.
4. Граду Крушевцу, за дугогодишњу успешну сарадњу између Општине Варварин и Града
Крушевца и допринос у отклањању последица поплава 2014.године.
5. Др Загорки Марковић из Село Варварина, директору Дома здравља ''Др Властимир
Годић'' Варварин, за дугогодишњи успешан рад и допринос развоју здравствене заштите у
нашој општини.
II ЗАХВАЛНИЦЕ:
1. Проф.др Мири Радојевић, ванредном професору Филозофског факултета Универзитета
у Београду, за помоћ приликом обележавања стогодишњице Првог светског рата у
општини Варварин,
2. Горану Давидовићу из Бошњана, председнику ФК ''Бошњане'' из Бошњана за допринос
у раду ФК ''Бошњане'' и прелазак у виши ранг такмичења,
3. СТР ''Александар'' Варварин, за допринос и доделу хуманитарне помоћи за санирање
последица поплава 2014.године.
4. Општинској управи општине Варварин, за благовремено и правилно спровођење
поступка доношења решења за накнаду штете од последица поплава 2014.године.
5. Фудбалском клубу ''Бошњане'' Бошњане, за прелазак из А окружне лиге у виши ранг –
Зона Запад.
6. Фудбалском клубу ''Темнић 1924'' Варварин, за прелазак из Зоне Запад у виши ранг – у
Српску лигу.
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7. СТЦ ''Темнић'' Варварин, за успешан рад отворених базена и допринос развоју
угоститељства и туризма у општини Варварин,
8. Црквеној општини Горњи Катун Српске православне цркве, за постигнуте резултате у
сређивању верских објеката.
-

За постигнуте резултате ученицима и професорима 1.
Николи Дивнићу, ученику првог разреда Средње школе Варварин – гимназија за
освојено друго место на Републичком такмичењу из математике и трећу награду за екипу
на Републичком такмичењу математичка олимпијада ''Архимедес'' додељује се нотбук
рачунар и новчана награда у износу од 5.000,00 динара;
2.
Немањи Дивнићу, ученику трећег разреда Средње школе Варварин – гимназија за
освојено прво место на Републичком такмичењу из математике и трећу награду за екипу
на републичком такмичењу математичка олимпијада ''Архимедес'' додељује се лап топ и
новчана награда у износу од 5.000,00 динара;
3.
Александру Вићићу, ученику другог разреда Средње школе Варварин – гимназија, за
освојену трећу награду за екипу на републичком такмичењу математичка олимпијада
''Архимедес'' – додељује се новчана награда у износу од 5.000,00 динара;
4.
Марији Срејић, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин – гимназија, за
освојену трећу награду за екипу на републичком такмичењу математичка олимпијада
''Архимедес'' – додељује се новчана награда у износу од 5.000,00 динара;
5.
Др Томици Дивнићу, професору математике, за изузетно успешан рад и постигнуте
резултате на Републичком такмичењу из математике у школској 2014/2015 години, и
новчана награда од 15.000,00 динара;
6.
Драгану Ђорђевићу, професору математике, за изузетно успешан рад и постигнуте
резултате на Републичком такмичењу математичка олимпијада ''Архимедес'' и новчана
награда од 10.000,00 динара;
7.
Љубици Бабић, ученику другог разреда Средње школе Варварин – гимназија за
освојено друго место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе,
додељује се нотбук рачунар;
8.
Зорици Дамњановић, професору српског језика и књижевности, за изузетно успешан
рад и постигнуте разултате на Републичком такмичењу из српског језика и језичке
културе у школској 2014/2015 години, и новчана награда од 12.500,00 динара;
9.
Немањи Јосифову, ученику другог разреда Средње школе Варварин – гимназија за
освојено друго место на Републичком такмичењу из историје, додељује се нотбук
рачунар;
10. Славици Милутиновић, професору историје, за изузетно успешан рад и постигнуте
резултате на Републичком такмичењу из историје у школској 2014/2015 години, и
новчана награда од 12.500,00 динара
11. Сари Томић, ученику седмог разреда Основне школе ''Драги Макић'' из Бошњана, за
освојено прво место на Републичком такмичењу из српског језика ''Књижевна
олимпијада'' у школској 2014/2015 години, додељује се лап топ;
12. Гордани Каличанин, професору српског језика, за изузетно успешан рад и
постигнуте резултате на Републичком такмичењу из српског језика ''Књижевна
олимпијада'' у школској 2014/2015 години, и новчана награда од 15.000,00 динара.
13. Александри Васић, ученику шестог разреда Основне школе ''Јован Курсула''
Варварин за освојено треће место на Републичком такмичењу из физике у школској
2014/2015 години, додељује се таблет;
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14. Ивани Кркић, професору физике, за изузетно успешан рад и постигнуте резултате на
Републичком такмичењу из физике у школској 2014/2015 години, и новчана награда од
10.000,00 динара;
III – НОВЧАНА НАГРАДА:
Носиоцима дипломе ''Вук Караџић'' и ученицима генерације:
15. Марији Срејић, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин – гимназија,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'' и ученику генерације, новчана награда од 10.000,00
динара;
16. Миони Гајић, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин – гимназија,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
17. Теодори Милосављевић, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин –
гимназија, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
18. Тијани Илић, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин – гимназија,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
19. Сунчици Бранковић, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин – гимназија,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
20. Јелени Шишковић, ученику ученику четвртог разреда Средње школе Варварин –
економски техничар, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00
динара;
21. Јовану Којићу, ученику четвртог разреда Средње школе Варварин – техничар за
заштиту животне средине, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00
динара;
22. Јовану Ђурђевићу, ученику осмог разреда Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'' и ученику генерације, новчана награда од 10.000,00
динара;
23. Јелени Јанићијевић, ученику осмог разреда Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
24. Аници Костић, ученику осмог разреда Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
25. Анастасији Бркић, ученику осмог разреда Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
26. Емилији Матић, ученику осмог разреда Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
27. Теодори Дидић, ученику осмог разреда Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
28. Стефану Витаз, ученику осмог разреда Основне школе ''Свети Сава'' Бачина, носиоцу
дипломе ''Вук Караџић'' и ученику генерације, новчана награда од 10.000,00 динара
29. Вељку Јелићу, ученику осмог разреда Основне школе ''Свети Сава'' Бачина, носиоцу
дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
30. Силвији Јаковљевић, ученику осмог разреда Основне школе ''Свети Сава'' Бачина,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
31. Миљану Миленковићу, ученику осмог разреда Основне школе ''Херој Мирко Томић''
Доњи Крчин, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'' и ученику генерације, новчана награда од
10.000,00 динара;
32. Зорану Томићу, ученику осмог разреда Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Доњи
Крчин, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
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33. Ђорђу Вељковићу, ученику осмог разреда Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'' и ученику генерације, новчана награда од 10.000,00
динара;
34. Оливери Савић, ученику осмог разреда Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'' и ученику генерације, новчана награда од 10.000,00
динара;
35. Ерики,Ивашку ученику осмог разреда Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин,
носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
36. Богдану Стојковић-Бегушу, ученику осмог разреда Основне школе ''Јован Курсула''
Варварин, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
37. Александру Ђорђевићу, ученику осмог разреда Основне школе ''Јован Курсула''
Варварин, носиоцу дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара;
Додела робних и новчаних награда вуковцима и ученицима генерације, обавиће се на
свечаној Академији поводом Дана Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин
22.09.2015.године у великој сали Општинске библиотеке са почетком у 2000 часова.
Члан 2.
Плакете и захвалнице биће додељене на Свечаној седници Скупштине општине Варварин
поводом Дана општине Варварин 23.09.2015. године, у сали Општинске библиотеке Варварин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу општине
Варварин''.
БРОЈ: 012-11/2015
У Варварину дана, 18.09.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р.
33.
На основу члана 12. став 3. Закона о библиотечкој делатности (''Сл.гласник РС'', бр. 34/94),
члана 4. Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 37. став 1.
тачка 8. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08, 2/09,
3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Варварин на 29. седници одржаној 18.09.2015.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВАРВАРИН''
Члан 1.
ОСНИВА СЕ Народна библиотека ''Варварин'' као самостална установа (у даљем тексту
Библиотека), ради обезбеђивања и остваривања права за задовољење потреба грађана у
библиотечкој делатности и делатностима из области културе.
Члан 2.
Оснивач Народне библиотеке је Скупштина општине Варварин.
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Члан 3.
Библиотека има својство правног лица и у правном промету са трећим лицима одговара
целокупном својом имовином.
Члан 4.
Библиотека послује под фирмом Народна библиотека ''Варварин'' Варварин.
Седиште библиотеке у Варварину, улица Трг Мирка томића бр.2. Назив и седиште
библиотеке може се мењати само уз сагласност оснивача.
Члан 5.
Библиотека има свој печат и штамбиљ.
Печат библиотеке је пречница 3 цм. И садржи текст: Народна библиотека ''Варварин''.
Штамбиљ је правоуганог облика и садржи: назив, број деловника, датум и седиште.
Број, врста печата и штамбиља, начин коришћења, чувања и уништења утврђује се
посебном одлуком директора.
Члан 6.
Библиотека обавља следеће делатности:
92511 Делатност библиотеке
92522 Заштита културних добара, приходних и других знаменитости (књига)
80420 Образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто
72200 Пружање савета, израда компјутерских програма
72300 Обрада података
72400 Изградња базе података
72600 Остале активности у вези са компјутерима
22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација
22120 Издавање новина
22130 Издавање часописа и сличних периодичних издања
22150 Остала издавачка делатност
22220 Штампање на другом месту непоменуто
22230 Књиговезачка и завршни радови
22240 Репродукција и слагање
22250 Остале активности у вези са штампањем
22330 Репродукција компјутерских медија
52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом
92130 Приказивање филмова
92310 Уметичко и књижевно стваралаштво и сценска уметност
92320 Рад уметничких установа
92340 Остале забавне активности, на другом месту непоменуто
92400 Делатност новинских агенција
92521 Делатност музеја, галерија и збирки
92622 Остале спортске активности
55300 Ресторани
55400 Барови
64200 Телекомуникације
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
120350 Радио и телевизија
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Члан 7.
Средства за рад библиотеке обезбеђују се из:
- буџета општине,
- буџета Републике за одређене послове и програме,
- продајом производа и услуга на тржишту,
- донаторством, поклоном и завештањем,
- из других извора у складу са законом.
Члан 8.
Средства за оснивање и рад библиотеке, чине средства из члана 7. ове Одлуке којима
послује досадашња Општинска библиотека ''Варварин''.
Члан 9.
Имовину библиотеке чине права својине на покретним и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска права, као и право коришћења средстава и
добара у државној својини.
Средства и добра у државној својини библиотека може користити и управљати њима у
складу са законом, овом одлуком и другим прописима општине.
Оснивач даје сагласност на статут и општа акта о броју и структури запослених у
библиотеци.
Члан 10.
Библиотека подноси програм рада најкасније до 01.12. текуће године за наредну годину.
Библиотека подноси оснивачу извештај о раду и пословању за претходну годину најкасније
до 31.01. текуће године.
Члан 11.
Органи библиотеке су директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 12.
Директор је орган управљања и руковођења библиотеком.
Директора, именује, односно разрешава, оснивач уз претходну сагласност матичне
библиотеке из Крушевца.
Члан 13.
Директор Библиотеке је за свој рад непосредно одговоран Скупштини општине Варварин,
Управном одбору, матичној библиотеци у Крушевцу и Министарству културе.
Члан 14.
Директор библиотеке има право и дужности да учествује у раду Управног одбора али без
права одлучивања.
Ако директор сматра да је акт који је донео Управни одбор или неки други орган
библиотеке супротан закону и статуту, упозориће на то орган који је такав акт донео.
Члан 15.
Директор библиотеке може бити разрешен на исти начин на који је именован и то: на лични
захтев и на предлог оснивача.
Члан 16.
У руковођењу библиотеком директор обавља следеће послове и задатке:
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- заступа, представља и потписује библиотеку,
- организује и руководи процесом рада,
- доноси опште акте у складу са законом,
- руководи и одговоран је за пословање библиотеке,
- предлаже план и програм рада и развоја и основе пословне политике,
- доноси предлог нових програма и пројеката, надгледа њихову реализацију и
процењује њихову успешност,
- доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава према наменама
утврђеним финансијским планом,
- одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених из радног
односа у складу са законом,
- подноси програмске и финансијске извештаје о раду и резултатима пословања
периодично и по потреби,
- образује комисије и друга стручна тела,
- распоређује руководиоце организационих јединица, руководиоце програма и
пројеката,
- даје информације од јавног значаја или даје овлашћење другом лицу за то,
- обавља и друге послове предвиђене законом, другим правним актима и статутом.
Члан 17.
Управни одбор је орган управљања и контроле рада библиотеке. Управни одбор библиотеке
(председника и чланове) именује и разрешава оснивач.
Члан 18.
Управни одбор има председника и шест чланова.
Пет чланова Управног одбора су представници локалне самоуправе и два представника из
реда запослених.
Предлог за представника из реда запослених даје директор, на предлог запослених.
Члан 19.
Управни одбор обавља следеће послове:
- управља библиотеком и одговоран је за делатност и пословање библиотеке,
- доноси Статут и друге опште акте,
- утврђује пословну политику, доноси дугорочну стратегију развоја, планове и
годишње програма рада библиотеке,
- доноси финансијски план и утврђује глобални распоред средстава за поједине
намене у складу са планом и програмом рада,
- усваја програмске и финансијске извештаје о раду и пословању, периодична и
годишње,
- доноси програм санације, утврђује одговорност у случају пословања са губитком,
- доноси инвестиционе планове,
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 20.
Надзорни одбор је орган надзора над радом библиотеке.
Члан 21.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Надзорни одбор чине два представника локалне самоуправе и један представник
запослених.
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Предлог за представника из реда запослених даје директор, на предлог запослених.
Члан 22.
Функцију директора Народне библиотеке обављаће досадашњи директор Општинске
библиотеке ''Варварин''.
Функцију Управног одбора Народне библиотеке обављаће досадашњи Управни одбор
Општинске библиотеке ''Варварин''.
Функцију Надзорног одбора Народне библиотеке обављаће досадашњи Надзорни одбор
Општинске библиотеке ''Варварин''.
Члан 23.
Управни одбор библиотеке донеће Статут и друга општа акта библиотеке у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 24.
Библиотека почиње са радом даном уписа у регистар код надлежног органа.
Даном почетка рада библиотеке, библиотека преузима права, обавезе, средства, запослене,
документацију Општинске библиотеке.
Даном уписа библиотеке у одговарајући регистар престаје са радом библиотека под
називом: Општинска библиотека ''Варварин''.
Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Општинске библиотеке
''Варварин'' (''Службени лист општине Варварин'', број 1/2009).
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
БРОЈ 022-20/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
34.
На основу члана 2. став 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',
број 88/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) Скупштина општине Варварин на 29. седници, одржаној дана
18.09.2015.године, доноси
ОДЛУКУ
О одређивању радног времена пословних објеката трговине, угоститељства и занатства
на територији општине Варварин
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1.Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена пословних
објеката трговине, угоститељства и занатства који своју делатност обављају на територији
општине Варварин (у даљем тексту: радно време).
2. Радно време одређују власници објеката или радњи, односно одговорна лица у предузећу,
у складу са потребама потрошача и корисника услуга, а у оквирима утврђеним овом Одлуком, или
другим актом којим се због специфичности послова који се обављају радно време ограничава.
Радно време власници објеката или радњи, односно одговорна лица у предузећу, не смеју
утврдити противно одредбама става 1. овог члана.
3. Радно време утврђује се посебно за рад у радне дане, а посебно у дане државних и
верских празника и у дане вашара.
Радно време одређује се посебно за летњи а посебно за зимски период.
Летњи период је период између 1. априла и 30. октобра, а зимски период је период између
1. новембра и 31. марта.
4. Власник објекта дужан је да радно време истакне са спољашње стране на уочљив начин,
на улазним вратима или другом погодном месту на улазу у објекат.
5. Радно време власници објеката и радњи могу утврђивати у интервалу:
од 0500 до 0100 у летњем периоду и
од 0600 до 2400 у зимском периоду.
У дане државних и верских празника, утврђене Законом, као и у дане вашара, угоститељски
објекти могу радити до 0300 сата наредног дана, а у дане новогодишњих празника (31. децембра,
01. јануар и 02 јануар) могу радити непрекидно 24 часа.
Радно време бензинских станица може се утврдити сваког дана у периоду од 0000 до 2400
часа.
6. Оснивач трговинског, угоститељског и занатског објекта или радње може по свом избору
одредити 1 дан у недељи као слободан дан, односно дане државних празника у којима неће
радити.
7. Објекат мора радити у складу са утврђеним и истакнутим радним временом, односно
објекат не може бити отворен нити затворен пре или касније од времена који је власник утврдио и
истакао на улазу у објекат.
Запослени радници у објекат или радњу могу доћи онолико раније колико је потребно да се
припреме за рад како би са пружањем услуга почели у утврђено време, односно у објекту после
истека радног времена могу остати онолико дуго колико је потребно да се објекат доведе у ред. У
то време улаз у објекат мора бити затворен а у објекту се не смеју налазити друга лица изузев
радника.
8. Општински орган за контролу радног времена, а уз сагласност Председника општине
Варварин, може на захтев оснивача, односно власника објекта или радње одобрити утврђивање
радног времена мимо оквира утврђених овом Одлуком ако су испуњени услови:
- да се тиме не нарушава нормално остваривање потреба грађана,
- да рад тог објекта не нарушава јавни ред и мир, и да због тога нису постојале пријаве код
органа ПС – Варварин о чему мишљење даје овлашћено лице ПС Варварин.
Захтев се подноси најкасније 7 дана од дана траженог периода за одобрење продужења
радног времена. Уз захтев приложити:
- решење о регистрацији (АПР),
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- доказ о уплати административне таксе.
9. Одобрење из члана 8. ове Одлуке општински орган за контролу радног времена
поништиће ако утврди да у току његове примене бар један од услова утврђених чланом 8. није
више испуњен.
Власник објекта коме је поништено одобрење у складу са одредбама става 1. овог члана
ново одобрење може добити најраније по истеку 6 месеци од дана поништавања одобрења.
10. У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде
и сл.) Општинско веће у складу са Законом може својим актом одредити другачији распоред,
почетак и завршетак радног времена за објекте из тачке 1 ове Одлуке.
11. Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице оснивач трговинског, угоститељског и другог објекта или радње ако:
1) Радно време утврди мимо оквира утврђених овом Одлуком а без одобрења надлежног
органа;
2) Делатност обавља мимо утврђеног, овереног и истакнутог радног времена;
3) Не поштује услове прописане одобрењем за утврђивање радног времена мимо оквира
утврђених овом Одлуком издатог од стране надлежног органа Општинске управе општине
Варварин.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном лицу за прекршај из става 1. ове тачке.
12. Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 30.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник оснивач трговинског, угоститељског и другог објекта или радње ако:
1) Радно време утврди мимо оквира утврђених овом Одлуком а без одобрења надлежног
органа;
2) Делатност обавља мимо утврђеног, овереног и истакнутог радног времена.
3) Не поштује услове прописане одобрењем за утврђивање радног времена мимо оквира
утврђених овом Одлуком издатог од стране надлежног органа Општинске управе општине
Варварин.
13. Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице оснивач трговинског, угоститељског и другог објекта или радње ако на улазу у
објекат не истакне утврђено радно време.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у
правном листу за прекршај из става 1. ове тачке.
14. Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 30.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник оснивач трговинског, угоститељског и другог објекта или раде ако на улау у објекат
не истакне утврђено радно време.
15. Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће у складу са својим овлашћењима
Комуналне инспекција Општинске управе општине Варварин, у сарадњи са ПС Варварин.
16. Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''
Сви оснивачи објекта или радњи дужни су да своје радно време ускладе са одредбама ове
Одлуке, најкасније у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке.
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Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену трговинске
мреже, занатских и угоститељских радњи на територији општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 2/01, 11/01 и 2/05).
БРОЈ: 355-95/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
35.
На основу члана 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник
РС'', број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број
101/2005) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Врварин, на 29. седници одржаној дана
18.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ
У ВАРОШИ ВАРВАРИН
1. У Одлуци о пешачкој зони у вароши Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 8/13) врше се измене и допуне и то:
- члан 7. мења се и гласи:
''Снабдевање објеката у пешачкој зони врши се у временском периоду од два сата
како је дато у пропусници према потреби објеката.
Снабдевање објеката у пешачкој зони не може се вршити после 18,00 часова''
- после члана 7. додаје се члан 7а. који гласи:
''Улазак у пешачку зону у дане вашара је слободан.
Улазак у пешачку зону Недељом је дозвољен за продавце цвећа доказом о закупљеном
месту у периоду од 06,00 до 14,00 часова''.
- у поднаслову КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ члан 11. мења се и гласи:
''Новчаном казном у износу од 25.000,00 – 50.000,00 динара казниће се правно лице ако
поступа супротно одредбама члана 4, 5, 6. став 2., 7, 7а и 9.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 – 40.000,00 динара казниће се предузетник ако
поступа супротно одредбама члана 2, 4, 5, 6. став 2., 7. и 7а.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 – 20.000,00 динара казниће се физичко лице –
возач ако поступа супротно одредбама члана 2, 4, 5, 6. став 2., 7. и 7а.''
2. Остале одредбе Одлуке о пешачкој зони у вароши Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 8/13) остају непромењене.
3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
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БРОЈ: 344-8/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
36.
На основу члана 2. став 3. тачка 11. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', број 88/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр.9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) Скупштина општине Варварин на 29.седници
одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће на територији општине Варварин
1. У Одлуци о одржавању чистоће на територији општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр.2/13), врше се измене и допуне и то:
- у члану 6 брише се ''Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода и додају речи
Општинска управа – Одсек за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и
инспекцијски надзор'',
- у члану 15. брише се став 3, 4, 5. и 6,
- у члану 21. брише се став 1,
- у члану 24. у ставу 7. после речи Одлуке брише се ''и уговором о изношењу смећа који су
обавезни да потпишу са ЈКП у складу са чланом 15. ове Одлуке'',
- у члану 30. став 1. тачка 6. брише се ''комуналног инспектора'' и додају речи ''надлежног
органа'',
- у члану 30. став 1. бришу се тачке 10. и 11, а тачке 12. и 13. постају тачке 10. и 11,
У члану 31. став 1, тачка 5, бришу се речи ''комуналног инспектора'' а додају речи
''надлежног органа'',
- у члану 31. став 1. тачка 6. бришу се речи ''комуналног инспектора'' а додају речи
''надлежног органа'',
- у члану 31. став 1. тачка 7. бришу се речи ''Одељења за утврђивање и наплату јавних
прихода, а додају речи ''надлежног органа'',
- у члану 32. став 1. тачка 5. бришу се речи ''Одељења за утврђивање и наплату јавних
прихода'' а додају речи ''надлежног органа'',
- у члану 32. став 1. тачка 6. бришу се речи ''Одељења за утврђивање и наплату јавних
прихода'' а додају речи ''надлежног органа'',
- у члану 32. став 1. тачка 11. брише се реч ''кућног'',
- у чану 33. брише се став 3. а став 4 постаје став 3.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 352-20/2015
У Варварину, 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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37.
На основу члана 20. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 39/09 и
88/2010) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) Скупштина општине Варварин, на 29. седници одржаној дана
18.09.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о управљању чврстим комуналним отпадом
1. У Одлуци о управљању чврстим комуналним отпадом (''Службени лист општине
Варварин'', број 2/13) у члану 6. иза става 3. додаје се став 4, 5, 6. и 7. који гласе:
''О одржавању локација за одлагање отпада у Варварину и Обрежу стараће се ЈКП
''Варварин'' из Варварина, а средства се обезбеђују из буџетског фонда за заштиту животне
средине''
''На сеоским депонијама: у Доњем Катуну, Маскару и Бачини може се одлагати грађевински
отпад, земља и биљни отпад из пољопривреде као и кабасти отпад из домаћинства''.
''О уређењу и одржавању сеоских депонија стара се месна заједница''
''На сеоским депонијама забрањено је одлагање кућног отпада, отпада сличног кућном,
комерцијалног, индустријског и опасног отпада.
2. У члану 7. иза речи Одлуке брише се тачка и додаје: ''о којима се стара''.
3. У члану 10. став 1. мења се и гласи:
''Давалац услуга закључује Уговор са корисником комуналне услуге који обављају
делатност на територији општине Варварин – правним лицима и предузетницима''.
4. У члану 13. став 2. иза речи: ''Одлуке'' ставља се тачка, а бришу се речи ''а свој однос са
даваоцем услуга уређују уговором''.
5. У члану 15. став 1. брише се тачка и додају речи ''и предају га даваоцу услуга''.
Иза става 4. додаје се став 5. који гласи: ''Корисници услуга не смеју чврст комунални отпад
бацати на површинама јавне намене, поред река, на пољопривредним и другим површинама, као и
на депонијама. Корисници услуга могу самостално износити само грађевински отпад, земљу и
биљни отпад из пољопривреде као и кабасти отпад из домаћинства на локацијама наведеним у
члану 6.
6. У члану 28. брише се став 4.
7. У члану 38. став 1. брише се:
''Министарству развоја енергетике и заштите животне средине'' и додаје: ''Министарству
пољопривреде и заштите животне средине''.
8. У члану 42. став 3. иза речи ''услуге'' додају се речи: ''који обављају делатност''.
9. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 352-19/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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11.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени
лист општине Варварин'', бр.9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Варварин на
29. седници одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ ''НАША РАДОСТ'' ВАРВАРИН
I РАЗРЕШАВА СЕ Срећковић Марија из Варварина, члан Управног одбора Предшколске
установе ''Наша радост'' Варварин, именована испред Савета родитеља.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Јовановић Бојан из Варварина за члана Управног одбора Предшколске
установе ''Наша радост'' Варварин, испред Савета родитеља.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 022-19/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
45.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), разматрајући Извештај о раду ПУ ''Наша радост'' Варварин за
радну 2014/2015 годину и Годишњи план рада за 2015/2016 годину, Скупштина
општине
Варварин на 29. седници, одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду ПУ ''Наша радост'' Варварин за радну 2014/2015 годину.
II УСВАЈА СЕ Годишњи план рада ПУ ''Наша радост'' Варварин за радну 2015/2016
годину са допуном – отварања мешовите групе деце у Одељењу у Бачини и Бошњану.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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БРОЈ: 022-17/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
46.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), разматрајући предлог Управног одбора Општинске
библиотеке Варварин за промену назива библиотеке, Скупштина општине Варварин на 29.
седници, одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ сагласност на измену назива Општинске библиотеке Варварин у Народна
библиотека Варварин.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 022-20/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
47.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), разматрајући захтев Савета месне заједнице Бачина и ПУ
''Наша радост'' Варварин за отварање мешовите групе деце у Одељењу у Бачини, Скупштина
општине Варварин на 29. седници, одржаној дана 18.09.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ сагласност за отварање мешовите групе деце у ПУ ''Наша радост'' – Одељење у
Бачини.
II ДАЈЕ СЕ сагласност за отварање мешовите групе деце у ПУ ''Наша радост'' – Одељење у
Бошњану.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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БРОЈ: 022-16/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
48.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Варварин на 29. седници, одржаној дана
18.09.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Ценовника ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2015.годину у
делу 6. остале услуге, у тачки 22. изношење смећа за домаћинства у III зони, мења се и гласи:
- ''250,00 динара по домаћинству месечно''.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 352-21/2015
У Варварину, дана 18.09.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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