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39.
На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09
и 73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана
37 Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09,
7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2015.годину
- економска класификација 321311 – Пренета средства из претходне године, износ од
500.000,00 динара мења се и гласи: ''17.450,80 динара'';
- економска класификација 711110 – Порез на зараде, износ од 63.068.000,00 динара мења
се и гласи: ''60.068.000,00 динара'';
- економска класификација 713120 – Порез на имовину, износ од 20.000.000,00 динара мења
се и гласи: ''28.000.000,00 динара'';
- економска класификација 714560 – Општинске и градске накнаде, износ од 500.000,00
динара мења се и гласи: ''100.000,00 динара'';
- економска класификација 733250 – Капитални трансфери од других нивоа власти
општини, износ од 5.000.000,00 динара мења се и гласи: ''0,00 динара'';
- економска класификација 742150 – Приходи од продаје добара и услуге, износ од
400.000,00 динара мења се и гласи: ''350.000,00 динара'';
- економска класификација 742.250– Општинске административне таксе, износ од
300.000,00 динара мења се и гласи: ''700.000,00 динара'';
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- уводи се економска класификација 743920 – Остале новчане казне, пенали, износ од
50.000,00 динара;
- економска класификација 745150 – Мешовити и неодређени приход у корист општине,
износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи: ''4.482.549,20 динара'';
У члану 3. Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2015.годину, врше се
измене и то:
- позиција број 5 – економска класификација 417 – Посланички (одборнички додатак),
износ од 6.271.000,00 динара, мења се и гласи: ''6.971.000,00 динара'';
- позиција број 21 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од
3.285.000,00 динара, мења се и гласи: ''3.235.000,00 динара'';
- позиција број 24 – економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, износ од
819.000,00 динара, мења се и гласи: ''869.000,00 динара'';
- позиција број 26 – економска класификација 484 – Накнада штете услед елементарних
непогода, износ од 715.035,73 динара, мења се и гласи: ''3.655.035,73 динара'';
Од тога приход из Републике 2.940.000,00 динара.
- уводи се позиција број 26а – економска класификација 485 – Накнаде штете за повреде
или штете, износ од 100.000,00 динара'';
- позиција број 27 – економска класификација 515 – Нематеријална имовина, износ од
150.000,00 динара, мења се и гласи: ''50.000,00 динара'';
- позиција број 45 – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од
1.050.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.950.000,00 динара''; стим што се 900.000,00 динара односе
на извор финансирања 08 – Дотације од невладних организација и појединица;
- позиција број 50 – економска класификација 441 – Отплате камате по домаћим кредитима,
износ од 6.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''4.400.000,00 динара'';
- позиција број 79 – економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од
3.440.000,00 динара, мења се и гласи: ''3.500.000,00 динара'';
- позиција број 82 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања, износ од
250.000,00 динара, мења се и гласи: ''370.000,00 динара'';
- позиција број 83 – економска класификација 426 – Материјал, износ од 350.000,00 динара,
мења се и гласи: ''170.000,00 динара'';
- позиција број 91 – економска класификација 411 – Плате додаци и накнаде, износ од
3.763.120,00 динара, мења се и гласи: ''4.604.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 92– економска класификација 412– Социјални допринос на терет
послодавца, износ од 562.304,00 динара, мења се и гласи: ''704.000,00 динара'', извор финансирања
07 из минималног програма;
- позиција број 93 – економска класификација 413 – Накнада у натури, износ од 100.000,00
динара, мења се и гласи: ''20.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног програма;
- позиција број 94 – економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, износ
од 0,00 динара, мења се и гласи: ''24.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 95 – економска класификација 415 – Накнада за запослене, износ од
124.800,00 динара, мења се и гласи: ''44.040,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 95 – економска класификација 415 – Накнада за запослене, износ од 0,00
динара, мења се и гласи: ''93.000,00 динара'', извор финансирања 04 - сопствени приходи;
- позиција број 97 – економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 351.000,00
динара, мења се и гласи: ''192.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног програма;
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- позиција број 97 – економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 498.000,00
динара, мења се и гласи: ''645.000,00 динара'', извор финансирања 04 - сопствени приходи;
- позиција број 98 – економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од
190.000,00 динара, мења се и гласи: ''152.000,00 динара'', извор финансирања 04 - сопствени
приходи;
- позиција број 99 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 166.000,00
динара, мења се и гласи: ''245.000,00 динара'', извор финансирања 04 - сопствени приходи;
- позиција број 99 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 70.000,00
динара, мења се и гласи: ''5.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног програма;
- позиција број 100 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од
1.530.000,00 динара, мења се и гласи: ''785.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 100 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од
1.080.000,00 динара, мења се и гласи: ''935.000,00 динара'', извор финансирања 04 – сопствени
приходи;
- позиција број 101 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ
од 220.000,00 динара, мења се и гласи: ''162.000,00 динара'', извор финансирања 04 – сопствени
приходи;
- позиција број 101 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ
од 105.000,00 динара, мења се и гласи: ''0,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 102 – економска класификација 426 – Материјал, износ од 177.000,00
динара, мења се и гласи: ''36.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног програма;
- позиција број 102 – економска класификација 426 – Материјал, износ од 5.103.000,00
динара, мења се и гласи: ''4.705.000,00 динара'', извор финансирања 04 из сопствених прихода;
- позиција број 103 – економска класификација 465 – Остале донације и трансфери, износ
од 401.816,00 динара, мења се и гласи: ''720.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 104 – економска класификација 472 – Накнаде из буџета , износ од
260.000,00 динара, мења се и гласи: ''210.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног
програма;
- позиција број 105 – економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе, казне и
пенали износ од 30.000,00 динара, мења се и гласи: ''10.000,00 динара'', извор финансирања 07 из
минималног програма;
- позиција број 105 – економска класификација 482 – Порези и обавезне таксе, казне и
пенали износ од 0,00 динара, мења се и гласи: ''20.000,00 динара'', извор финансирања 04
сопствени приходи;
- уводи се нова позиција број 105/1 – економска класификација 485 – Накнаде штете за
повреду или штету нанету од стране државних органа, износ од 20.000,00 динара, извор
финансирања 07 из минималног програма;
- уводи се нова позиција број 105/1 – економска класификација 485 – Накнаде штете за
повреду или штету нанету од стране државних органа, износ од 40.000,00 динара, извор
финансирања 04 из сопствених прихода;
- позиција број 106 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ
од 0,00 динара, мења се и гласи: ''55.000,00 динара'', извор финансирања 04 сопствени приходи;
- позиција број 107 – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 0,00
динара, мења се и гласи: ''205.000,00 динара'', извор финансирања 04 сопствени приходи;
- позиција број 107 – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 29.000,00
динара, мења се и гласи: ''130.000,00 динара'', извор финансирања 07 из минималног програма;
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- позиција 123 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од
44.900.000,00 динара, мења се и гласи: ''40.200.000,00 динара'';
- позиција 124 – економска класификација 512 - Машине и опрема, износ од 1.850.000,00
динара, мења се и гласи: ''1.350.000,00 динара'';
- позиција 125 – економска класификација 515 – Нематеријална имовина, износ од
500.000,00 динара, мења се и гласи: 150.000,00 динара'';
- позиција 127 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања, износ од
12.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''15.000.000,00 динара'';
- позиција 128 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од
24.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''30.000.000,00 динара''.
- позиција 131 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ од
500.000,00 динара, мења се и гласи: ''50.000,00 динара'';
- позиција 152 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од
5.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''3.000.000,00 динара'';
- уводи се нова позиција 153а – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од
1.000.000,00 динара;
- позиција број 154 – економска класификација 514 – Култивисана имовина, износ од
5.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.060.000,00 динара'';
- позиција 160 – економска класификација 421 – -Стални трошкови, износ од 2.500.000,00
динара, мења се и гласи: ''2.000.000,00 динара'';
- позиција 162 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од
1.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''500.000,00 динара'';
- позиција број 172 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ
од 2.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.800.000,00 динара'', од тога 342.000,00 динара приход
из републике;
- позиција број 172а – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од
300.000,00 динара, мења се и гласи: ''100.000,00 динара'';
- позиција број 173 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 0,00
динара, мења се и гласи: ''50.000,00 динара'';
- позиција број 174 – економска класификација 425 – Текуће поправне и одржавање, износ
од 150.000,00 динара, мења се и гласи: ''200.000,00 динара'';
- позиција број 174б – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ
од 1.450.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.250.000,00 динара'';
- позиција број 175 – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 0,00
динара, мења се и гласи: ''500.000,00 динара'';
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 400-147/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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40.
На основу члана 11. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
члана 37, 113. и 114. 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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О измени и допуни Статута општине Варварин
1. У Статуту Општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08,
2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) врше се измене и допуне и то:
- члан 11. ''Послове општине врше органи: Скупштина општине, Председник општине,
Општинско веће и Општинска управа''. Мења се и гласи:
''Послове општине врше органи: Скупштина општине, Председник општине,
Општинско веће, Општинска управа и Општинско правобранилаштво''.
- члан 31. ''Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско
веће и Општинска управа''. Мења се и гласи:
''Органи општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће,
Општинска управа и Општинско правобранилаштво''.
-

иза члана 79. додаје се поднаслов 3.1. Општинско правобранилаштво.

- иза поднаслова 3.1. Општинско правобранилаштво додаје се члан 80. који гласи:
''Општинско правобранилаштво је посебан орган Општине који обавља послове
правне заштите имовинских права и интереса општине Варварин.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће, по спроведеном конкурсном
поступку, на предлог председника Општине, на период од 5 година. Исто лице може
бити поново постављено на исти период.
За Општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни
факултет, положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има
најмање 3 године радног искуства у правној струци после положеног правосудног
испита.
Уређење, организација и друга питања од значаја за рад Општинског
правобранилаштва општине Варварин утврђују се посебном одлуком коју доноси
Скупштина општине Варварин''.
Досадашњи чланови 80 – 118 постају чланови 81 – 119.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 02-38/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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41.
На основу члана 2. Закона о правобранилаштву (''Службени гласник Републике Србије'', број
55/14), члана 20. тачка 27. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 31. седници одржаној дана 30.11.2015, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад
Општинског правобранилаштва општине Варварин (у даљем тексту: Општинско
правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса општине Варварин.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Варварину, Трг Мирка Томића 5.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 мм, који садржи грб
Републике Србије у среди, око којег је исписан текст: '' Република Србија – Општина Варварин –
Општинско правобранилаштво'', на српском језику ћириликим писмом.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст:
''Република Србија, Општинско правобранилаштво, Број _____, Датум_________, ___________
Варварин.
II ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско
правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из
буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа,
посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са
применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било
које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинско
правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица која
заступа, посебно уговора из области имовинско правних односа и привредно правних уговора, у
року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима опшптине које заступа;
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5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке
од стране адвоката.
Члан 5.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом праве или
другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим
је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног решавања
спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре
закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи
општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско
правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна лица
која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која
је иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица која заступа Општинско правобранилаштво дужни су
да Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у
којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му на његов
захтев достављају списе, обавештења и податке потгребне за предузимање радњи за које је оно
надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и друго
правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Скупштину
општине и Општинско веће, а од одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће
накнаду причињене штете.
Члан 8.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком
сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву (''Службени гласник Републике Србије'',
број 55/14) које се односе на Државно правобранилаштво.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац, у складу са
Уставом Републике Србије, Законом, овом одлуком и другим општим правним актима.
Члан 10.
Општинског правобраниоца поставља Општинско веће на предлог председника општине,
на период од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који
испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио
правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Члан 11.
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Општински правобранилац одговара Скупштини општине и Општинском већу за свој рад и
рад Општинског правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси Скупштини
општине и Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну
годину.
Члан 12.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
Скупштини општине и Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје
недостаци у раду општинског правобраниоца, Скупштина општине или Општинско веће могу
наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и поднети
предлог за покретање дисциплинског и другог поступка.
Члан 13.
Општински правобранилац доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији
Општинског правобранилаштва уз сагласност Општинског већа.
Члан 14.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за
рад Општинског правобранилаштва обављају одговарајући општински органи управе и службе.
IV РАДНИ ОДНОСИ
Члан 15.
Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима који
уређују положај службеника општинске управе, ако овом одлуком није друкчије одређено.
V СРЕДСТВА
Члан 16.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају
приход буџета општине.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Општинско веће поставља општинског правобраниоца у року од 90 дана од дана ступања
ове одлуке на снагу.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин'', а примењиваће се од 01.01.2016.године.
БРОЈ: 110-12/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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42.
На основу члана 8. и 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени
гласник РС'', број 34/01, 62/06, 116/08, 92/11 и 99/11) и члана 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(''Службени гласник РС'', број 44/08 и 2/12) и члана 1. Уредбе о измени Уредбе о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(''Службени гласник РС'', број 44/08) и члана 37. Статута општине Варварин'', број 9/08, 12/08,
2/09, 3/09, 7/12 и 12/13)
Скупштина општине Варварин на 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица
Општине, Скупштине општине и Општинске управе
1. У Одлуци о платама изабраних, именованих и постављених лица Општине, Скупштине
општине и Општинске управе (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 7/12, 1/13,
1/14, 4/14 и пречишћен текст Одлуке ''Службени лист општине Варварин'', број 7/14) мења се
наслов Одлуке и гласи:
''Одлука о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима општине''
У члану 1. бришу се речи: ''у Општини, Скупштини општине и Општинској управи''
и гласе: ''у органима општине''.
У члану 5. став 2. иза тачке 2. додаје се тачка 3. и гласи:
- ''Општински јавни правобранилац ........................................................... 28,30
- У члану 5. став 2. досадашња тачка 3. постаје тачка 4.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин.
БРОЈ: 120-4/2015
У Варварину, 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
43.
На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',
број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС.47/13 и 68/14-др.закон),
и члана 62. 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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
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Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Варварин.
Члан 2.
На територији општине Варварин одређене су 4 зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Варварин, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да су
ПРВА зона и ДРУГА зона утврђене за најопремљеније зоне.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији општине Варварин износе:
Групе непокретности
1.Грађевинско земљиште
2.Пољопривредно земљиште
3.Шумско земљиште
4.Станови
5.Куће за становање
6.Пословне
зграде
и
други
(надземни и подземни) грађевински
објекти који служе за обављање
делатности
7.Гараже и гаражна места

Прва зона
1947,00
30133,00
30133,00
66357,00

Друга зона
1531,00
45,00
38,70
25496,00
25496,00
55258,00

Трећа зона
366,00
45,00
38,70
19122,00
19122,00
41495.00

Четврта зона
43,00
29,00
12,00
15828,00
15828,00
34516,00

15068,00

9962,00

7526,00

6194,00

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' и на интернет страни
Општине Варварин.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин, а примењује се од 1. јануара 2016. године.
Број:436-35/2015-I
У Варварину,дана 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
44.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) 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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
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ОДЛУКУ
О усвајању предлога Пројекта за унапређење система јавног осветљења општине Варварин
кроз јавно приватно партнерство на бези уговарања енергетског учинка и давању
сагласности за покретање поступка јавне набавке
Члан 1.
Усваја се предлог Пројекта за унапређење система јавног осветљења општине Варварин
кроз јавно приватно партнерство на бази уговарања енергетског учинка.
Члан 2.
Даје се сагласност за покретање поступка јавне набавке за унапређење система јавног
осветљења општине Варварин кроз јавно приватно партнерство на бази уговарања енергетског
учинка у 2015.години.
Члан 3.
Предметну јавну набавку из члана 1. спровешће Општинска управа општине Варварин у
име општине Варварин у свему у складу са Законом о јавним набавкама, поштујући Закон о јавно
приватном партнерству и концесијама и Закон о ефикасном коришћењу енергије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
БРОЈ: 312-2/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
45.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11),
члана 46. став 1. тачка 1. и 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07,
34/10 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин на 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је др Драгославу Арсићу из Тољевца, одборнику Скупштине општине
Варварин, изабраном са изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ, ГРУПА ГРАЂАНА ВОЈКАН ПАВИЋ – Драгољуб Станојевић'', престао
мандат због подношења оставке.
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II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради доделе
мандата другом кандидату.
III Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
Др Драгослав Арсић из Тољевца изабран је за одборника Скупштине општине Варварин са
изборне листе ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ,
ГРУПА ГРАЂАНА ВОЈКАН ПАВИЋ – Драгољуб Станојевић'', на изборима одржаним
2012.године.
Дана 30.11.2015.године др Драгослав Арсић из Тољевца поднео је оставку на функцију
одборника Скупштине општине Варварин наводећи разлоге да као члан лекарске комисије у ПИО
Фонду у Крушевац, због сукоба интереса, не може више да обавља функцију одборника у
Скупштини општине Варварин.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и 5. Закона о локалним изборима прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, између осталог, подношењем
оставке као и преузимањем посла, односно функције које су у складу са законом неспојиве за
функцијом одборника. У складу са одредбом члана 49. Закона о локалним изборима против одлуке
Скупштине општине о престанку мандата одборника као и потврђивању мандата новом одборнику
допуштена је жалба Управном суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
БРОЈ: 02-39/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
52.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу
Варварин за 2015.годину, по захтеву за ребаланс буџета за 2015.годину ЈП Дирекције за урбанизам
и изградњу Варварин број 1628 од 19.11.2015.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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Број: 400-143/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
53.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде општине
Варварин за 2015.годину, тако да гласи:
претходно
422 Трошкови путовања

умањење

нови износ

1.000.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

Посета сајмовима,изложбама и сл.
423 Трошкови по уговору
Остале стручне услуге
424 Специјализоване услуге

5.000.000

2.000.000

3.000.000

Субвенционисање дела трошкова осигурања
426 Материјал

500.000

500.000

Одећа, обућа, униформе, гориво и др.
512 Опрема за пољопривреду (машине и опрема)

1.000.000

514 Култивисана имовина

5.000.000

У К У П Н О:

2.940.000

13.000.000

1.060.000
8.060.000

II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Број: 402-31/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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54.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2015.годину по
предлогу за измену Финансијског плана СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2015.годину број 453 од
18.11.2015.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Број: 401-80/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
55.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана ПУ ''Наша радост'' Варварин за 2015.годину, по
предлогу ПУ ''Наша радост'' Варварин за измену Финансијског плана за 2015.годину број 2192 од
19.11.2015.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Број: 401-84/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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56.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ трећа измена Финансијског плана Скупштине општине Варварин за
2015.годину и четврта измена Финансијског плана Председник – Општинско веће Варварин за
2015.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Број: 402-30/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
57.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ сагласност на измену Ценовника ЈКП ''Варварин'' Варварин а на основу Одлуке
Надзорног одбора ЈКП ''Варварин'' Варварин број 2093/ГД/1 од 18.11.2015.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-53/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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58.
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 ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за
продужавање прокуре Николић Владану из Варварина,
Скупштина општине Варварин на 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Надзорни одбор ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин и прокуриста
Владан Николић из Варварина да у свему поступају у складу са Одлуком Скупштине опшине
Варварин број 023-20/2015 од 31.03.2015.године.
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Надзорни одбор ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин да извести
Скупштину општину Варварин о давању прокуре Владану Николићу из Варварина на још 6
месеци.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 023-52/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
59.
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 ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за
доделу средстава за измирење пореза и доприноса за раднике,
Скупштина општине Варварин на 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ захтев ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за доделу средстава за измирење
пореза и доприноса за раднике у вредности од 583.894,00 динара.
II Износ из става 1. овог Закључка исплаћивати са позиције субвенције ЈКП ''Путеви
Варварин'' Варварин, у складу са решењем Пореске управе – Филијала Крушевац број 052-433-2222811/2015 од 23.10.2015.године.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 400-135/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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60.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских
извештаја нацрта завршног рачуна буџета са стањем на дан 31.12.2014.године, које је сачинило
Предузеће за ревизију и консалтинг ''Станишић Аудит'' д.о.о. - Београд – лиценцирани овлашћени
ревизор Зорица Димитријевић.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-85/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
61.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај Републичког хидрометеоролошког завода о функционисању
система одбране од града на територији радарског центра ''Крушевац'' за период од 16.05.15.10.2015.године.
II Изражавамо незадовољство што Извештај не садржи податке о штети на
пољопривредним усевима на територији општине Варварин на дан 14.05.2015.године, због
нефункционисања система одбране од града.
III Републичком хидрометеоролошком заводу упутити захтев за достављање извештаја о
штети на пољопривредним усевима на територији општине Варварин на дан 14.05.2015.године,
због нефункционисања система одбране од града.
IV Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 92-7/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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62.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Варварин Зоран Миленковић, да потпише
Уговор о пословној сарадњи општине Варварин и осигуравајућих друштава за 2016. годину, у
циљу субвенционисања осигурања усева и плодова и садног материјала од ризика града од стране
општине Варварин у висини од 20% вредности полисе осигурања, а за осигуранике са подручја
општине Варварин.
II Општина Варварин реализоваће наведене уговоре средствима из буџета општине, са
позиције Фонд за развој пољопривреде.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 320-111/2015
У Варварину дана, 30.11.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
63.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Иницијатива Полицијске управе Крушевац за куповину једног моторног
возила за потребе Полицијске станице у Варварину.
II У Одлуци о буџету општине Варварин за 2016.годину предвидети средства за куповину
једног моторног возила за потребе Полицијске станице у Варварину.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 412-14/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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64.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Иницијатива Полицијске управе Крушевац за давање на привремено
коришћење једног моторног возила.
II ДАЈЕ СЕ сагласност и овлашћење начелнику Општинске управе општине Варварин да
да на привремено коришћење, до куповине новог, једно моторно возило (Фиат пунто рег. ознака
КŠ-026 BĆ, број шасије ZFA 18800007029266, број мотора 188А40005815457, боја 7В сива светла
металик, година производње 2010.) Полицијској управи Крушевац за потребе Полицијске станице
у Варварину, и да уговором регулишу међусобна права и обавезе.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 412-13/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
65.
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 31. седници одржаној дана 30.11.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Информација о реализацији Пројекта – ''Помоћ у кући за достојанствену
старост''.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 56-38/2015
У Варварину, дана 30.11.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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Страна
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