СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХII

21.12.2015.године

БРОЈ 11

ВАРВАРИН

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

46.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 56 Закона о локалним изборима у вези са чланом 48 истог Закона (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/2010 и 54/2011),
Скупштина општине Варварин, на 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Варварин

1. Потврђује се мандат одборнику у Скупштини општине Варварин, Драгану Јевтићу,
рођеном 06.08.1979. године, електромонтеру из Горњег Катуна, изабраном са изборне листе 2.
''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ГРУПА
ГРАЂАНА ВОЈКАН ПАВИЋ – Драгољуб Станојевић'' на изборима одржаним дана 06.05.2012.
године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања а биће објављена у ''Службеном литу општине
Варварин''.
Број: 013-1/2015
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

Страна 289 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
47.

21.12.2015.године

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 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 3. Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2015.годину, врше се
измене и то:
- позиција број 150 – економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од
1.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''200.000,00 динара'';
- позиција број 151 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од
1.500.000,00 динара, мења се и гласи: ''500.000,00 динара'';
- позиција број 153 – економска класификација 426 – Материјал, износ од 500.000,00
динара, мења се и гласи: ''100.000,00 динара'';
- уводи се нова позиција број 153б – економска класификација 484 – Накнаде штете услед
елементарних непогода, износ од ''3.260.000,00 динара'';
- позиција 154 – економска класификација 514 – Култивисана опрема, износ од 1.060.000,00
динара, мења се и гласи: ''0 динара'';
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 400-179/2015
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

48.
На основу члана 3. став 1. тачка 24., члана 7. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/12), 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 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела је
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21.12.2015.године
ОДЛУКУ
о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и пружање
услуга на територији општине Варварин у 2016. години
Тачка 1.
Одређују се јавна предузећа на територији општине Варварин, чији је оснивач општина
Варварин и то:
- ЈКП ''Варварин'' Варварин;
- ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин;
- ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин
За носиоце искључивог права за набавку добара, вршење радова и пружање услуга из
оквира њихових делатности, на територији општине Варварин у 2016. години, а у складу са
заједничким ценовником услуга ових јавних предузећа на које сагласност даје Скупштина
општине Варварин, без спровођења поступка јавних набавки.
Тачка 2.
Међусобна права и обавезе између Општине Варварин и јавних предузећа из тачке 1. ове
Одлуке, као носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и пружање услуга на
територији општине Варварин у 2016. години, без спровођења поступка јавних набавки, биће
регулисана посебним уговором.
Тачка 3.
Наручилац посла и носиоц искључивог права из тачке 1. ове Одлуке дужни су да поступају
у складу са начелима Закона о јавним набавкама.
Тачка 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин'', а примењиваће се почев од 01.01.2016. године.
Број: 023-54/2015
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

49.
На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,
73/2010, 62/2013 и 63/2013), 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 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела
је
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21.12.2015.године
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин за 2016. годину (у даљем
тексту: буџет), састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМВОИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

У динарима

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга

519.956.735
513.956.735
488.200.000
25.756.735

509.636.735
483.880.000
25.756.735

4.320.000

4.320.000

6.000.000
10.320.000

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
ТРЕЗОР ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Опис
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос

Шифра економске
класификације
2

План
3
465.000.000

71
711
711180

158.000.000
89.300.000
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1.3. Порез на имовину
1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи у чему:
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5.Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расхгоди, у чему:
- средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖЕЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продааје финансијске имовине
2. Задуживање

2.1.Задужење код домаћих кредитора
2.2. Задужење код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
5. Остале дотације и трансфери
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3. извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3. извор финансирања 14)

21.12.2015.године

713
74

731+732
733
8

50.000.000
18.700.000
11.000.000
11.000.000

296.000.000

4
41
42
44
45
47
48+49

358.991.712
110.039.800
111.190.272
2.555.741
15.450.000
27.711.003

463
5
62

50.089.000
101.686.288

31.004.750

92
91
911
912
10.320.000
61
611
612
613
6211
465
3

10.320.000

10.951.146
6.000.000

3

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Назив програма
Локални развој и просторно планирање
Комунална делатност
Локални комунални развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Пунтна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање
Специјална и дечја заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа

Износ у динарима
74.942.040
9.450.000
6.000.000
15.127.540
12.000.000
3.000.000
94.736.000
33.000.000
27.789.000
7.800.000
33.791.000
5.000.000
18.322.500
11.000.000
119.041.920

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017. и 2018.годину исказују се
у следећем прегледу:
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Ек.
клас
1

Ред.
број
2

511
1.

511

2.

511

3.

511

4.

511

5.

511

6.

511

7.

511

8.

21.12.2015.године
Износ динарима

Опис

2016.

2017.

2018.

3
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Изгр.објекта за ПУ у Варварину за нову групу
Година почетка финансирања пројекта 2016.година
Година завршетка финансирања пројекта 2016.г.
Укупна вредност пројекта
1.700.000,00 динара
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
1.700.000,00
Капитално одржавање спортских објеката
Година почетка финансирања пројекта 2016.година
Година завршетка финансирања пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
300.000,00 динара
Сопствени приходи
450.000,00 динара
Изградња водоводне инфраструктуре
Година почетка изградње инвестиције 1994.г.
Година завршетка финансирање пројекта 2017.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
4.000.000,00 динара
Из буџета Републике Србије
16.000.000,00 динара
Изградња путева и мостова
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
50.000.000,00 динара
Отворени спортски и рекреациони објекти око отвореног
базена
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
1.000.000,00 динара
Капитално одржавање пословних зграда и пословних
простора
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
400.000,00 динара
Пројектна документација
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
5.000.000,00 динара
Изградња зграда и пословних простора у месним заједницама
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.

4

5

6

1.700.000,00

300.000,00

3.196.280,00

50.000.000,00

1.000.000,00

400.000,00

5.000.000,00

5.250.000,00
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511

9.

511

10.

511.

11.

511

12.

511

13.

511

14.

512
1.
2.
3.

512
1.

2.

Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
6.000.000,00 динара
Изградња водоводне мреже у месним заједницама (Бошњане,
С.Варварин, Обреж и Г.Катун)
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
12.000.000,00 динара
Изградња канализационе мреже у месним заједницама
(Г.Катун, Варварин, С.Варварин и Д.Катун)
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
10.000.000,00 динара
Капитално одржавање пословних зграда и пословног
простора у месним заједницама
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
2.000.000,00 динара
Изградња електричних водова
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
500.000,00 динара
Израда пројекта за уређење зоне школе у Обрежу, Г.Катуну,
Залоговцу, Д.Крчину, Бачини, Орашју, Бошњану и Д.Катуну
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
500.000,00 динара
Реконструкција старе зграде општине
Година почетка финансирања пројекта 2016.г.
Година завршетка пројекта 2016.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
500.000,00 динара
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опреме (ПУ ''Наша радост)
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Остала опрема
Из текућих прихода буџета
500.000,00 динара
Из сопствених прихода за администр.опрему
190.000,00 динара
Машине и опрема (СТЦ ''Темнић)
Опрема за саобраћај
Из текућих прихода буџета
800.000,00 динара
Из сопствених прихода
500.000,00 динара
Административна опрема

21.12.2015.године

12.000.000,00

10.000.000,00

1.592.040,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

200.000,00
300.000,00

800.000,00
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3.

512
1.

2.

512

1.

512
1.

512
1.

512
1.

512
1.

451

Економска
класификација

1.
2.

Из сопствених прихода
180.000,00 динара
Остала опрема
Из сопствених прихода
100.000,00 динара
Машине и опрема (Дирекција за урб.и изградњу)
Моторна опрема (скип)
Из текућих прихода буџета
4.000.000,00 динара
Административна опрема
Из текућих прихода буџета
400.000,00 динара
Набавка опреме (радар) за ПС Варварин
Из текућих прихода буџета (наменска средства)
1.000.000,00 динара
Машине и опрема (Општинска управа)
Административна опрема
Из текућих прихода буџета
1.500.000,00 динара
Машине и опрема (Фонд за заштиту животне средине)
Машина за пресовање секундарних сировина
Из текућих прихода буџета
750.000,00 динара
Машине и опрема - Општинска библиотека
Административна опрема
Из текућих прихода буџета
200.000,00
Машине и опрема – Штаб за ванредне ситуације
Машине и опрема
Из текућих прихода буџета
300.000,00
В КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције јавних нефинансијским предузећима и
организацијама
ЈКП ''Варварин'' Варварин (набавка чистилице)
ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин (набавка камиона кипера
или багера гусеничара или грејдера

Назив конта

321311 Пренета неутрошена средства из претх.године
711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталних делатности
711140 Порез на приходе од имовине
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси

Износ

6.000.000,00
70.000.000,00
14.000.000,00
250.000,00

20.000,00
15.000,00
15.000,00

21.12.2015.године

4.000.000,00

400.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

750.000,00

200.000,00

300.000,00

1.150.000,00
2.800.000,00

Средства из
осталих извора Укупно јавна
финансирања
средства
буџетских
корисника
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711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000

21.12.2015.године

5.000.000,00
89.300.000,00

712000 Порез на фонд зарада
712110 Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос
713420 апсолутних права на 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
714560
заштиту животне средине)
714570 Општинске и градске таксе
УКУПНО 714000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
УКУПНО 716000

43.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

50.000.000,00

8.200.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
8.700.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00

732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000
733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000
741000 Приходиод имовине
741150 Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520 земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
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
742150 Приходи од продаје добара и услуга
742250 Општинске административне таксе
742350 Приходи од општинсог органа управе
УКУПНО 742000

296.000.000,00
296.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00
5.000.000,00

700.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00

23.200.000,00 319.200.000,00
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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
УКУПНО 743000
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
УКУПНО 744000
745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине
745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине
УКУПНО 745000
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО: 771000
813000 Примања од продаје осталих основних средстава
УКУПНО 813150
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921000

4.000.000,00
4.000.000,00

21.12.2015.године

25.756.735,00

29.756.735,00

УКУПНИ ПРИХОД: 471.000.000,00 48.956.735,00 519.956.735,00

Члан 4.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
519.956.735,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима
и врстама издатка и то:

укупно

Приходи од
републике за
минимални програм

Сопствени приходи
04

Опис

Приходи из буџета
01

Ек.класификација

Позиција

Функција

Глава

Раздео

II ПОСЕБАН ДЕО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1 1.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
110

1
2
3
4
5
6
7
8

411
412
414
415
421
422
423
425

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања функционера и одборника
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

2.460.000,00

2.460.000,00

451.000,00

451.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

7.896.450,00

7.896.450,00

40.000,00

40.000,00
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9
10
11
12
13

426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
481
(политичке странке)
482 Порез, обавезе, таксе и накнаде
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - Приходи из буџета
ПА 0001

1 1.2
160

14
15
16
17

421
423
426
481

2

150.000,00

150.000,00

141.420,00

141.420,00

181.650,00

181.650,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

11.530.520,00

11.530.520,00

30.000,00

30.000,00

1.667.550,00

1.667.550,00

268.000,00

268.000 00

11.530.520,00

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ – ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 160
01 - Приходи из буџета

21.12.2015.године

121.100,00

121.100,00

2.086.650,00

2.086.650,00

6.243.000,00

6.243.000,00

1.118.000,00

1.118.000,00

538.000,00

538.000,00

140.000,00

140.000,00

2.086.650,00

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
110
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
18 411 Плате и додаци
19 412 Социјални доприноси на терет послодавца
20 414 Социјална давања запосленима
21 415 Накнаде за запослене
22 421 Стални трошкови
23 422 Трошкови путовања
24 423 Услуге по уговору
25 426 Материјал
26 465 Остале дотације и трансфери
27 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде
28 484 Накнада штете услед елементарних непогода
29 485 Накн.штет.за повр.или штет.нан.од држ.орг.
30 515 Нематеријална имовина
УКУПНО 110
Извори финансирања за функцију 110

01 – приходи из буџета

30.000,00

30.000,00

170.000,00

170.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

200.000,00

200.000,00

830.000,00

830.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

12.639.000,00

12.639.000,00

862.000,00

862.000,00

862.000,00

862.000,00

12.639.000,00

Програмска активност 0007
Канцеларија за младе
31 481 Дотације невладиним организацијама
УКУПНО 110
Извори финансирања за функцију 110
862.000,00
01 – приходи из буџета
110
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21.12.2015.године

ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

3.
Програм 0602
ПА
0004
330

ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
Извршни и законодавни органи

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
482
једног нивоа власти другом
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
484
услед
УКУПНО 330:
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

Извори финансирања за функцију 330
01 – приходи из буџета

1.105.000,00

1.105.000,00

200.000,00

200.000,00

132.000,00

132.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

132.000,00

132.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

1.764.000,00

1.764.000,00

29.178.000,00

29.178.000,00

5.300.00 0,00

5.300.000,00

360.000,00

360.000,00

2.539.000,00

2.539.000,00

850.000,00

850.000,00

1.764.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

3 3.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
130
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

411
412
413
414
415
416
421
422

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
465 Остале дотације и трансфери
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
482
једног нивоа власти другом
483 Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

300.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

200.000,00

200.000,00

1.840.000,00

1.840.000,00

300.000,00

300.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

3.720.000,00

3.720.000,00

280.000,00
190.000,00

280.000,00
190.000,00
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63
64
65

485 Накнада штете за повр.или штет.нан.држ.орг.
511 Капитално одржавање зграда и објеката
512 Машине и опрема
УКУПНО 410

Извори финансирања за функцију 130
01 – приходи из буџета
13 – нераспоређени вишак из претходне
године

21.12.2015.године

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,.00

1.500.000,00

1.500.000,00

57.707.000,00

57.707.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3.302.000,00

3.302.000,00

3.302.000,00

3.302.000,00

2.355.000,00

2.355.000,00

57.707.000,00

Програм 0602 Финансирање пројекта удружења грађана
на основу конкурса
110
Извршни и законодавни органи
66

481 Дотације невладиним организацијама
(удружења)
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - Приходи из буџета

500.000,00

Програм 0602 Пројект ''Подршка верским заједницама''
110
Извршни и законодавни органи
67 481 Дотације невладним организацијама
УКУПНО 110:
Извори финансирања за функцију 110
01 – Приходи из буџета
4.000.000,00
Пројекат
Јавно приватно партнерство
640
Јавно осветљење
68 423 Услуге по уговору (приватно партнерство)
УКУПНО 640

Извори финансирања за функцију 640
01 - Приходи из буџета

3.302.000,00

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
Програм 0602
САМОУПРАВА
Програмска активност 0010
Резерве
3 3.1 110
СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
69 499 Стална резерва
9,7
70
499
1
Текућа резерва
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - приходи из буџета

9.420.000,00

9.420.000,00

11.775.000,00

11.775.000,00

2.555.741,00

2.555.741,00

10.320.000,00

10.320.000,00

12.875.741,00

12.875.741,00

11.775.000,00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

3 3.1 170
Програм 0602
ПА 0003
71
72

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

441 Отплате камате по домаћим кредитима
611 Отпалта главнице
УКУПНО 170

Извори финансирања за функцију 170

12.875.741,00
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01 – приходи из буџета
3 3.2

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

Програм 2002 ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
О.Ш.''Јован Курсула'' Варварин
О.Ш. ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин
О.Ш.''Свети Сава'' Бачина
О.Ш. ''Мирко Томић'' Обреж
О.Ш.''Драги Макић'' Бошњане
Накнада за социјалну заштиту из буџета
472
(превоз и смештај ученика)
УКУПНО 912

ПА 0001

73
74
75
76
77
78

Извори финансирања за функцију 912
01 – приходи из буџета

8.400.000,00

8.400.000,00

6.510.000,00

6.510.000,00

4.625.000,00

4.625.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

3.804.000,00

3.804.000,00

250.000,00

250.000,00

27.789.000,00

27.789.000,00

8.700.000,00

8.700.000,00

8.700.000,00

8.700.000,00

27.789.000,00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

3 3.3 920

Програм 2003 ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001

79

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
Средња школа
УКУПНО 920

Извори финансирања за функцију 920
01 – приходи из буџета
3 3.4

8.700.000,00

КУЛТУРА (Библиотека)
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001
820
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
512
515

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Нематријална имовина (књиге у библиотеци)

7.206.225,00
1.289.914,00

1.747.950,00
312.880,00

170.000,00
267.850,00

8.954.175,00
1.602.794,00
170.000,00

54.476,00

322.326,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

2.070.000,00

218.000,00

2.288.000,00

45.000,00

60.000,00

105.000,00

630.000,00

630.000,00

150.000,00

150.000,00

2.240.000,00

2.240.000,00

260.000,00

170.000,00

430.000,00

861.511,00

183.200,00

1.044.711,00

200.000,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00
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УКУПНО 820

Извори финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи

15.990.500,00

21.12.2015.године

2.746.506,00

18.737.006,00

15.990.500,00
2.746.506,00

Пројекат завршна приредба сусрета села
820
Услуге културе
95 423 Услуге по уговору
96 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
УКУПНО 820:
Извори финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
50.000,00
Пројекат дочек Српске Нове године
820
Услуге културе
97 423 Услуге по уговору (угоститељске услуге)
98 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
99
Материјал (остали материјал за
426
угоститељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
60.000,00
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
15.000,00

Пројекат песнички маратон ''Јухорско
око''
820
Услуге културе
100 423 Услуге по уговору (угоститељске услуге)
УКУПНО: 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
15.000,00
Пројекат ''Позоришна представа''
820
Услуге културе
101 423 Услуге по уговору
102 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
103 426 Материјал
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
125.000,00
Пројекат ''Србија у ритму Европе''
820
Услуге културе
104 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
УКУПНО:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
280.000,00
Пројекат ''Топличин шешир
820
Услуге културе
105 423 Услуге по уговору (угостит.услуге)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
10.000,00
Пројекат ''Окружно и општинско
такмич.рецитатора''
820
Услуге културе
106 423 Услуге по уговору (ост.опште услуге)

10.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

60.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

75.000,00

15.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00

70.000,00

70.000,00

30.000,00

30.000,00

125.000,00

125.000

280.000,00

280.000,00

280.000,00

280.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00
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107

424 Специјализоване услуге (усл.културе)

УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
15.000,00
Пројекат ''Дани Драгића Јоксимовића''
820
Услуге културе
108 423 Услуге по уговору
109 426 Материјал (материјал за угоститељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
15.000,00
Пројекат ''Концерти приредбе и
сликарске колоније
820
Услуге културе
110 426 Материјал (за културу и угоститељ.)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
80.000,00
04 – сопствени приходи
20.000,00
Пројекат ''Промоције,изложбе и
књижевне вечери''
820
Услуге културе
111 423 Услуге по уговору (ост.опште услуге)
112 424 Специјализоване услуге (усл.културе)
113 426 Материјал (ост.матер.за угоститељ.)
УКУПНО: 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
65.000,00
04 – сопствени приходи
15.000,00
Пројекат ''Културно лето – Темнићски
натпис''
820
Услуге културе
114 423 Услуге по уговору (угостит.и опш.усл.)
115 424 Специјализоване услуге (усл.културе)
116 426 Материјал (за културу и угоститељ.)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
200.000,00
04 – сопствени приходи
30.000,00
Пројекат активности КУД-ова
820
Услуге културе
117 481 Дотације осталим удружењима грађ.
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
900.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Поведи коло делијо''
820
Услуге културе
118 422 Трошкови путовања
119 423 Услуге по уговору (угоситељ.услуге)
120 424 Специјализоване услуге
121 426 Материјал

21.12.2015.године

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

10..000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

80.000,00

20.000,00

100.000,00

80.000,00

20.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

35.000,00
65.000,00

35.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

80.000,00

110.000,00

110.000,00

50.000,00

50.000,00

40.000,00

30.000,00

70.000,00

200.000,00

30.000,00

230.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

7.000,00

7.000,00

18.000,00

18.000,00

62.000,00

62.000,00

3.000,00

3.000,00
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УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
90.000,00
Пројекат ''Шломићеви дани''
820
Услуге културе
122 426 Материјал
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
10.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Бошњанијада''
820
Услуге културе
123 422 Трошкови путовања
124 426 Материјал
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
70.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Моравске вечери''
820
Услуге културе
125 423 Услуге по уговору (штампање матер.)
126 424 Специјализоване услуге
127 426 Материјал (остали матер.за угоститељ.)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
117.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Такмичење певача аматера''
820
Услуге културе
128 423 Услуге по уговору (штампање)
129 424 Специјализоване услуге
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
25.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Међуокружна смотра
фолклора''
820
Услуге културе
130 423 Услуге по уговору (штампање)
131 424 Специјализоване услуге
132 426 Материјал (за угоситељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
75.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Етно фестивал''
820
Услуге културе
133 423 Услуге по уговору
134 424 Специјализоване услуге
135 426 Материјал (за угоситељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
130.000,00
01 – приходи из буџета
3 3.5
ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ ''Темнић'')
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И

21.12.2015.године

90.000,00

90.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

70.000,00

70.000,00

7.000,00

7.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,00

117.000,00

117.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

75.000,00

75.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

130.000,00

130.000,00
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ОМЛАДИНЕ

ПА 0001
810
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

411
412
413
414
415
421
423
424
425
426
465
482
511
512
523
611

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПРОТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
САВЕЗИМА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезе, таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залиха робе за даљу продају (ресторан)
Отплата кредита
УКУПНО 810

Извори финансирања за функцију 810
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи

5.103.449,00

2.723.195,00

7.826.644,00

1.472.563,00

448.950,00

1.921.513,00

30.000,00

30.000,00

271.926,00

257.015,00

528.941,00

3,480.000,00

790.000,00

4.270.000,00

1.970.000,00

788.085,00

2.758.085,00

100.000,00

110.000,00

210.000,00

350.000,00

450.000,00

800.000,00

180.000,00

802.200,00

982.200,00

599.608,00

288.015,00

887.623,00

30.000,00

30.000,00

500.000,00

500.000,00

300.000,00

450.000,00

750.000,00

800.000,00

780.000,00

1.580.000,00

4.962.769,00

4.962.769,00

500.000,00

500.000,00

13.410.229,00

28.537.775,00

15.127.546,00

15.127.546,00
13.410.229,00

Спортски савез
Услуге рекреације и спорта

3 3.6
810

152 481 Дотације невладиним организацијама
УКУПНО 810

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

20.594.617,00

4.529.135,00 25.123.752,00

Извори финансирања за функцију 810
11.000.000,00
01 – приходи из буџета
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
3 3.7
''НАША РАДОСТ''
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001
911
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

3.792.326,00

704.826,00

500.000,00

500.000,00

250.000,00
560.000,00

250.000,00
100.000,00

660.000,00

260.000,00
1.822.240,00

4.497.152,00

260.000,00
603.000,00

115.000,00

260.000,00

2.540.240,00
260.000,00

70.000,00

670.000,00

666.856,00

1.406.856,00

400.000,00

880.000,00

50.000,00

1.330.000,00
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163
164
165
166

425
426
465
472

167 482
168 485
169 511
170 512

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Накнаде штете за повр.или шт.нан. од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машина и опрема
УКУПНО 911

Извори финансирања за функцију 911
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
07 – донације од осталих нивоа власти
(република)

21.12.2015.године

100.000,00

205.000,00

305.000,00

70.000,00

5.012.000,00

5.082.000,00

2.380.817,00

1.700.000,00
500.000,00

190.000,00

33.000.000,00

7.920.000,00

719.183,00

3.100.000,00

260.000,00

260.000,00

5.000,00

5.000,00

150.000,00

150.000,00

7.200.000,00

1.700.000,00
690.000,00
48.120.000,00

33.000.000,00
7.920.000,00
7.200.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ

3 3.8
0701

ПА 0002
620
171 411
172 412
173 414
174 415
175 416
176 421
177 422
178 423
179 424
180 425
181 426
182 465
183 482
184 483
185 511
186 512

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез и обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
УКУПНО: 620

Извори финансирања за функцију 620
01 – приходи из буџета
13 – пренета средства из претходне
године
3.8.
1
160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
187 424 Специјализоване услуге
188 425 Текуће поправке и одржавање
189 511 Зграде и грађевински објекти

10.899.100,00

10.899.100,00

1.826.230,00

1.826.230,00

784.880,00

784.880,00

450.000,00

450.000,00

260.000,00

260.000,00

1.330.000,00

1.330.000,00

70.000,00

70.000,00

1.430.000,00

1.430.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.335.790,00

1.335.790,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

56.400.000,00

56.400.000,00

4.400.000,00

4.400.000,00

94.736.000,00

94.736.000,00

88.436.000,00
6.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

28.842.040,00

28.842.040,00
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УКУПНО: 160

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
3.8.
2

42.342.040,00

42.342.040,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

871.853,00

871.853,00

159.867,00

159.867,00

42.342.040,00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
640
Улична расвета
190 421 Стални трошкови
191 426 Материјал
192 511 Зграде и грађевински објекти
УКУПНО: 640

Извори финансирања за функцију 640
01 – приходи из буџета

13.500.000,00

ЈП ''МОРАВА''

3.9
0601

ПА 0014
630
193 411
194 412
195 413
196 414
197 421
198 422
199 423
200 424
201 425
202 426
203 431
204 465
205 511

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Водоснабдевање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амотизација, некретнина и опреме
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
УКУПНО: 630

Извори финансирања за функцију 630
01 – приходи из буџета
07 – донације од осталих нивоа власти
3.10

21.12.2015.године

40.000,00

40.000,00

136.000,00

136.000,00

80.000,00

80.000,00

60.000,00

60.000,00

150.000,00

150.000,00

1.060.000,00

1.060.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

116.000,00

116.000,00

3.196.280,00

16.000.000,00 19.196.280,00

6.000.000,00

16.000.000,00

22.000.000,00

6.000.000,00
16.000.000,00

ФОНДОВИ
Програм 0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0014
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
620
Развој заједнице
206
Споразум за плаћање дуга по репрограму и
451
остале субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин
207 451 ЈКП ''Путеви Варварин''
УКУПНО: 620

Извори финансирања за функцију 600
01 – приходи из буџета

9.450.000,00

5.950.000,00

5.950.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00
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Фонд за заштиту животне средине

3 3.11
Програм 0401

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
560
Заштита животне средине
423 Услуге по уговору
208 424 Специјализоване услуге
209 512 Машине и опрема
УКУПНО: 560
ПА 0001

Извори финансирања за функцију 560
01 – приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

750.000,00

750.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
3 3.12
Фонд за финансирање активне политике
запошљавања
050
Незапосленост
210 464 Текуће дотације
УКУПНО: 050

Извори финансирања за функцију 050
01 – приходи из буџета

5.000.000,00

Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА 0001

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
3 3.13
Фонд за стипендирање талената
960
Помоћне услуге образовања
211 472 Накнада из буџета
УКУПНО:960

Извори финансирања за функцију 960
01 – приходи из буџета
3

3.000.000,00

Фонд за развој пољопривреде

3.14

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0002
ПОДСТИЦАЈ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
420
212 422
213 423
214 424
215 451

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Трошкови путовања
Услуге по уговору (посета сајмовима и остало)
Специјализоване услуге (осигурање усева и
животиња и остало)
Субвенције за пољопривреду
УКУПНО: 420

Извори финансирања за функцију 420
01 – приходи из буџета

12.000.000,00

500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00

12.000.000,00
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

3 3.15

Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА 0001
070

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Социјална заштита
Центар за социјални рад
216 463 Донације и трансфери
УКУПНО 070

Извори финансирања функцију 070
01 – приходи из буџета
1.770.000,00
070
Социјална помоћ угроженом становништву
– Центар за социјални рад
217 472 Накнаде за новорођенче
218 472 Накнада за незапослене породиље
219 472 Накнаде по закључку Општинског већа и
добровољно радно ангажовање
220 472 Накнаде једнократне социјалне помоћи
УКУПНО: 070:
Извори финансирања за функцију 070
01 – приходи из буџета
18.530.000,00
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Центр за социјални рад за Дом за децу
ометену у развоју
221 463 Трансфери осталим нивоима власти
УКУПНО 070:
Извори финансирања за функцију 070
01 – приходи из буџета
7.080.000,00
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0005 (ПА 0005)
Активности Црвеног крста
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Црвени крст
222
Дотација невладним организацијама
481
Црвени крст
УКУПНО 070:
Извори финансирања за функцију 070
480.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат народна кухиња
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Црвени крст
223 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 070:
Извори финансирања за функцију 070
01- приходи из буџета
3.515.149,00
Пројекат брига о старима
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Црвени крст
224 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 070:

Извори финансирања за функцију 070
01 – приходи из буџета

2.115.854,00

1.770.000,00

1.770.000,00

1.770.000,00

1.770.000,00

600.000,00

600.000,00

13.430.000,00

13.430.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

18.530.000,00

18.530.000,00

7.080.000,00

7.080.000,00

7.080.000,00

7.080.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

480.000,00

3.515.149,00

3.515.149,00

3.515.149,00

3.515.149,00

2.115.854,00

2.115.854,00

2.115.854,00

2.115.854,00
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Пројекат обезбеђење одрживих стамбених/
економских решења избеглица
Социјална заштита неквалификована на
090
другом месту
225 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 090:
Извори финансирања за функцију 090
01 – приходи из буџета
300.000,00
3 3.16
ДОМ ЗДРАВЉА
Програм 1801
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300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

744.000,00

744.000,00

204.000,00

204.000,00

48.000,00

48.000,00

ПРОГРАМ 12 ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
720
Здравство
226 463 Текуће дотације
УКУПНО 720
ПА 0001

Извори финансирања за функцију 700
01 – приходи из буџета

5.000.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3 3.17

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0002
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
160
квалификоване на другом месту
227 411 Плате
228 412 Социјални доприноси на терет послодавца
229 414 Социјална давања запосленима
230 421 Стални трошкови
231 423 Услуге по уговорима
232 424 Специјализоване услуге
233 425 Текуће поправке и одржавања
234 426 Материјал
235 465 Остале дотације и трансфери

200.000,00

2.200.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

200.000,00

700.000,00

500.000,00

600.000,00

1.100.000,00

500.000,00

100.000,00

600.000,00

4.000,00

УКУПНО 160:

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи

2.000.000,00

5.000.000,00

4.000,00
1.600.000,00

6.600.000,00

5.000.000,00
1.600.000,00

Штаб за ванредне ситуације

3 3.18

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 00001
160
236
237
238
239

422
423
424
425

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште јавне услуге
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

100.000,00

100.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
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240 426 Материјал
241 512 Машине и опрема
УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 220
01 – приходи из буџета

Програм 0602

ПА 0001
3 3.21 360
242 423
243 424
244 425
245 426
246 511
247 512
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300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

450.000,00

450.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

3.000.000,00

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Јавни ред и безбедност
Услуге по уговору (семинари,радионице,
пропагандне активности...)
Специјализоване услуге (безбедност у
саобраћају израда стратегије)
Текуће поправке и одржавања (постављање
ограде испред школе у Д.Крчину и Варварину
и опремање и израду хоринз.и верт.сигнализ.
Материјал (за набавку прслука и трака за ђаке)
Зграде и грађевински објекти (за израду
пројекта за уређ.зоне школе)
Машине и опрема (набавка радара)
УКУПНО 360

Извори финансирања за функцију 360
01 – приходи из буџета

2.200.000,00
УКУПНО РАСХОДИ: 471.000.000,00

25.756.735,00

23.200.000,00 519.956.735,00

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА У ИЗНОСУ ОД 471.000.000 ДИНАРА И СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА У ИЗНОСУ ОД 48.956.735
ДИНАРА, УТВРЂЕНИ СУ И РАСПОРЕЂЕНИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ТО:
ПРОГРАМ
/ПА/
Пројекат

Програм 1
Локални
развој и
просторно
планирање

Шифра

Циљ

1101

Развој локалне
заједнице у складу са
усвојеном стратегијом
развоја

Повећање
покривености
територије планском
документацијом

11010001

Израда планске и
урбанистичке
документације

Индикатор

Проценат
остварења
мера (циљева)
усвојене
стратегије
развоја
Проценат
покривености
територије
планском
документацијо
м
Проценат
грађевинског
земљишта
потпуно
опремљеног
комуналном
инфраструктур
ом
Број усвојених
планова
генералне
регулације у
односу на број
предвиђених
Проценат
површине
покривен
плановима
детаљне
регулације

Вредност
у базној
години
2015

Циљана
вредност
2016

Циљана
вредност
2017

Циља
на
вредн
ост
2018

50

60

65

70

8

12

15

20

20

30

35

40

0

0

0

0

0

3

1

1

Средства
из
буџета

12.242.040

Сопствени
и други
приходи

Надлежни
орган/особа
Укупна
средства

12.242.040

ЈП Дирекција
Славољуб
Савић
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ЈП „Морава“
Слободан
Симић

Програм 2
Комунална
делатност

0601

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
комуналне делатности
– адекватан квалитетет
пружених услуга
водоснабдевањем

Степен
покривености
територије
услугама

0601

Ефикасно и
рационално
спровођење комуналне
делатности

Проценат
покривености
територије
комуналном
инфраструктур
е

06010010

Оптимална
покривеност насеља и
територије јавном
расветом

06010001

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
водоснабдевања

06010002

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
уклањања отпадних
вода

Број км улица
и
саобраћајница
које су
покривене
јавним
осветљењем
Проценат
покривености
територије
услугама
водоснабдева
ња (мерено
кроз број
насеља
обухваћених
услугом у
односу на
укупан борој
насеља)
Проценат
покривености
територије
услугама
прикупљања и
одвођења
одпадних вода
(мерено кроз
број насеља на
укупан борој
насеља)

6.000.000

20

30

35

40

0

0,6

1

1

500.000

500.000

20

20

20

20

12.000.000

12.000.000

10

15

15

15

10.000.000

10.000.000

06010014

Развој заједнице

Субвенције
ЈКП

Програм 5
Развој
пољопривред
е

0101

Спровођење усвојене
пољопривредне
политике и политике
руралног развоја на
подручју општине

Број
регистрованих
пољопривредн
их газдинстава

1000

1500

2000

Програм 6
Заштита
животне
средине

0401

Унапређење квалитета
животне средине

Повећана
територија
јавних зелених
површина

5

6

6

7

20

15

10

5

30

15

15

10

4000

1600

5700

4000

3000

1200

3000

1200

Програм 7
Путна
инфраструкт
ура

0701

Развијеност
инфраструктуре у
контексу доприноса
социо економском
развоју

07010002

Одржавање квалитета
путне кроз
реконструкцију и
редовно оржавање
асфалтног покривача

22.000.000

ЈП Дирекција
Славољуб
Савић

Програм 2Комунална
делатност

Смањена
површина под
„дивљим“
депонијама
(ха)
Проценат
секундарних
сировина у
комуналном
отпаду
Број
домаћинства
заштићених од
болести које
преносе
глодари
Површина
третирана
средствима за
дезинсекцију
(ха)
Дужина
изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у
км)
Приценат
укупне дужине
путне мреже
која захтева
санацију или

16.000.000

9.450.000

9.450.000

12.000.000

12.000.000

Директор ЈКП
Дејан Ракић и
Прокуриста
ЈКП Путеви
Владан
Николић
Начелник ОУ и
Зоран
Бранковић
Начелник ОУ и
Горица
Вучковић

3.000.000

3.000.000
ЈП Дирекција
Славољуб
Савић

64

70

75

80

30

10

10

10

51.000.000

51.000.000
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реконструкциј
у

Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и улицама

Дужина
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације
(у км)

5

10

10.5

11

Трошкови редовног
рада

64.836.000

Програм 8
Прешколско
образовање

2001

Функционисање
предшколске установе

Укупно
издвајање за
функционисањ
е предшколске
установе у
оквиру
локалног

Програм 9
Основно
образовање

2002

Потпуни обухват
основним образовањем
и васпитањем

Обухват деце
основним
образовањем

2003

ЦИП 001 – Обезбеђен
потпуни обухват
средњошколског
образовања

ИНП 001 –
Број деце која
су обухваћена
срењим
образовањем

674

726

748

Програм 10
Средње
образовање

33.000.000

15.120.000

48.120.000

Директори ОШ

494

516

520

27.789.000

27.789.000

8.700.000

8.700.000

748

1.770.000

1.770.000

530

Програм 11
Социјална и
дечија
заштита

0901

Унапређење положаја
грађана који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем мера
социјалне заштите

Број
грађана/ки
корисника
мера
материјалне
подршке
обезбеђених
средствима
локалних
буџета
(редовни рад)

Социјалне
помоћи

0001

1. Унапређење заштите
сиромашних

1. Број
једнократних
новчаних
помоћи

354

360

380

380

2.000.000

2.000.000

2. Број
накнада по
закључку
општинског
већа и
добровољно
радно
ангажовање

81

90

90

90

2.500.000

2.500.000

1. Број
накнада за
незапослене
породиље

85

90

90

90

13.430.000

13.430.000

2. Број
накнада за
новорођенчад

133

133

133

133

600.000

600.000

30

30

30

23

25

25

7.080.000

7.080.000

2. Унапређење
положаја деце и
породице

3. Унапређење
положаја
старих лица

Дневни
боравак

0901-П1

Унапређење положаја
особа са сметњама у
развоју

1. Број
корисника
услуге
Дневног
боравка

0901

1. Социјално деловање
олакшавање људске
патње, пружањем
неопходне ургентне
помоћи лицима у
невољи развијањем
солидарности међу
људима,
организовањем
различитих облика
помоћи

1.1 Број акција
на
прикупљању
различитих
врста помоћи
(укључујући и
акције
добровољног
давање крви
1.2 Број
дистрибутивн
их пакета
хране за
социјално
угрожено

ПУ „Наша
радост“
Славољуб
Савић

21

Средња Школа
Драгољуб
Станојевић
Центар за
социјални рад
Варварин
директор
Мирољуб
Стојадиновић

Црвени крст др
Љубиша
Обрадовић
27

30

32

35

300

300

300

300
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становништво
480.000

480.000

3.515.149

3.515.149

1.4 Брига о
старима

2.115.854

2.115.854

Помоћ из
буџета
избеглице

300.000

300.000

1.3 Број
корисника
народне
кухиње (или
број
подељених
оброка у
народној
кухињи )

09010001

Програм 12
Примарна
здравствена
заштита

Програм 13
Развој
културе

Обезбеђење одрживих
стамбених/економских
решења избеглица

09010001

Повећање ученичког
стандарда

1801

Унапређење
безбедносзи и
квалитета здравствене
заштите

1201

Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

140

150

160

160

3.000.000

1201-П14
Бошњанијада
1201-П15
Моравске
вечери
1201-П16
Такмичење
певача аматера

Председинк
општине
Славица
Поповић
Дом здравља
Загорка
Марковић

Број
примедби/при
тужби
заштитнику
пацијентових
права
Укупан број
посетилаца на
свим
културним
догађајима
који су
одржани
1201-П1
Завршна
приредба
сусрета села
1201-П2 Дочек
Српске нове
године
1201-П3
Песнички
маратом
„Јухорско око“
1201-П4
Позоришна
представа
1201-П5
Србија у
ритму Европе
1201-П6
Топличин
шешир
1201-П7
Окружно и
општинско
такмичење
рецитатора
1201-П8
Концерти,
приредбе и
сликарске
колоније
1201-П9
Промоције,
изложбе и
књижевне
вечери
1201-П10
Културно лето
„Темнићки
натпис“
1201-П11
Дани Драгића
Јоксимовића
1201-П12
Поведи коло
делијо
1201-П13
Шломовићеви
дани

3.000.000

Љубивоје
Чапаковић

5.000.000

3250

3500

3700

4000

15.990.500

5.000.000

2.745.906

50.000

60.000

18.736.406

50.000

15.000

75.000

15.000

15.000

125.000

125.000

280.000

280.000

10.000

10.000

15.000

15.000

80.000

20.000

100.000

65.000

15.000

80.000

200.000

30.000

230.000

15.000

15.000

90.000

90.000

10.000

10.000

70.000

70.000

117.000

117.000

25.000

25.000

Општинска
библиотека
Горан
Ћеличанин
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Програм 14
Развој
омладине и
спорта

Програм 15
Локална
самоуправа

75.000

75.000

1201-П18 Етно
фестивал

130.000

130.000

1201-П19
Активности
КУД-ова

900.000

900.000
СТЦ „Темнић“
директор Горан
Ђорђевић

Обезбеђивање услова
за рад и унапређење
капацитета спортских
организације преко
којих се остварује
јавни интесес у обсти
спорта

Број
корисника

Уградња грејања на гас
– подизање квалитета
услуга за пријатнији
боравак корисника
спортског центра

Број
корисника

1301

Планско подстицање и
креирање услова за
бављење спортом за
све грађане општине
Врварин

Проценат
буџета
намењен за
спорт

11.000.000

0602

Обезбеђивање
задовољавања потреба
и интереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Основне
делатности
месних
заједница

5.000.000

Одрживо, управно и
финансијско
функционисање
општине у скалду
надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

Број
остварених
услуга
општинске
управе
(укупан број
предмета који
су у току, број
решења,
дозвола,
потврда и
других
докумената
издатих
физичким и
правним
лицима)

Обезбеђено
контиунирано
функционисање органа
ЈЛС и органа локалне
самоуправе

Број седница
скупштине
општине

Обезбеђено
контиунирано
функционисање органа
ЈЛС и органа локалне
самоуправе

Број седница
Општинског
већа

Одржавање
финансијске
стабилности општине
и финасирање
капиталних
инвестиционих
расхода

Учешће
укупног
износа
главница и
камата које
доспевају у
датој години
на сва
неизмирена
дугорочна
задужења за
финансирање
капиталних
инвестициони
х расхода у
односу на
укупно
остварене
текуће
приходе
буџета
локалне
власти у
предходној
години<15%

1301

0602

06020001

0602 0001

06020003

21.12.2015.године

1201-П17
Међуокружна
смотра
фолклора

10.000

11.000

12.000

12.000

15.127.546

10.000

80

11.000

82

12.000

84

13.410.229

28.537.775

12.000

11.000.000

1.600.000

Председник
општине Зоран
Миленковић
Помoћник
председника
Жељко
Дамјановић
Председници
МЗ

6.600.000

85

Начелник ОУ
Иван Ђурковић

11

15

13

15

14

15

57.707.000

57.707.000

11.530.520

11.530.520

12.639.000

12.639.000

15

15

Председник
скупштине
Братислав
Ташић
Председник
Општинског
већа Зоран
Миленковић
Начелник ОУ
Иван Ђурковић

12.875.741

12.875.741

Страна 316 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
06020010

06020007

0602-

0602-

0602-

06020001

06020001

Извршавање свих
надлежности за
непланиране и
недовољно планиране
обавезе и отклањање
последица
елементарних
непогода и ванредне
околности
Успостављени
институционални
услови у општини за
подршку активном
укључивању младих,
подршку различитим
друштвеним
активностима младих
и креативном
испољавању њихових
потреба

Развој цивилног
друштва у оппштини
Вараврин

Обнова, изградња и
опремање верских
заједница

Јаво осветљење –
Јавно приватно
партнерство

Одржавање избора

Штаб за ванредне
ситуације

Начелник ОУ
Иван Ђурковић
Износ резерве

Број
организованих
активности и
пројеката КЗМ

Број
финансираних
пројеката

Износ
буџетских
средстава која
се издвајају за
ове
активности

Смањење
трошкова
уличне расвете

Износ
бџетских
средстава
издвојених за
изборе

Унапређење
борбе против
елементарних
непогода

0602-

Јавни ред и безбедност

Унапређење
безбедности у
саобраћају

06020004

Заштита имовинских
права и интереса
општине

Број предмета
у раду

06020001

Активна политика
запошљавања

21.12.2015.године

Повећање
броја
запослених

11.775.000

11.775.000

Председник
општине Зоран
Миленковић и
КЗМ
25

35

40

45

862.000

500.000

4.000.000

3.302.000

862.000

500.000

Председинк
општине Зоран
Миленковић и
Начелник ОУ
Иван Ђурковић

4.000.000

Председинк
општине Зоран
Миленковић и
Начелник ОУ
Иван Ђурковић

3.302.000

Председинк
општине Зоран
Миленковић и
Начелник ОУ
Иван Ђурковић

Начелник ОУ
Иван Ђурковић
2.086.650

2.086.650

Председник
општине Зоран
Миленковић
3.000.000

3.000.000

Председник
општине Зоран
Миленковић
2.200.000

2.200.000

1.764.000

1.764.000

Јавни
правобранилац

Председник
општине Зоран
Миленковић
5.000.000

5.000.000
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Члан 4.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(''Службени гласник РС'', број, 68/2015), и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, система Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 101/2015) број запослених
на неодређено време планиран у буџету општине Варварин је 171.
Посебном Одлуком Скупштине општине одредиће се максимални број запослених за сваки
организациони облик у систему локалне самоуправе.
Члан 5.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 6.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средства органа, као и за издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Члан 7.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је начелник Општинске управе.
Члан 8.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку
шестомесечног односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 9.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог
индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за
активности тог корисника повећаће се, односно смањити.
Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног
корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из текуће
буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских средстава,
средства за његово пословање или овлашћење обезбеђују се из текуће буџетске резерве.
Ако корисник буџетских средстава престане да постоје, а његови задаци нису пренети да
другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу буџетску
резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава сталне
буџетске резерве.
Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава образују више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства
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распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују новообразованим
директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.
Одлука о промени у апропријацијама из ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава текуће
буџетске резерве доноси Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа
управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа
управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар програма у
износу од 10% вредности апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријација из ст. 7 и 8. односно се на апропријације из прихода из
буџета, док се из осталих извора могу мењати без органичења.
Члан 10.
Решење о употреби средстава сталне резерве доноси Општинско веће, на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије, за намене утврђене у члану 70 Закона о буџетском систему
који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица ванредних околности, као што
су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне
болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја,
који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и промања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене
апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.
О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије. Одређена средства из става 1 овог члана представљају повећање
апропријације директног односно индиректног корисника и исказују се по намени за коју су
средства опредељена.
Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и
индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Варварин.
Члан 12.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом
о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27. Закона о буџетском систему,
може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 13.
Председник општине – Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском
систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода
буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних
средставас од прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година,
представља опшшти приход буџета у текућој години.
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Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који доносе финансијске планове
на основу закона, дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у
буџету.
Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Члан 17.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему,
доноси Општинско веће општине Варварин.
Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принцип
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обвезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкције прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.
став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа
исказаног у члану 3 ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа
до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
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Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2016. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом
Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.
Члан 24.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине,
а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за
исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом
одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1.
овог члана.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и
покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2015.
години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојних рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни
корисник из става 1. овог плана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из ства 2 овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 26.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број
61/2005).
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2015.
године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2015. годину.
Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету општине Варварин из другог буџета Републике определе
актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду
штета услед елементарних непогода као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли
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бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог
акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5.
Закона о буџетском систему.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски
план на начин прписан законом. Односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису
доставити Управи за трезор.
Члан 30.
У делу капиталних инвестиционих расхода директни и индиректни корисници буџетских
средстава могу да врше плаћања и преузимања обавеза до висине које одреди Општинско веће
посебним актом, у зависности од остварења прихода и њихове динамике у току буџетске године, у
оквиру одређених апропријација.
Члан 31.
Основном и средњем образовању, а расподелу средстава на основу одређених критеријума,
односно кључа, по појединим школама врши Општинско веће које даје сагласност на финансијске
планове.
Члан 32.
У области здравствене заштите финансирају се трошкови у складу са Законом. Финансијски
план усваја Скупштина општине.
Члан 33.
У области социјалне заштите финансираће се расходи на основу Финансијског плана за
2016. годину.
Члан 34.
Индиректни буџедтски корисници не могу финансирати активности и пројекте који су
регулисани посебним општинским одлукама (делатности невладиних организација, удружења
грађана, спортских организација, информисање грађана и сл.).
Члан 35.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.
Члан 36.
Месне заједнице као индиректни корисници, дужни су да донесу и доставе програме рада и
финансијске планове за 2016. годину на сагласност Општинском већу.
Расподелу средстава из раздела – Месне заједнице функционална класификација 160 врши
Општинско веће на основу усаглашених предлога плана рада и финансијског плана месних
заједница.
Члан 37.
На основу предлога плана ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу и планова месних
заједница Општинско веће предлаже:
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- поправку, одржавање, насипање путева у МЗ апропријација конто 425 специјализоване
услуге
- изградњу у МЗ (путева, мостова ... итд.) апропријација конто 511 зграде и грађевински
објекти
на основу приоритета.
Приоритет у одобравању средстава имају пројекти који су одобрени Националним
инвестиционим планом и који ће се реализовати у 2016. години као и пројекти који се финансирају
из извора који не потичу из буџета.
Члан 38.
Расподелу средстава са апропријације Штаб за ванредне ситуације, врши Општинско веће
на предлог Штаба за ванредне ситуације а за намене предвиђене и усвојене планом.
Члан 39.
Неутрошена средства из предходне године утрошиће се за асфалтирање улице у Избеници
код корисника Дирекције за урбанизам и изградњу – позиција 185 конто 511 – зграде и
грађевински објекти и улазе у укупан збир планираних расхода за те намене.
Члан 40.
У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ средства се
враћају у буџет општине, директни, односно индиректни корисник обавезан је да одмах затражи
повраћај средстава у буџет. Ако се средства врате у истој финансијској години у којој је плаћање
извршено за износ враћених средстава повећава се одговарајућа апропријација корисника
буџетских средстава коме је извршен повраћај.
Члан 41.
Распоред и коришћење средстава врши се годишњим планом непосредно после доношења
буџета. Општинско веће може вршити расподелу средстава са свих апропријација посебним
сктима (закључцима, решењима).
Члан 42.
Средства са конта 481 – дотације невладиним организацијама вршиће Општинско веће
општине Варварин по спроведеном конкурсу а на основу члана 34. Закона о удружењима.
Члан 43.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54 Закона о буџетском
систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање
у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност
општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове
одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за
финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацимама у тој години, а
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неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. години и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овог одлуком.
Члан 44.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин'', а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.
Образложење
У складу са Упутством за примену Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и
пројекцијама за 2017. и 2018. годину, урађен је предлог Одлуке о буџету општине Варварин за
2016. годину. С обзиром да је Министарство финансија каснило са достављање Упутства за
припрему нацрта буџета то је проузроковало кашњење и доношење упутства одељења за
финансије директним и индиректним корисницима буџета.
Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање Фискалне
стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део буџетског циклуса. Имајући
у виду да је граница јавног дуга одређена фискалним правилима прекорачена, јавила се потреба за
средњорочним програмом фискалног прилагођавања, како би се обезбедила одрживост дефицита и
дуга.
Фискална стратегија није достављена општини од стране надлежног министарства.
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', број 93/12) издаци за капиталне пројекте исказују се за три године (табела).
Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног прилагођавања у
упутству су дате смернице за планирање појединих категорија расхода.
На основу упутства за припрему буџета директни и индиректни корисници буџета
доставили су предлог финансијског плана.
Постоји неколико недоумица и нејасноћа због којих је било тешко пројектовати буџет а
можда ће оне бити и узрок промена планираног. Ради се о новом Закону финансирања локалних
самоуправа чији је нацрт на јавној расправи, као и о статусу ЈП Дирекције за урбанизам и
изградњу, ЈП ''Морава'' Варварин која је основана за изградњу регионалног водовода и о неким
локалним проблемима.
Напомињем да је Одељење за привреду и финансије имало великих тешкоћа у изради
нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за 2016. годину, јер су корисници касно доставили
своје финансијске планове што је довело до онемогућавања квалитетног сагледавања истих.
Корисници су своје финансијске планове мењали више пута што је нама представљало проблем у
изради нацрта Одлуке о буџету, како у вези планирања прихода, тако и у вези планирања расхода
буџета.
Свакако, треба нагласити да је за припрему нацрта буџета Одељењу за финансије непходно
да на време располаже параметрима и смерницима и износима трансферних средстава, што је у
овој години, као што смо напред нагласили.
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Када је реч о средствима сталне буџетске резерве треба и даље задржати досадашње
решење да одлуку о тим средствима доноси Општинско веће с обзиром на обим тих средстава.
У прилогу овом решењу, иде чињеница да је Општинско веће предлагач буџета, и да оно, с друге
стране непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката локалних самоуправа.
Уосталом, председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Истовремено он је по закону дужан да обустави од примене сваку одлуку већу за коју сматра да
није сагласна законом.
Одељење за финансије доставља нацрт о буџету Општинском већу, који може да усвоји
нацрт Одлуке у достављеном тексту, а може да тражи и додатне информације или објашњење које
се односи на нацрт Одлуке.
Нацрт Одлуке о буџету на приходној и расходној страни износи 471.000.000,00 динара.
Табеларни приказ прихода и расхода дат вам је у прилогу нацрта Одлуке о буџету.
У разделу 1 Скупштине општине глава 1.2. планирана су средства за одржавање избора у
износу од 2.086.650,00 динара, што ће повећати укупан износ на економској класификацији 42.
У разделу 3 Општинска управа планирана су средства за пројекат ''Јавно приватно
партнерство'' а за јавно осветљење на територији општине Варварин на економској класификацији
42 а у износу од 3.302.000,00 динара.
У разделу 3 Општинска библиотека планирана су и средства за рад културно уметничких
друштава као и средства за одржавање културних манифестација, што је она приказала у свом
финансијском програму и у својим пројектима.
Поступајући у складу са законским одредбама, корисници буџетских средстава су
доставили планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне 2 године што је приказано у
прилогу 2 и 2а – преглед капиталних пројеката која је такође прилог образложења.
Са позиције 206 конто 451 врши се плаћање по споразуму за репрограм дуга који је
усвојила Скупштина општине за субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин, као и са позиције 207 ЈКП
''Путеви Варварин'' конто 451 врши се такође за плаћање дуга а по одлуци која је усвојила
Скупштина општине, као и остале субвенције а на основу предлога Финансијског плана оба
предузећа.

ОБЈАШЊЕЊЕ ПО КОНТИМА
413 - Накнаде у натури
Превоз на посао и са посла (маркица)
Поклони за децу запослених
413 – Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Отпремнине приликом одласка у пензију
Отпремнина у случају отпуштања с посла
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
415 – Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде
Награде за посебне резултате
Накнаде члановима комисија
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421 – Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге (ел.ек.енергија, трошк.грејања)
Комуналне услуге (водовод, канализација, одвоз отпада)
Услуге комуникације (телефон, интернат, пошта, мобилни телефон)
Трошкови осигурања (зграда, возила, опреме, запослених)
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422 – Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови службених путовања у иностранство
423 – Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Угоститељске услуге
Репрезентација
424 – Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Услуге образовања, културе, спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања аутопутева
Услуге одржавања националних паркова и природних површина
Услуге иочувања животне средине, науке и геодетске услуге
425 – Текуће поправке и одржавање зграда и објекта
Текуће поправке и одржавање зграда (зидарски, столарски, молерски радови,
централно грејање)
Текуће поправке и одржавање опреме
Текуће поправке и одржавање административне опреме
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
426 – Материјал
Канцеларијски материјал
Одећа, обућа и униформе
Материјал за саобраћај (бензин, дизел гориво, уље)
Материјал за угоститељство (храна, пиће)
Материјал за посебне намене (резервни делови, алат со за путеве)
465 – Остале додације и трансфери
511 – Зграде и грађевински објекти
Куповина зграда и објеката (пословних)
Изградња зграда и објеката (пословних)
Изградња саобраћајних објеката (путеви, мостови)
Изградња водоводне инфраструктуре (водовод, канализација)
Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора
Капитално одржавање саобраћајних објеката
Пројектно планирање
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512 – Машине и опреме
Опрема за копнени саобраћај (аутомобили)
Административна опрема (намештај, писаће машине)
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Број: 400-125/2015
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

50.
На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07), члана 7, 11 и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'',
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 I 25/2014 усклађени дин.изн.), члана 4. став 1. Закона о
прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/2013) и члана 37 Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе, (у даљем тексту: комуналне таксе), које
плаћају правна лица, предузетници и физичка лица, за коришћење права, предмета и услуга на
територији општине Варварин и утврђује се висина, олакшице, рокови и начин плаћања и
контрола спровођења ове Одлуке.
Члан 2.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе (правно лице, предузетник и физичко лице).
Члан 3.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају општини Варварин
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
3. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина;
4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа,
старих и уметничких заната и домаће радиности;
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5. Држање средстава за игру (''забавне игре'');
6. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима;
7. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
8. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова;
Локалне комуналне таксе из става 1. тачка 1, 2 и 3, овог члана утврђују се у годишњем
износу, по тачкама 4, 5 и 8 у месечном, а по тачкама 6 и 7, у дневном износу.
Члан 4.
Комуналне таксе за права, предмете и услуге из члана 3. ове Одлуке, представљају изворни
приход буџета општине Варварин.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајући рачун буџета општине, у
складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна.
Члан 5.
Таксена обавеза из ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или
услуге за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.
Члан 6.
Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга, за чије
је коришћење предвиђено плаћање комуналне таксе, прибави одобрење надлежног органа.
Члан 7.
За комуналне таксе које се наплаћују у годишњем износу, обвезник је дужан да поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе, Општинској управи општине Варварин
– Одељењу за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода, Одсеку за утврђивање и
наплату јавних прихода, најкасније до 31. јануара у години за коју се врши утврђивање таксе,
односно, у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена
комунална такса.
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је поднео
пријаву, није у обавези да за исти пословни простор подноси нову пријаву уколико је остварен
приход испод 50.000.000 динара, осим у случају промене података садржаних у пријави а која се
односе на промену величине правног лица у смислу Закона којим се уређује рачуноводство,
промену пословног седишта уписаног у Регистар Агенције надлежне за привредне регистре, као и
другим јавним регистрима, односно промене које се односе на пословне јединице.
Образац пријаве за локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
(тарифни број 1) је у прилогу ове Одлуке (В ЛКТ).
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу
најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву из става 1 овог члана, комунална
такса утврдиће се на основу акта органа који врши упис у Регистар, као и на основу података
других надлежних органа или путем инспекцијске контроле.
До доношења решења надлежног органа обвезник комуналне таксе је дужан да у наредној
години плаћа аконтацију таксе у висини обавезе утврђене за месец децембар претходне године.
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Члан 8.
На начин утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате, и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.
У свему осталом што није регулисано овом Одлуком примењује се Закон о финансирању
локалне самоуправе.
Члан 9.
Комуналне таксе утврђују се у различитој висини, зависно од врсте делатности, површине и
техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, односно у зонама у
којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.
За територију општине Варварин утврђују се три зоне, за плаћање локалне комуналне таксе,
и то:
I ЗОНА
Обухвата подручје града Варварина.
II ЗОНА
Обухвата насељена места: Бачина, Бошњане, Горњи Катун, Доњи Катун, Маскаре, Обреж и
Село Варварин.
III ЗОНА
Обухвата насељена места: Горњи Крчин, Доњи Крчин, Залоговац, Избеница, Карановац,
Мареново, Мала Крушевица, Орашје, Пајковац, Суваја, Тољевац, Церница и Парцане.
Члан 10.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара, казниће се за прекршај правно
лице, ако не поступа у складу са одредбом члана 7. ове Одлуке и у прописаном року не пријави
постојање основа за плаћање комуналне таксе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 5.000 до 75.000 динара.
Новчаном казном у висини од 10.000 до 250.000 динара, казниће се обвезник комуналне
таксе – предузетник ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање комуналне
таксе.
Новчаном казном од 5.000 динара до 75.000 динара, казниће се за прекршај физичко лице
ако не поступа у складу са одредбом члана 7. Одлуке и не поднесе пријаву за утврђивање обавезе
по основу комуналне таксе, Општинској управи општине Варварин – Одељењу за привреду,
финансије, утврђивање и наплату јавних прихода, Одсеку за утврђивање и наплату јавних
прихода, најкасније до 31. јануара у години за коју се врши утврђивање таксе, односно у року од
15 дана од дана коришћења права, предмета и услуга, за које је уведена комунална такса.
Члан 11.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине Варварин,
Одељење за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода, Одсек за
утврђивање и наплату јавних прихода у сарадњи са комуналном инспекцијом.
Члан 12.
Утврђује се Таксена тарифа локалних комуналних такси за коришћење појединих права,
предмета и услуга и то:
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ТАРИФНИ БРОЈ 1
1. За истицање фирме на пословном простору (фирмарина)
Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору. Фирма у смислу ове
таксене тарифе јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко
лице обавља одређену делатност.
Уколико се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају
одређену делатност и имају истакнуту фирму, такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту
фирму.
Правна лица су разврстана на велика, средња и мала правна лица у складу са Законом о
рачуноводству.
Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Општинска управа
општине Варварин – Одељење за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода,
Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода.
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња
правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000
динара (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина;
коцкарница; кладионица; бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од једне и по просечне зараде по запосленом
оствареној на територији општине Варварин у периоду јануар – август године која претходи
години за коју се утврђује фирмарина према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
Изузетно од наведене одредбе, правна лица и предузетници чије је седиште на
територији општине Варварин, а не обављају делатност на територији општине Варварин,
већ на територији друге општине, фирмарину плаћају у износу од 20.000 на годишњем нивоу.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица, (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и
лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производња и трговина на велико
дуванским производима; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина;
коцкарница; кладионица; бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у висини од три просечне зараде по запосленом
оствареној на територији општине Варварин у периоду јануар – август године која претходи
години за коју се утврђује фирмарина према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица и предузетнике, у смислу закона којим се уређује рачуноводство,
обзиром на врсту делатности такса износи:
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Ред.
бр.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

7а
8.
9.

ДЕЛАТНОСТ
Делатност електропривреде
Делатност банкарства
- Пословне банке
- Мењачнице
Делатност осигурања имовине и лица
Трговина нафтом и дериватима нафте
Поштанске услуге
Мобилне и телефонске услуге
Казина, коцкарнице и бинго сале - коцка и клађење
- Велика правна лица
- Средња и мала правна лица
Спортске кладионице (без апарата за игре на срећу)
Ноћни барови и дискотеке
Трговина на велико дуванским производима
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ИЗНОС У ДИНАРИМА
I зона
II зона
437.880

III зона

437.880
21.894
437.880
437.880
437.880
437.880

437.880
10.000
437.880
175.152
43.788
437.880

437.880
5.000
437.880
43.788
43.788
437.880

437.880
175.152
87.576
43.788
437.880

437.880
175.152
65.682
43.788
437.880

437.880
175.152
43.788
43.788
437.880

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса
се плаћа само на једну фирму.
За сваку истакнуту фирму ван пословног објекта, такса се плаћа за сваку истакнуту фирму.
Уколико обвезник обавља више делатности, фирмарина се обрачунава и плаћа за делатност
са највећом тарифом.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају државни органи и организације, органи локалне
самоуправе, јавна предузећа и установе чији је оснивач општина, организације које се искључиво
баве пружањем хуманитарне помоћи и спортски клубови.
За време трајања привремене одјаве делатности, таксени обвезник не плаћа комуналну
таксу из овог тарифног броја, с тим што је таксени обвезник дужан да за време трајања
привремене одјаве делатности скине назив фирме са пословне просторије, односно простора.
Обвезници овог тарифног броја који у току године одјаве обављање делатности, односно
угасе фирму или радњу, уз приложени доказ – решење о брисању или ликвидацији из Агенције за
привредне регистре, биће ослобођени плаћања ове таксе од дана од ког решење има правно
дејство.
Привредни субјекти у поступку ликвидације и стечаја задужују се таксом на фирму до дана
регистровања и објављивања Одлуке о покретању поступка ликвидације и стечаја у складу са
законом којим се уређује ликвидација и стечај привредних субјеката.
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у годишњем износу, месечно, до 15. у
месецу за претходни месец.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-716111843-35 комунална такса за истицање фирме на пословном простору, са позивом на број 97, контролни
број, ПИБ.
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Образац пријаве за истицање фирме на пословном простору (П ЛКТ)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВАРВАРИН
Општинска управа Варварин
Одељење за привреду, финансије,
утврђивање и наплату јавних прихода
Одсек за утврђивање и наплату
јавних прихода

Образац
П ЛКТ

ПРИЈАВА
ЗА ЛOКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за ________ годину
1.ПОДАЦИ O TAKСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ
1.1

Фирма – пословно име

1.2

Порески идентификациони број (ПИБ)

1.3 . Име и презиме власника (оснивача)
1.4

Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.5

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6

Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)
2.1.1. Адреса објекта на коме је истакнута фирма
2.2. Број истакнутих фирми ван пословног седишта
2.3. Подаци о површини пословног простора
2.4. Подаци о разврставању таксеног обвезника према Закону о рачуноводству и ревизији (мало, средње или велико правно лице)

2.5. Таксени обвезник обавља делатност и истиче фирму на следећим пословним објектима (навести назив, делатност и адресу
сваког објекта ) – уколико обвезник има више објеката, исте навести у посебном прилогу или на полеђини пријаве.

3. НАПОМЕНА
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Попуњава подносилац пријаве

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
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________________________

___________________________

(место)

(датум)

М.П.
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_____________________________
(потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)

Попуњава Локална пореска администрација:
Потврда о пријему пријаве

ТАРИФНИ БРОЈ 2
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају општини Варварин (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.)
Локална комунална такса из овог тарифног броја, на годишњем нивоу за правна лица и
предузетнике износи 20% одговарајућих износа утврђених у таксеној тарифи тарифни број 1 ове
Одлуке.
За правна лица и предузетнике који нису обухваћени таксеном тарифом из Тарифног броја
1. ове Одлуке, такса за правна лица износи 20.000 динара, а за предузетнике 5.000 динара на
годишњем нивоу.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је фирма истакнута, на
основу решења издатог од стране Општинске управе општине Варварин – Одељења за
друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам, стамбено комуналне
послове и инспекцијски надзор.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-716112843-42 комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају општини.
ТАРИФНИ БРОЈ 3
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина.
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, плаћа се комунална такса у једнократном износу, и то:
1. За теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости – 1.600 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости – 2.140 динара
- за камионе од 5 т до 12 т носивости – 3.760 динара
- за камионе преко 12 т носивости – 5.350 динара.
2. За теретне и радне приколице ( за путничке аутомобиле) – 530 динара.
3. За путничка возила:
- до 1.150 цм3 - 530 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 - 1.070 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 - 1.600 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 - 2.140 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 - 3.220 динара,
- преко 3.000 цм3 - 5.350 динара;
4. За мотоцикле:
- до 125 цм3 - 430 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 - 640 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 - 1.070 динара,
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5. За аутобусе и комби бусеве – 50 динара по регистрованом седишту;
6. За прикључна возила:
Теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених
врста терета:
-

1 т носивости – 430 динара,
од 1 т до 5 т носивости – 750 динара,
од 5 т до 10 т носивости – 1.020 динара,
од 10 т до 12 т носивости – 1.390 динара,
носивости преко 12 т – 2.140 динара;

7. За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата – 1.600 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата – 2.140 динара,
- чија је снага мотора од 96 – 132 киловата – 2.680 динара,
- чија је снага мотора од 132 – 177 киловата – 3.220 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата – 4.290 динара.
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела – 1.070 динара.
Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1 овог члана усклађују се годишње, са
годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове
статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а
износ преко пет динара заокружује на десет динара.
Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2 ове
таксене тарифе, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи
локалне комуналне таксе, које објављује Влада Републике Србије.
Обвезник комуналне таксе по овом тарифном броју је правно лице, предузетник и физичко
лице.
Комунална такса по овом броју плаћа се у једнократном годишњем износу приликом
регистрације моторног возила.
Орган надлежан за регистрацију возила не може извршити регистрацију моторног возила
без доказа о плаћеној такси.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за моторна возила за која се не плаћа накнада за
употребу јавних путева, за особе са инвалидитетом и организације које окупљају особе са
инвалидитетом, а сходно одредби члана 17 став 1 Закона о јавним путевима (''Службени гласник
РС'', број 101/05 и 123/07).
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-714513843-04 –
комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина.
ТАРИФНИ БРОЈ 4
4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација.
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За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе: (одбити један дан у недељи).
1. За постављање столова испред угоститељских радњи:
- I зона месечно по м2
................................................................... 100 динара
2
- II зона месечно по м
................................................................... 80 динара
- III зона месечно по м2
...................................................................
60 динара
2. За излагање робе испред пословних просторија
- I зона месечно по м2
...................................................................
- II зона месечно по м2
...................................................................
2
- III зона месечно по м
...................................................................

80 динара
60 динара
40 динара

За коришћење простора из става 1. овог Тарифног броја утврђује се износ за период од
01.05.-01.10. у години за коју се утврђује обавеза.
За простор на јавним површинама који је ограђен и заузет у току целе године утврђује се
такса за целу календарску годину.
3. За постављање телефонских говорница, по апарату, плаћа се комунална такса у износу од
30 динара дневно.
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се приликом одобрења за рад од стране
Одељења за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам,
стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор, за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија, у пословне сврхе.
Одобрење се доставља Одељењу за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних
прихода, Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода ради наплате и инспекцијском
органу ради вршења контроле.
Обвезник комуналне таксе је правно лице, предузетник и физичко лице.
Комунална такса се утврђује и наплаћује за сваки објекат појединачно.
Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора ради продаје
штампе, књига и друге публикације, као и хуманитарне, традиционалне верске и организације
које раде са инвалидима рада и хендикепираним лицима.
Такса из овог тарифног броја плаћа се унапред сразмерно времену коришћења, а приликом
подношења захтева за добијање одобрења за коришћење јавне површине.
Орган за издавање одобрења за коришћење јавне површине не може да изда одобрење без
доказа о уплаћеној такси.
Орган који контролише коришћење јавне површине ће, када утврди да се јавна површина
користи без одобрења, односно преко одобрене површине за њено коришћење, наплатити таксу за
површину која се користи, рачунајући од почетка месеца у ком је та чињеница утврђена.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741531843-77 –
коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе
осим ради продаје штампе, књига и других публикација.
ТАРИФНИ БРОЈ 5
7. Држање средстава за игру (''забавне игре'')
За држање средстава за игру (''забавне игре'') – билијар, томбола, компјутерске и видео
игре, рулет и др., плаћа се комунална такса по апарату, месечно и то:
1. Покер апарати по уређају
............................................ 1.500 динара
2. Томбола у Варварину
...........................................
6.000 динара
3. Томбола у осталим местима ..........................................
1.500 динара

Страна 335 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
21.12.2015.године
4. Кладионица .................................................................
6.000 динара
5. Компјутери
.................................................................
300 динара
6. Рулет
.................................................................
20.000 динара
7. Остало
................................................................
500 динара
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно лице и предузетник који држи апарате
за забавне игре.
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси Одељење за привреду,
финансије, утврђивање и наплату јавних прихода Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода,
Општинске управе општине Варварин.
Таксени обвезник је дужан да најкасније пре почетка држања средстава за игру поднесе
пријаву надлежном Одељењу Општинске управе и достави податке од значаја за одређивање
висине таксе, ради доношења решења, а исту су дужни уплатити у року од 8 дана од дана пријема
решења о утврђивању обавезе.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја држалац је
дужан да пријави Одељењу за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода,
Одсеку за утврђивање и наплату јавних прихода, Општинске управе општине Варварин, најкасније
3 дана пре настанка промене.
Ова такса плаћа се до 15. у месецу за претходни месец.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-714572843-29 комунална такса за држање средстава за игру, са позивом на број 97, контролни број 97, ПИБ.
Образац пријаве за локалну комуналну таксу за држање средстава за игру (забавне игре) –
(П ЛКТЗИ).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВАРВАРИН
Општинска управа Варварин
Одељење за привреду, финансије,
утврђивање и наплату јавних прихода
Одсек за утврђивање и наплату
јавних прихода

Образац
П ЛКТЗИ

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ (забавне
игре, билијар, томбола, компјутерске и видео-игре, кладионице, рулет и др.) на територији општине Варварин
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ТАКСЕ

I
1.

Фирма – пословно име

2.

Порески идентификациони број (ПИБ)

3.

Матични број (правног лица, односно предузетника)

4.

Име и презиме власника (оснивача)
Јединствен матични број грађана (ЈМБГ):

5.

За стране држављане бр. Пасоша и евиденциони број:
избегла, прогнана и расељена лица бр. исправе

6.

Подаци о седишту / пребивалишту

6.1.

Општина

6.2.

Место

6.3.

Назив улице

6.4.

Кућни број (број и слово)

6.5.

Спрат, број стана и слово
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7.

Број телефона или факса: Е-маил

8.

Датум почетка обављања делатности

2.

СРЕДСТВА И АПАРАТИ ЗА ИГРУ

2.1.
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Врста апарата
Марка, тип
Укупан број ове врсте апарата

2.2.

Врста апарата
Марка, тип
Укупан број ове врсте апарата

2.3.

Врста апарата
Марка, тип
Укупан број ове врсте апарата

Попуњава подносилац пријаве
Пријаву, односно њен део припремио порески пуномоћник, односно порески саветник пуномоћника

____________________________

_______________________________

(попис пореског пуномоћника односно пореског
саветника пуномоћника)

(ПИБ пореског пуномоћника, односно
пореског саветника пуномоћника)

__________________________
(ЈМБГ пореског пуномоћника,
односно пореског саветника
пуномоћника)

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни

____________________________

_______________________________

М.П. __________________________

(место)

(датум)

(потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)

ТАРИФНИ БРОЈ 6
6. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима
Паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима
наплаћује се, и то:
- за путничка возила – 50 динара,
- за камионе и тракторе – 100 динара.
ТАРИФНИ БРОЈ 7
10. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте за
привремено коришћење.
За постављање кампова, шатора и других објеката привременог коришћења на слободним
површинама, плаћа се комунална такса у износу од 15,00 динара дневно по м2.
Обвезници комуналне таксе из овог тарифног броја су правна, физичка лица и
предузетници.
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Ова комунална такса утврђује се и плаћа приликом подношења захтева за добијање
одобрења од стране Одељења за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове,
урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор.
Не плаћају комуналну таксу из овог тарифног броја, припадници војске, полиције,
извиђачи, планинари и школе при извођењу наставе у природи.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741533843-91 комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења.
ТАРИФНИ БРОЈ 8
11. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова,
раскопавање јавних површина и постављање грађевинске скеле на јавним површинама.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом, држалац или власник материјала,
инвеститор или извођач радова плаћа комуналну таксу по м2, и то:
При изградњи објекта, по м2 заузете површине, у месечном износу - 50 динара
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом дуже од три месеца, такса се увећава
за 50% за продужени период
За извођење грађевинских радова при којима се врши ископавање коловоза, тротоара,
зелених површина и других јавних површина, плаћа се такса по дужном метру ископане
површине, месечно - 50 динара.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник или физичко лице које је
заузело јавну површину за паркирање возила, грађевинским материјалом или које изводи
грађевинске радове.
Такса се плаћа приликом издавања одобрења од стране Одељења за друштвене
делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам, стамбено комуналне послове и
инспекцијски надзор.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за раскопавање односно заузимање јавне
површине у случају реконструкције коловоза, тротоара, или друге јавне површине и при
инвестицијама на водоводу и канализацији, по захтеву ЈКП ''Варварин''.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741535843-08 комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова, раскопавање јавних површина и постављање грађевинских скела на јавним површинама са
позивом на број 97, контролни број, ПИБ.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(''Службени лист општине Варварин'', број 11/14, 12/14 и 1/15).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин'' а примењује се од 01.01.2016. године.
БРОЈ: 434-11/2015-I
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15) 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 32 седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Мирко Томић''
Обреж
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж
због истека мандата и то:
1. Биљана Јовановић, из реда запослених
2. Радмила Тоцић, из реда запослених
3. Игор Бишевац, из реда запослених
4. Бобан Бркић, испред Савета родитеља
5. Слободан Михајловић, испред Савета родитеља
6. Саша Дидић, испред Савета родитеља
7. Дејан Јеремић, испред локалне самоуправе
8. Дејан Милојковић, испред локалне самоуправе
9. Славољуб Матић, испред локалне самоуправе
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж и то:
1. Биљана Јовановић из Обрежа, из реда запослених
2. Надица Ђурђевић из Обрежа, из реда запослених
3. Бојан Томић из Обрежа, из реда запослених
4. Саша Дидић из Обрежа, испред Савета родитеља
5. Бобан Бркић из Обрежа, испред Савета родитеља
6. Оливер Бркић из Обрежа, испред Савета родитеља
7. Дејан Јеремић из Обрежа, испред локалне самоуправе
8. Славољуб Матић из Обрежа, испред локалне самоуправе
9. Гордана Васић из Обрежа, испред локалне самоуправе
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''
БРОЈ: 02-43/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

Страна 339 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
13.

21.12.2015.године

На основу члана 53. и 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15) 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 32 седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О разрешењу председника Управног одбора и именовању члана Управног одбора
ПУ ''Наша радост'' Варварин

I РАЗРЕШАВА СЕ Љиљана Хајдуковић из Обрежа, са функције председника Управног
одбора ПУ ''Наша радост'' Варварин, именована испред локалне самоуправе, због подношења
оставке.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Славица Милутиновић из Варварина, за члана Управног одбора ПУ
''Наша радост'' Варварин, испред локалне самоуправе.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''
БРОЈ: 02-41/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
14.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ др Драгослав Арсић из Тољевца са функције члана Комисије за
кадровска и административно мандатна питања, због престанка мандата одборника.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Јевтић из Горњег Катуна за члана Комисије за кадровска и
административно мандатна питања.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Страна 340 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
БРОЈ: 02-44/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

21.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

66.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Варварин да потпише Споразум са
канцеларијом за сарадњу у области одбране при Амбасади САД у Београду ради пружања
хуманитарне помоћи у виду финансирања изградње вртића у Обрежу.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 560-26/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
67.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Председник – Општинско веће Варварин за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 400-160/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

Страна 341 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
68.

21.12.2015.године

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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске управе општине Варварин за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 400-164/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
69.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план месних заједница општине Варварин за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-97/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
70.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је

Страна 342 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗАКЉУЧАК

21.12.2015.године

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Фонда за развој пољопривреде општине Варварин за
2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-170/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
71.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Штаба за ванредне ситуације општине Варварин за
2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-98/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
72.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Скупштина општине Варварин за 2016.годину.

Страна 343 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

21.12.2015.године

БРОЈ: 401-101/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
73.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план верских заједница за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-92/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
74.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Центра за социјални рад Варварин и Ћићевац са
седиштем у Ћићевцу – Одељење у Варварину за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 402-32/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р

Страна 344 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
75.

21.12.2015.године

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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-80/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
76.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Спортског савеза Варварин за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 400-166/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
77.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је

Страна 345 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗАКЉУЧАК

21.12.2015.године

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Дома здравља ''др Властимир Годић'' Варварин за
2016.годину, са планом за коришћење средстава буџета у 2017. и 2018.години.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-96/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
78.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске библиотеке Варварин за 2016.годину и
Програм рада за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-99/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
79.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је

Страна 346 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗАКЉУЧАК

21.12.2015.године

I УСВАЈА СЕ Програм пословања ПУ ''Наша радост'' Варварин са Финансијским планом
за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 400-178/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
80.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2016.годину, Финансијски
план пословања за 2016.годину и измена Ценовника ЈКП ''Варврин'' Варварин.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 400-163/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
81.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
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I УСВАЈА СЕ Финансијски план пословања ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за
2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 401-90/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
82.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈП ''Морава'' Варварин са Финансијским планом за
2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 023-56/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
83.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
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I УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин са
Финансијским планом за 2016.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 400-162/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
84.
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 32. седници одржаној дана 21.12.2015.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта општине Варварин 2015-2018.година и Акциони
план за спровођење стратегије развоја спорта општине Варварин 2016-2018.година.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

БРОЈ: 66-15/2015
У Варварину, дана 21.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
2.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр.129/07) и члана 37. тачка 4,. Статута општине Варварин („Сл. лист општине Варварин“, бр.
9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела
је
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

Уставом Републике Србије установљен је концепт уређења система локалне самоуправе, а
Законом о локалној самоуправи општина се дефинише као територијална јединица у којој се
остварује локална самоуправа. Законом о локалној самоуправи је као примарна надлежност
локалне самоуправе наведена израда и усвајање програма развоја општине.
Статутом општине Варварин у члану 37 тачка 4, предвиђено је да општина преко својих
органа у складу са законом доноси Програм развоја општине. Програм развоја општине Варварин
за 2016.годину представља континуитет досадашњих мера и активности започетих у предходном
периоду.
У припреми Програма развоја остварена је сарадња са Месним заједницама, јавним
предузећима и установама. Програм развоја подељен је у више поглавља од којих је свако
посвећено једној области полазећи од актуелног степена развоја појединих области и уважавајући
принципе равномерног и уравнотеженог развоја целог подручја општине.
Реализацију Програма развоја могуће остварити средствима из буџета општине, средствима
која обезбеђује републички буџет преко одговарајућих министарства и фондова, средствима
јавних предузећа, установа, Mесних заједница, средствима из донација и других извора.
1.ОПШТИ ПОДАЦИ
Површина: 248,8 км2
Број становника: 17.956
Број месних заједница: 21
Број насеља: 21
Број катастарских општина: 21
Број бирача са пребивалиштем на територији општине
(на дан 10.12.2014. год): 16.226
Надморска висина: Од 150-200 м до 300-350 м.
Географске координате: Између 21° 07´ 30´´ И 21° 26´ 35´´ ИГД
и43° 37´ 30´´ и 43° 52´ 30´´ СГД
Пољопривредно земљиште (на пашњацима): 482 ха
Обрадива површина: 17.000 ха
Шумска површина: (приватна и државна): 6.062 ха
Железнички саобраћај: Магистрална железничка пруга Београд-Ниш и пруга СталаћКрушевац, тангирају подручје општине Варварин. Најближе железничке станице налазе се у
Ћићевцу (6 км) и Сталаћу (11 км).
Друмски саобраћај: Источну границу општине Варварин тангира магистрални пут М-5
(Појате-Крушевац-Краљево), а у непосредној близини се налази саобраћајна петља Појате преко
које се читаво подручје прикључује на аутопут (европску путну мрежу).
Реке: Велика Морава, Западна Морава, Каленићка река и Јовановачка река.
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
2.1. Водоснабдевање
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Најважнија активност из области водоснабдевања у 2016., током 2017. и у 2018.години је:
- наставак радова на завршетку изградње Регионалног система „ Ћелије“ -цевовод
Крушевац-Ћићевац-Варварин,
- наставак изградње водоводне мреже у насељеним местима: Обреж, Горњи Катун, Село
Варварин, Маскаре, Бачина и Бошњане;
- изградња пројектне документације и водоводне мреже у насељеним местима: Мареново,
Залоговац, Парцане;
- израда пројектне документације у насељеним местима: Карановац, Горњи Крчин, Доњи
Крчин, Пајковац, Орашје, Мареново, Тољевац, Мала Крушевица, Суваја, Залоговац, Избеница,
Парцане и Церница,
Главни циљеви, првенствено ће бити усмерени на прикључењу што већег броја корисника
на нову водоводну мрежу, у свим насељеним местима где постоји водоводна мрежа.
Паралелно са завршетком ових радова треба покренути активности на прикључењу
постојећих корисника у Варварину на нову водоводну мрежу и пребацивање старих корисника
водоводне мреже на нову водоводну мрежу (око 700 корисника).
Носиоци наведених активности су: општина Варварин, ЈКП „Варварин“, ЈП „Морава“,
Месне заједнице, надлежна министарства, Дирекција за воде, ИПА фондови.
2.2 Прикупљање,пречишћавање и одвођење отпадних вода на територији општине
Варварин
Основни приоритет у 2016. години је изградња канализационе мреже у насељеним местима
у општини Варварин и то:
- наставак изградње канализационе мреже у Селo Варварину у дужини од 1000 м,
- наставак изгрдње канализационе мреже у Горњем Катуну у дужини од 2000 м,
- преузимање већ изграђене мреже у Горњем Катуну за одржавање и експлоатацију,
- израда пројектне документације за насељена места на територији општине Варварин:
Залоговац, Парцане, Мареново, Горњи Крчин, Доњи Крчин, Пајковац, Тољевац, Мала Крушевица,
Суваја, Избеница, Карановац, Орашје и Церница (за наведена насељена места после израде
пројектне документације и издавања грађевинске дозволе планира се изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже).
Планиране активности у области одвођења, прераде и испуштање отпадних, фекалних и
атмосферских вода су:
- Завршетак пројеката канализационе мреже за села: Обреж, Бачина, Бошњане, Маскаре;
- израда пројектне документације сепаратора за прочишћавање отпадних вода за села:
Обреж, Бачина, Бошњане, Маскаре, Доњи Катун, Горњи Катун и Село Варварин;
- санација, уређење, и одржавање постојеће канализације као и канала и водотокова за
одвођење исте,
- контрола квалитета испуштених отпадних вода и забрана испуштања фекалних вода од
стране предузећа, установа и појединаца,
- одвођење и прикупљање атмосферских вода у водотокове,
- регулисање водотока на територији општине,
- откуп земље за постављање постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.
Носиоци активности су: општина Варварин, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Варварин“, ЈП“Србијаводе“, комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине.
2.3.Чишћење и одржавање јавних и зелених површина
Општина Варварин у 2016, 2017, и 2018. години наставља са активностима које обухватају:
- постављање бехатон плоча у ул.Марина Мариновића и на Тргу Мирка Томића,
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- појачане активности на елиминацији дивљих депонија и сакупљању и депоновању смећа
по свим месним заједницама,
- одређивање локација за постављање контејнера као и њихову адекватну употребу од
стране свих корисника,
- чишћење и проширивање простора који се редовно одржава где је потребно обезбедити
довољно радне снаге као и набавити потребну специјализовану опрему и механизацију за те
намене,
- израда пројектне документације за изградњу рециклажног центра за наменских судова
рециклажу отпада,
- наставити са набавком контејнера за одвајање смећа (пластика, папир, стакло),
- постављање нових ивичњака;
- комплетна санација зелених површина и формирање нових нових зелених површина,
- ревитализација живе ограде од Дома здравља до зграде ЈП „Дирекција за урбанизам и
изградњу Варварин“,
- редовно одржавање и уређивање зелених површина на територији свих месних заједница,
- засађивање нових и одржавање постојећих дрвореда на територији свих месних заједница,
- наставак радова на уређењу постојећих тргова и тротоара уз евентуално формирање нових
на територији свих месних заједница,
- одржавање спомен обележја,
- набавка опреме за зимско одржавање улица.
Носиоци наведених активности су: општина Варварин, ЈП „Дирекција за урбанизами
изградњу Варварин“ , ЈКП „Варварин“, ЈКП „Путеви Варварин“, Месне заједнице, комунална
инспекција и инспекција за заштиту животне средине.
2.4. Одржавање гробаља
У континуитету са раније спровођеним мерама и активностима, у 2016, 2017. и 2018.
години, посебно ће бити посвећена пажња подизању квалитета услуга и уређивању гробаља у свим
Месним заједницама на територији општине Варварин.
Као приоритет око одржавања и уређења гробаља истичу се следеће активности:
- ограђивање гробаља и постављање капије на улазима,
- реализација постојећих планова на проширењу гробаља,
- парцелисање гробних места,
- активирање службе за ископ и укоп,
- насиповање саобраћајница на гробљима,
- редовно уређивање и одржавање стаза и прилазних путева.
Носиоци активности су : ЈКП „Варварин“ и Месне заједнице на територији општине
Варварин.
2.5. Уређење и одржавањепијачног простора
У циљу ефикаснијег одвијања пијачних активности у 2016, 2017. и 2018. години, планирано
је следеће:
- оградити пијацу и поставити капије на улазима,
- обновити објекте који се већ налазе на сточној пијаци,
- повећање квалитета у пружању и контроли пијачних активности,
- обезбеђење адекватне локације за изградњу кванташке пијаце у Варварину,
- доследност инспекцијских служби у забрани одвијања пијачних активности ван за то
предвиђених локација.
Носиоци активности су: ЈКП „Варварин“ и општина Варварин.
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У 2016., 2017. и 2018. години ће се наставити са изградњом и реконструкцијом започетих
инвестиција, као и са радом на припремању техничке и урбанистичке документације.
Одржавање јавне расвете на територи општине и постепена замена постојећих сијалица
дуготрајним и штедљивим.
Носиоци активности су: Електродистрибуција, општина Варварин, ЈП „Дирекција за
урбанизам и изградњу Варварин“, Месне заједнице.
2.7.Гасификација
Планиране активности у 2016., 2017. и 2018. години обухватају:
- наставак израде пројектне документације за насељена места на територији општине
Варварин,
- наставак изградње гасификационе мреже на територији општине Варварин за које
простоји пројектна документација,
Носиоци активности су: општина Варварин, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Варварин“ .
3.УРБАНИЗАМ,
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

И

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

КОРИШЋЕЊА

У оквиру уређивања грађевинског земљишта Просторни план општине Варварин
представљаће основу за правилно коришћење и намену простора, као и други плански документи.
Током 2016. године планира се:
- усвајање плана генералне регулације за Варварин, који се налази у Министарству и чека
се усвајање од стране комисије коју формира Министарство,
- израда плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Пољце III,
- наставиће се са рационалним коришћењем јавног земљишта, бољим искоришћавањем
постојећих инфраструктурних система,
- пројектовање индустријске зоне у Горњем Катуну и на путу Варварин-Бачина,
- уређење грађевинског земљишта и отуђењем и давањем у закуп истог, у складу са
законом.
Ноиоци активности су: општина Варварин, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Варварин“ , ЈКП „Варварин“.
4.САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
У 2016., 2017. и 2018. години планиране су следеће активности:
- изградња локалних путева за које постоји пројектна документација,
- радови на телефонизацији насељених места која још увек нису покривена телефонском
мрежом.
Носиоци активности су: Телеком Србија, општина Варварин и Месне заједнице.
5.ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПУТЕВА, УЛИЦА, ТРГОВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Основне активности у 2016, 2017. и 2018. години биће усмерена на одржавање и
реконструкцију улица и некатегорсаних путева и реализацију започетих инвестиција на
асфалтирању улица у насељеним местима.
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Програм активности по сеоским подручјима биће у складу са програмима развоја самих
Месних заједница и по њиховим приоритетима.
Планиране активности за 2016. годину обухватају:
- припрему пројектне документације и асфалтирање улица по приоритетима на територији
свих Mесних заједница,
- поправка улица у насељеним местима (санација ударних рупа),
- одржавање вертикалне и хоризонталне путне сигнализације на територији општине,
- асфалтирање путева,
- асфалтирање улица,
- одржавање , насипање и поправка пољских путева у свим месним заједницама,
- уређење спомен обележја учесника у ратовима по месним заједницама,
- уређење пешачке зоне,
- уређење стаза и прилаза до цркава.
Носиоци активности су: општина Варварин, ЈП „Путеви Србије“, надлежна министарства,
Месне заједнице, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин“ и донатори.
6.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мере и активности у области заштите животне средине обухватиће:
- завршетак пројеката санације депоније и извђење радова на санацији исте;
- перманентну контролу исправности воде за пиће из јавних чесми и месних водовода, као и
исправности животних намирница,
- контролу и спречавање испуштања отпадних вода од стране већих загађивача на
територији општине,
- чишћење постојећих и мере у циљу спречавања стварања нових дивљих депонија,
- организовање предавања по школама на тему заштите животне средине ,
- друге активности у циљу заштите животне средине и едукације становништва.
Носиоци активности су : општина Варварин, ЈКП „Варварин“ и надлежне инспекцијске
службе.
7.ПОЉОПРИВРЕДА
Мере и активности у области пољопривреде биће усмерене на даљи подстицај
пољопривредне производње на територији општине и обухватају:
- активирање фонда за развој пољопривреде у смислу давања кредита пољопривредним
произвођачима,
- едукација пољопривредних произвођача о начину функционисања унутар задруга и
удружења,
- подстицај удруживања пољопривредника,
-проширивање активности везаних за развој сеоског туризма,
- организовање посета афирмисаним пољопривредним произвођачима и примерима добре
праксе у окружењу,
- организовање посета и учешће на сајмовима пољопривреде,
- организовање трибина и едукација пољопривредних произвођача о примени минералних
ђубрива, обради земље, новим сортама воћа, ратарских култура и другим актуелним темама.
Носиоци наведених активности су: општина Варварин, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, подручна Канцеларија за подршку руралном развоју месне заједнице.
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Активности у области туризма биће усмерене на унапређење и побољшање туристичке
понуде у општини са акцентом на спомен комплекс „Саставци“ , око споменика учесника
Варваринске битке и грофа Орурка и обухватају следеће:
- израда трим стазе од комплекса Спортско-туристичког центра „Темнић“ до комплекса
„Саставци“ око споменика грофа од Орурка,
- завршетак реализације пројекта Спортско-туристичког центра „Темнић“ , и то изградња
пратећих објеката око изграђених базена и изградња осталих терена предвиђених планом детаљне
регулације,
- уређење планине Јухор у смислу изградње бициклистичке стазе.
Носиоци активности су: општина Варварин, Спортско-туристички центар „Темнић“
Варварин са надлежним институцијама и страним донаторима.
9.САРАДЊА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У области сарадње са верским заједницама у 2016, 2017. и 2018. години наставиће се са
финансирањем Верских заједница и радова на изградњи и одржавању цркава по указаним
потребама.
Носиоци активности су: општина Варварин, Верске заједнице, донатори, грађани.
10.ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
10.1. Основно образовање
У циљу што квалитетнијег образовања и васпитања деце потребно је извршити опремање
школских објеката, њихово одржавање и адаптацију.
Приоритети развоја ОШ „Јован Курсула“ за 2016. годину су:
Опремање и уређење простора и то:
- надградња спрата изнад постојеће школе у Варварину у сарадњи са Министарством
просвете,
- замена дотрајалих подова,
- увођење централног грејања у подручним одељењима школе,
- сређивање ограде у подручном одељењу школе,
- куповина клима уређаја,
- куповина канцеларијског материјала,
- куповина материјала за образовање и материјала за одржавање хигијене,
- набавка наставних средстава за школе по указаним потребама ( машине, табле, рачунари,
... ).
- израда пројектне документације и изградња фискултурних сала за основне школе у
Обрежу, Бошњану, Доњем Крчину и Залоговцу.
Носиоци активности су: општина Варварин, Министарство просвете, донатори.
10.2. Средње образовање
За успешнији и квалитетнији рад Средње школе у Варварину, у 2016. години планирана је:
- надградња спрата изнад постојеће Средње школе у Варварину у сарадњи са
Министарством просвете,
- одржавање система за грејање,
- зидарски, столарски, молерски, електро радови и радови на крову, водоводу, канализацији
и инсталацијама,
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- куповина канцеларијског материјала,
- куповина материјала за образовање и материјала за одржавање хигијене,
- набавка наставних средстава за школе по указаним потребама ( машине, табле, рачунари,
... ).
Носиоци активности: општина Варварин, Средња школа у Варварину, надлежна
министарства, и донатори.
10.3. Култура
Општинска библиотека Варварин, као установа која се пре свега бави пословима и
делатностима из области културе и образовања, мора да се залаже између осталог, за унапређење и
побољшање културног и уметничког нивоа приказаног програма као и увећање програма и
културних догађаја уопште.
Планиране активности за период од 2016-2018. године су обезбеђивање средстава у складу
са финансијским планом установе и буџетом општине за набавку и осамревењивање уређаја и
опреме, како би се побољшао логистички ефекат и готовост установе у смислу подршке свим
културним догађајима у општини и то:
- куповина дигиталног пројектора за потребу дигитализације и поновног активирања
биоскопа,
-куповина новог биоскопског платна за пројекцију,
-побољшање енергетске ефикасности зграде библиотеке,
-реновирање Дома културе у Обрежу, Доњем Крчину и осталим местима,
-израда пројектне документације и изградња Дома културе у Избеници,
-уређење просторија за младе у склопу Домова култура у свим Месним заједницама на
територији општине Варварин,
- наставак са популаризацијом и омасовљавањем аматеризма кроз рад фолклора,
позоришта, хора, балета-школе плеса и музичке школе или секције,
-финансирање активности КУД-ова по месним заједницама.
Носиоци активности су: општина Варварин, Општинска библиотека Варварин, Месне
заједнице, Дом културе Варварин , Министарство културе, донатори.
10.4. Информисање
У периоду од 2016. до 2018. године, планиран је наставак сарадње са медијским кућама, пре
свега са РТК и РТВ канал М.
Носиоци активности:општина Варварин.
10.5. Спорт и култура
У циљу организованог и масовног бављења спортом грађана у адекватним условима и на
адекватан начин, приступиће се уређењу спортских терена на територији општине.
Током 2016. године, планирано је:
- одржавање турнира у стоном фудбалу и неколико краћих кошаркашких и одбојкашких
турнира,
- хобловање, лакирање паркета и замена дотрајалих дашчица у Спортској сали,
- наставак радова на отвореним базенима (уклањање недостатака и проширивање понуде за
забаву и рекреацију грађана),
- изградња терена за мали фудбал, баскет, бич волеј, одбојку, тенис и мини голф,
- организовање школе пливања,
- организовање такозваних „Игара без граница“, које се одржавају на води, а учешће би
узели представници из свих општина које нас окружују,
- обезбеђење локације за нови спортски терен у Избеници.

Страна 356 број 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
21.12.2015.године
Канцеларија за младе Варварин, у 2016. год. наставља да се бави искључиво питањима
младих, пружа подршку у сваком облику и подстиче креативни развој и културно стваралаштво,
јача одлучност младих да се активније укључе у процес доношења одлука важних за квалитетнији
живот локалне заједнице, утиче и на повећање запажености младих и афирмисаности локалне
иницијативе младих, стварајући мрежу младих активиста, спремних на основне облике
волонтерског ангажмана у локалној заједници.
Носиоци активности су: општина Варварин, Спортско-туристички центар „Темнић“
Варварин, Канцеларија за младе Варварин и Месне заједнице.
10.6. Друштвена брига о деци
Предшколска установа „Наша радост“ Варварин у 2016. години усмериће своја ангажовања
на обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу,унапређивању и уједначавању услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова рада и предузимању мера за опште
унапређење делатности предшколског васпитања и образовања деце.
Установа „Наша радост“ за 2016. годину као приоритет наводи следеће:
- наставак доградње постојећег објекта (завршетак радова на новој групи у Варварину),
- изградња просторија вртића у Обрежу;
- комплетно опремање нове групе,
- набавка нових дидактичких средстава и стручне литературе,
- куповина опреме за кухињу и вешерај,
- замена дотрајале дрвене столарије и уградња ПВЦ столарије на две групе у Варварину,
- наткривање једног дела у Установи и стварање услова да се тај простор пренамени, и уз
помоћ ПВЦ столарије претвори у функционалну салу за састанке од 25 квадратних метара,
- изградња новог паркинг простора.
Дневни Центар за децу ометену у развоју у 2016. години, усмериће своја ангажовања на
обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова рада и предузимању мера за опште
унапређење делатности васпитања и образовања деце са посебним потребама.
Носиоци активности: општинаВарварин, Министарство финансија, ПУ „Наша радост“
Варварин, Дневни Центар за децу ометену у развоју Варварин, донатори.
10.7.Социјална заштита
У циљу повећања квалитета живота социјално угрожених група Центар за социјални рад
Варварин, предлаже да се породицама које су корисници материјалног обезбеђења омогући
субвенционо плаћање:
- комуналних услуга,
- услуга које се плаћају у ПУ „Наша радост“,
- услуга које пружају школске кухиње деци из горе наведених породица.
У 2016. години, наставиће се са доделом новчане помоћи незапосленим породиљама на
територији општине Варварин, у износу од 12.000,00 динара месечно, у периоду од годину дана од
датума рођења детета.
Наставиће се пружањам услуге „Помоћ и нега у кући старим особама“ са циљем пружања
адекватне помоћи особама које због старости и болести нису у могућности да самостално
функционишу.
Услуга би обухватала одржавање личне хигијене станова корисника, припремање оброка,
доношење лекова или одвођење код лекара, набавку намирница и остваривање контакта са
спољашњим светом и институцијама. Геронто-домаћице би и даље пружале наведену услугу,
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ангажовале би се по критеријуму стручности или као незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање.
Наставиће се са радом „Народне кухиње“, као вид услуге, која би се пружала особама без
прихода, пензионерима са минималним пензијама и радно неспособним корисницима
материјалног обезбеђења.
Црвени крст Варварин у 2016. год. планира да у оквиру остваривања бриге о старим,
самохраним лицима успостави услугу „Клуб за стара лица“, где би уз основну контролу здравља
(мерење притиска и шећера у крви) стари суграђани општине могли да искажу и своја
интересовања за разне области: ликовне и музичке културе, потребе за дружењем и провођење
дела свог слободног времена у друштву својих вршњака, као и да добију савете о здравом начину
живота.
Носиоци активности: општина Варварин, Центар за социјални рад Варварин, Црвени крст
Варварин, Министарство за рад и социјална питања, донатори.
10.8.Здравствена заштита
Дом здравља „Др Властимир Годић“ Варварин, током 2016, 2017. и 2018. године, радиће на
унапређењу и бољем организовању пружања здравствене заштите свим грађанима са територије
општине Варварин.
У том циљу неопходно је испунити следеће услове:
- отплата кредита за новокупљено санитетско возило,
- улагање у опрему ( куповина стерилизатора, гинеколошког стола, картотека, столица за
чекаонице, боце са кисеоником, компресоре за стоматолошке машине ),
- одржавње информационог система,
- куповина четири клима уређаја;
- одржавање и поправка медицинске опреме,
- мртвозорство,
- уништавање медицинског отпада
Носиоци активности: општина Варварин, Дом здравља „Др Властимир Годић“ Варварин,
Министарство здравља, донатори.
Поред свега наведеног, реализоваће се и остале активности у свим наведеним областима
које су Месне заједнице, јавна предузећа, установе и остали субјекти доставили као своје предлоге
за Нацрт програма развоја општине Варварин упериоду од 2016-2018. године.
Општина Варварин ће учинити напоре да побољша рад локалне самоуправе и оствари
ефикасније пружање услуга грађанима.
Број: 012-12/2015
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
На основу члана 40. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(''Службени гласник РС'', број 36/09) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), уз прибављено мишљење Локалног
савета за запошљавање од 10.12.2015. године ,
Скупштина општине Варварин на 32. седници одржаној дана 21.12.2015. године, донела је
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
УВОД
Локалним акционим планом запошљавања општине Варварин за 2016. годину (у даљем
тексту: ЛАПЗ) утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење
незапослености на територији општине Варварин. ЛАПЗ представља основни инструмент
спровођења активне политике запошљавања у 2016. години.
Предмет Локалног акционог плана запошљавања је решавање проблема у области
запошљавања на територији локалне заједнице , креирање локалне политике запошљавања и
програма и мера активне политике запошљавања у складу са локалним потребама и могућностима.
Правни основ за доношење ЛАПЗ је Национални акциони план запошљавања за 2016.
годину и одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
(''Службени гласник РС'', број 36/09), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе
може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ) усвојити
локални акциони план запошљавања.
Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је
да локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање, донет Локални акциони
план запошљавања, обезбеђена средстава за финансирање одређеног програма или мера, и
усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног
тржишта рада.
У дефинисање и израду ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, поред ЛСЗ, у припреми
и изради Акционог плана учествовали су: Општинска управа и Национална служба за
запошљавање – Филијала Крушевац.
На Акциони план претходно мишљење дао је ЛСЗ општине Варварин.
I АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ ВАРВАРИН
1. Економска ситуација
У периоду до 2008. године остварен привредни раст и макроекономска стабилност имали
су позитиван утицај на кретања на тржишту рада. Међутим, проблеми у области запошљавања и
даље постоје.
Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше опстају јер
се најбрже прилагођавају новонасталим условима. Пружање подршке сектору малих и средњих
предузећа је сложен посао због ширине и различитости потребних вештина потенцијалних
предузетника и ограничених расположивих ресурса за пружање значајне помоћи. Без обзира на
препреке потребно је створити услове неопходне за развој овог сектора, јер је управо он покретач
развоја и омогућава смањење незапослености путем отварања нових радних места, повећање броја
привредних субјеката.
На територији Општине постоји велики број пољопривредних газдинстава и привредних
субјеката који се баве прерадом примарних пољопривредних производа. Привредне активности у
руралном подручју везане су за ратарство, повртарство, воћарство и сточарство. Од укупне
територије коју покрива општина Варварин пољопривредна површина се простире на 69,86%
земљишта.
Статистички показатељи везани за општину су: по последњем попису из 2011. године број
становника је 17.772 површина 249 km2, просечна зарада по запосленом у Републици 43.788,00
динара (за период 01.01.-31.08.2015.године).
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Остварена макроекономска стабилност и повољна макроекономска ситуација
последњих година, утицале су на појаву позитивних трендова кретања на тржишту рада, али и
поред позитивних помака, општа ситуација у области запошљавања и даље је неповољна.
Основни проблеми у области запошљавања јесу:
-

недостатак послова као последица недовољне привредне активности,

-

ниска запосленост.

Од четвртог квартала 2009.г. па надаље као последица утицаја светске економске
кризе, долази до погоршања ситуације на тржишту рада, које и даље има исте карактеристике у
смислу:
-

високе незапослености,

-

великог прилива вишка запослених из предузећа која се реструктуирају и
приватизују;

-

неповољне старосне и квалификационе структуре незапослених,

-

високе стопе незапослености младих,

-

великог учешћа жена у укупној незапослености,

- великог броја незапослених који припадају теже запошљивим категоријама (особе са
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и др);
- великог броја ангажованих у сивој економији.
Поред свега овога, незапосленост у Општини Варварин има дугорочни, структурни и
транзициони карактер.

2. Незапосленост
Незапослено лице је лице од 15 до 65 година, способно и одмах спремно да ради, које није
засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији
незапослених и активно тражи запослење. Незапосленим се не сматра ученик, студент,
пензионисано лице и земљорадник који обавља земљорадничку делатност и обавезно је осигуран
по основу катастраских прихода (Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености,
„Службени гласник РС“, бр. 36/09).
Лице које тражи запослење је незапослено лице или запослено које
тражи промену запослења (Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености,
„Службени гласник РС“, бр. 71/03).
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Карактеристике тржишта рада остају непромењене у смислу високе незапослености,
погоршања стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.
Опште карактеристике тржишта рада до 2015. године остају непромењене у односу на
претходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће дугорочно
незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, висока стопа
незапослености младих, велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама.
2.2.Старосна и полна структура
Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2012–2015. године показује
да највеће учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од
25 до 34 године, а затим лица од 35 до 44 године.
Старосна и полна структура незапослени лица:

Старосна
група

Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
2012
2013
2014
2015
женa
женa
женa
женa

15-24 год.

13,86%
15,01%
13,19%
10,67%
12,21%
14,35%
11,75%
10,76%

25-34

26,14%
27,83%
26,94%
25,16%
28,05%
30,40%
31,81%
28,75%

35-44

25,67%
24,59%
23,87%
26,25%
30,03%
27,62%
26,10%
28,40%

45-54

22,44%
19,53%
21,52%
22,79%
23,76%
20,83%
22,19%
23,99%

55-64

11,89%
13,05%
14,48%
15,13%
5,94%
6,79%
8,16%
8,11%

2.3. Структура према дужини чекања на запослење

Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају
лица која чекају до 1 године, затим 1-2 године, 3-5 годинa, затим 2-3 годинe, онда следе она која
чекају преко 10 година , затим 5-8 година и 8-10 година. Овакво стање је током целог извештајног
периода (2012-2015) и ту није долазило до неких померања.
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Дужина
чекања
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Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
2012
2013
2014
2015
жена
женa
женa
женa

До 1 године 46,06%
39,44%
32,44%
37,83%
45,87%
39,20%
31,81%
32,80%
1-2

21,02%
23,23%
21,93%
13,86%
18,81%
22,69%
23,82%
15,87%

2-3

9,53%
11,61%
14,81%
11,39%
8,91%
10,65%
14,19%
12,52%

3-5

8,19%
10,26%
13,59%
15,22%
8,75%
9,57%
11,42%
15,34%

5-8

5,67%
6,60%

6,49%
7,85%
6,94%
7,18%

9,57%
9,35%

8-10

2,36%
1,82%

1,51%
1,70%
1,70%
2,45%

3,10%
3,35%

Преко 10 г

7,17%
9,24%

7,47%
7,69%
9,26%
9,14%

9,02%
10,76%

2.4.Квалификациона и полна структура незапослених лица:
Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2015. године, показује да у
укупној незапослености, незапослена лица са високим, вишим и средњим образовањем учествују
са 58,34%, а лица без школе и нижег образовног нивоа са 41,66%. Међу незапосленим лицима
најбројнија су лица са средњим образовањем 47,40% код којих је и највиша стопа незапослености,
док је проценат лица са високим и вишим образовањем 10,94%.

Степен
стручне
спреме

Новембар
2012
женa

I

33,94%
33,94%
36,00%
39,29%
33,00%
31,64%
34,09%
38,45%

II

3,07%
3,14%

Новембар
2013
женa

Новембар
2014
женa

3,24%
2,67%
2,93%
2,28%

Новембар
2015
женa

2,37%
1,76%

III

19,37%
19,23%
17,07%
18,41%
14,19%
15,12%
13,05%
14,81%

IV

33,86%
32,81%
31,39%
28,99%
40,76%
38,27%
36,05%
32,98%

V

0,55%
0,45%
0,56%
0,64%
0,33%
0,31%
0,49%
0,53%
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VI
5,20%
5,58%
6,55%
5,29%
5,28%
6,79%
7,99%
6,17%
VII

4,02%
3,30%

4,75%
5,25%

21.12.2015.године

5,74%
5,01%
6,04%
5,29%

VIII

Oсетљиве групе незапослених лица:
Најугроженије категорије за запошљавање су лица преко 50 година живота, инвалиди,
Роми, жене, млади до 30 година старости и избегла и расељена лица.
Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца у 2014. и 2015.г. години
повећана је за 1,775 процентна поена у односу на 2013.годину
Незапосленост
жена
Укупно
незапослени
Од тога жене

Новембар
2012
1270

Новембар
2013
1326

Новембар
2014
1236

Новембар
2015
1097

47,72%

48,87%

49,60%

51,69%

Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Према подацима
стопа дугорочне незапослености у новембру 2015. године смањена je за 5,39 процентна поена у
односу на новембар 2014. године.
Новембар
2012
1270

Укупно
незапослени
Незапосленост 13,86%
младих 15-24г
Нез. старијих
21,89%
преко 50 г.
Дугорочна
53,94%
незапосленост

Новембар
2013
1326

Новембар
2014
1236

Новембар
2015
1097

15,01%

13,19%

10,67%

22,70%

25,00%

25,80%

60,59%

67,56%

62,17%

Посебно осетљиву групу на тржишту рада представљају незапослена лица ромске
националности. Висока стопа незапослености и ниска стопа запослености карактеришу положај
Рома на тржишту рада, који је знатно лошији у односу на укупну популацију. Посебан проблем је
дугорочни карактер незапослености. Највећем броју радно способних Рома, недостаје адекватно
образовање како би успешно учествовали на тржишту рада..
Категорије теже запошљивих лица су: дугорочно незапослена лица, незапослени без
квалификација или нискоквалификовани, вишак запослених, особе са инвалидитетом, Роми,
избегла и расељена лица.
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Посебан проблем на тржишту рада и даље представља велики број вишка запослених.
Радно правни статус и запошљавање ове категорије незапослених, решавао се на различите начине
и применом различитих мера активне политике запошљавања. Улагање отпремнина у ново
запошљавање или самозапошљавање била је једна од мера која је примењивана у протеклом
периоду.
Број корисника новчане накнаде у новембру 2014. године износио је 101 лице од којих су 52 жене.
А у новембру ове године тај број се смањио на 100 лица од којих су 41 жена.

II ПЛАН АКТИВНОСТИ
Циљеви и приоритети политике запошљавања у општини Варварин у 2016. години
Циљеви и приоритети политике запошљавања на територији општине Варварин за 2016.
годину су:
- одржање или повећање запослености и смањење незапослености,
- унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал,
- улагање у социјалну инклузију
- подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,
- подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
- подстицање предузетништва,
- промоција и организовање јавних радова,
- унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера
- активан приступ општине у области запошљавања,
- спровођење мера из акционог плана и јачање улоге локалног савета за запошљавање.
Програми и мере активне политике запошљавања
Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне политике
запошљавања.
Мере активне политике запошљавања реализују надлежне службе Општинске управе и
ЛСЗ, у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
ЛАПЗ за 2016. годину предвиђене су следеће мере активне политике запошљавања:
1. Организовање јавних радова;
2. Програм стручне праксе код приватног послодавца, и делом у јавном сектору
(здравство, образовање и социјална заштита);
3. Програм стицања практичних знања код приватног послодавца;
4. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су Одлуком о
буџету општине Варварин за 2016. годину у износу од 5.000.000,00 динара. Собзиром да су
средства предвиђена буџетом мања од потребних за спровођење активне политике запошљавања,
затражиће се додатна средства од ресорног министарства у складу са законом, тако да је структура
планираних средстава за спровођење ЛАПЗ у 2016:
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- 5.000.000,00 динара за реализацију Програма који се кофинансирају предвиђених ЛАПЗ
- из буџета општине Варварин;
- 10.000.000,00 динара очекивана средства из буџета Републике Србије за рализацију
Програма предвиђених ЛАПЗ,
Средства се преносе Националној служби запошљавања – Филијала Крушевац, на основу
Одлуке о додели субвенције и закљученог уговора између корисника субвенција и Националне
службе за запошљавање – Филијала Крушевац уколико за поједине мере није другачије
прописано.
Праћење реализације мера активне политике запошљавања општине Варварин за 2016.
годину врши Национална служба за запошљавање – Филијала Крушевац.
Корисник средстава који неизвршава утврђене обавезе дужан је да одобрена средства врати
увећана за износ законом утврђене камате у року од 15 дана од дана пријема решења о повраћају
средстава.
Решење о повраћају средстава доноси Национална служба за запошљавање – Филијала
Крушевац.
Изузетно, на предлог Националне службе за запошљавање – Филијала Крушевац, а по
претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, председник општине може
донети одлуку да се кориснику средстава у целини или делимично изврши отпис потраживања у
случају наступања смрти, теже болести или елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и
др.).
Национална служба за запошљавање - Филијала Крушевац и општина Варварин закључују
споразум о начину реализације мера активне политике запошљавања општине Варварин за 2016.
годину.
1. Организовање јавних радова од интереса за општину ради запошљавања теже
запошљивих категорија незапослених лица
Јавни радови од интереса за општину су мера активне политике запошљавања која се
организује у циљу постизања запошљавања и побољшања материјалног положаја незапослених
лица која се налазе на евиденцији Националне службе запошљавања – Испостава Варварин.
На пословима јавних радова углавном се запошљавају теже запошљива незапослена лица
(млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са
инвалидитетом) и незапослена лица у стању социјалне потребе.
Јавни радови се организују у областима:
1. У социјалним и хуманитарним делатностима;
2. На одржавању и обнављању јавне инфраструктуре;
3. На одржавању и заштити животне средине и природе;
Право учествовања у поступку организовања и спровођења јавних радова имају органи
јединице локалне самоуправе, јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења грађана.
Удружења грађана имају право учествовања на јавном конкурсу као подносиоци пријава,
уз услов да обезбеде послодавца – извођача јавног рада регистрованог за обављање делатности
која је предмет јавног рада.
Средства за организовање и спровођење јавних радова износе 2.000.000,00 динара – из
буџета општине Варварин, очекивана средства из буџета Републике 4.000.000,00 динара.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:
1. исплату накнаде за обављени посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове,
2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада;
3. накнаду трошкова спровођења јавних радова и у случају потребе за организовање обуке,
накнаду трошкова обуке.
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Средства намењена за организовање јавних радова су наменска и могу да се користе
искључиво за организовање и спровођење јавних радова.
Приоритет у избору јавних радова имају пројекти којима се обезбеђује запошљавање теже
запошљивих незапослених лица и незапослених лица у стању социјалне потребе са евиденције
Националне службе за запошљавање – Филијала у Крушевцу – служба у Варварину, пројекти код
којих је обезбеђено суфинансирање учешћем подносиоца пројекта или извођача јавног рада као и
пројекти за које се процени да имају већи интерес за грађане и локалну средину у односу на друге
пројекте.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије, Локални
савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања – Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између лица које је учесник јавног рада, општине Варварин и Националне службе за
запошљавање.
2. Програм стручне праксе код приватног послодавца и делом у јавном сектору
Програм Стручне праксе подразумева стицање практичних знања и вештина за самосталан
рад у струци, у занимању за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, без
заснивања радног односа. Трајање Програма утврђено је општим, односно посебним законом а
Национална служба запошљавања финансира (суфинансира) Програм најдуже до 12 месеци.
Програм Стручне праксе реализује се код послодавца који припада приватном сектору, док
се највише до 30% укупно укључених лица у овај Програм може ангажовати у јавном сектору и то
искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите.
Средства за реализацију овог Програма износе 1.000.000.00 динара из буџета општине
Варварин и 2.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије, Локални
савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања – Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између лица које обавља стручну праксу код приватног послодавца или у јавном сектору, општине
Варварин и Националне службе за запошљавање.
3. Програм стицања практичних знања код приватног послодавца
Програм стицања практичних знања – подразумева стицање практичних знања и вештина
кроз обављање конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који припада
приватном сектору.
Програм је намењен лицима без завршене средње школе , односно без квалификација,
лицима без квалификација која су завршила кратку обуку или функционално основно образовање
одраслих, без обзира на године живота. Приоритет приликом укључивања имају незапослена лица
из категорије вишкова запослених и корисника новчане социјалне помоћи.
Послодавац заснива радни однос са незапосленим лицем и остварује право на накнаду
трошкова зараде за укључена лица у трајању од 6 месеци.
Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 6 месеци након завршетка
програма.
Средства за реализацију овог Програма износе 1.000.000.00 динара из буџета општине
Варварин и 2.000.000,00 динара, из буџета Републике Србије.
Ову меру спровешће Општинска управа – Одељење за привреду и финансије, Локални
савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом запошљавања – Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између лица које стиче практична знања код приватног послодавца, општине Варварин и
Националне службе за запошљавање.
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4. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Овај Програм подразумева запошљавање лица из категорије теже запошљивих лица (млади
до 30 година, старији од 50 година, вишкови запослених, роми, особе са инвалидитетом, радно
способним, корисници социјалне помоћи) кроз Програм субвенција за запошљавање.
- Одвојена средства из буџета општине – 1.000.000,00 динара;
- Очекивана средства из буџета Републике 2.000.000,00 динара.
Ову меру спровешће Општинска управа– Одељење за привреду и финансије, Локални савет
за запошљавање у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијала Крушевац.
Међусобна права и обавезе у реализацији ове мере биће регулисана тројним уговором
између лица које се запошљава, Општине Варварин и Националне службе за запошљавање.
Сва четири програма биће реализована расписивањем заједничког јавног позива, (општине
и Националне службе запошљавања) предлогом кандидата од стране Локалног савета за
запошљавање, о чему коначну одлуку доноси председник Општине, након чега се склапа тројни
уговор.
Реализацију уговорних обавеза пратиће Национална служба за запошљавање – Филијала у
Крушевцу.
Уколико се средства из неког од наведених програма не искористе прерасподелиће се на
програме за које постоји највеће интересовање а по мишљењу Локалног савета за запошљавање.
Овај План објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 101-79/2015
У Варварину дана, 21.12.2015. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Братислав Ташић, дипл. политиколог,с.р
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