СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XХI

20.12.2013.године

БРОЈ 12

ВАРВАРИН

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

2.
Сравњењем текста Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за
територију општине Варварин број 436-465/2013 од 20.09.2013. године, која је објављена
у ''Службеном листу општине Варварин'' број 8/2013 са оригиналним текстом утврђено је
да је дошло до грешке у члану 2. став 2. тачке 2., 3. и 4. ове Одлуке па се даје
ИСПРАВКА
Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину
за територију општине Варварин
I У Одлуци о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине
Варварин број 436-465/2013 од 20.09.2013. године, (''Службени лист општине Варварин'',
број 8/2013) члан 2. став 2 тачке 2., 3. и 4. треба да гласе:
2) Од 10.000.000 до 25.000.000 динара
Порез из подтачке (1) + 0,6% на износ
преко 10.000.000 динара
3) Од 25.000.000 до 50.000.000 динара
Порез из подтачке (2) + 1,0% на износ
преко 25.000.000 динара
4) Преко 50.000.000 динара
Порез из подтачке (3) + 2,0% на износ
преко 50.000.000 динара
II Ову исправку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
Приликом сравњења радног текста са оригиналним текстом ове Одлуке дошло је до
грешке у члану 2. став 2. тачке 2., 3. и 4. где је испред износа процената стајала реч ''до'' па
се иста брише.
СКУПШТИНСКА СЛУЖБА

ОВЕРАВА
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Поповић, дипл. правник
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18.
На основу члана 30. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11), члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10 и 54/11), члана 34. став 1. и члана 37. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Жељку Дамњановићу из Варварина, одборнику
Скупштине општине Варварин, изабраном са изборне листе ''Уједињени региони Србије –
Млађан Динкић'' престао мандат због подношења оставке.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради
доделе мандата другом кандидату.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Образложење
Одборник Жељко Дамњановић из Варварина, решењем председника општине
Варварин од 01.08.2012. године, постављен је на место помоћника за регионалну сарадњу
а на основу одредбе члана 17. Одлуке о Општинској управи општине Варварин. На основу
члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи одборник не може бити запослен у
општинској управи и лице које именује односно поставља Скупштина општине и
одредбе на члан 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима, одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Како је Записником
Управног инспектора број 038-070-0024/2013-02 од 05.10.2013. године, начелнику
Општинске управе општине Варварин, наложено да разреши радноправни статус Жељка
Дамњановића, то је исти у циљу испуњења наложене мере поднео оставку на одборнички
мандат дана 21.10.2013. године. На основу Мишљења Агенције за борбу против
корупције, број 014-011-00-00358/2013-11 од 11.12.2013. године, одборник не може
истовремено бити помоћник председника општине. Одредбом члана 49 Закона о локалним
изборима против Одлуке Скупштине општине о престанку мандата одборника и о
потврђивању мандата новом одборнику допуштена је жалба Управном суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 02-32/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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19.
На основу члана 30. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11), члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10 и 54/11), члана 34. став 1. и члана 37. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Славољубу Петровићу из Обрежа, одборнику Скупштине
општине Варварин, изабраном са изборне листе ''СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – Зоран
Миленковић'' престао мандат због подношења оставке.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради
доделе мандата другом кандидату.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Образложење
Одборник Славољуб Петровић из Обрежа, решењем председника општине
Варварин број 112-58/2013 од 24.07.2013. године, постављен је на место помоћника за
омладине, спорта и културе а на основу одредбе члана 17. Одлуке о Општинској управи
општине Варварин. На основу члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи одборник не
може бити запослен у општинској управи и лице које именује односно поставља
Скупштина општине и одредбе на члан 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима,
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке.
Како је Записником Управног инспектора број 038-070-0024/2013-02 од 05.10.2013.
године, начелнику Општинске управе општине Варварин, наложено да разреши
радноправни статус Славољуба Петровића, то је исти у циљу испуњења наложене мере
поднео оставку на одборнички мандат дана 29.10.2013. године. На основу Мишљења
Агенције за борбу против корупције, број 014-011-00-00358/2013-11 од 11.12.2013. године,
одборник не може истовремено бити помоћник председника општине. Одредбом члана 49
Закона о локалним изборима против Одлуке Скупштине општине о престанку мандата
одборника и о потврђивању мандата новом одборнику допуштена је жалба Управном
суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 02-31/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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20.
На основу члана 30. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11), члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Славољубу Савићу из Бошњана, одборнику Скупштине
општине Варварин, изабраном са изборне листе 5. ''ПОКРЕНИМО ВАРВАРИН –
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага
Србије – БК, Покрет социјалиста), престао мандат због подношења усмене оставке на
самој седници Скупштине.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради
доделе мандата другом кандидату.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Образложење
На основу Мишљења Агенције за борбу против корупције, број 014-011-0000358/2013-11 од 11.12.2013. године, вршење јавне функције одборника неспојиво је по
закону са јавном функцијом директора јавног предузећа у истој јединици локалне
самоуправе коју функционер већ врши. На основу члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о
локалним изборима, одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
подношењем оставке. Именовани је на самој седници Скупштине поднео усмену оставку
због постојања сукоба интереса. Одредбом члана 49 Закона о локалним изборима против
Одлуке Скупштине општине о престанку мандата одборника и о потврђивању мандата
новом одборнику допуштена је жалба Управном суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 02-43/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
21.
На основу члана 30. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11), члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
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Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Драгољубу Станојевићу, професору из Варварина,
одборнику Скупштине општине Варварин, изабраном са изборне листе 2.
''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ГРУПА
ГРАЂАНА ВОЈКАН ПАВИЋ – Драгољуб Станојевић'', престао мандат због подношења
оставке на самој седници Скупштине, у писаној форми.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради
доделе мандата другом кандидату.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Образложење
На основу Мишљења Агенције за борбу против корупције, број 014-011-0000358/2013-11 од 11.12.2013. године, вршење јавне функције одборника неспојиво је по
закону са јавном функцијом директора школе у истој јединици локалне самоуправе коју
функционер већ врши. На основу члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима,
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке.
Именовани је на самој седници Скупштине поднео оставку у писаној форми због
постојања сукоба интереса. Одредбом члана 49 Закона о локалним изборима против
Одлуке Скупштине општине о престанку мандата одборника и о потврђивању мандата
новом одборнику допуштена је жалба Управном суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 02-45/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
22.
На основу члана 30. ст. 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07 и 54/11), члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је Славољубу Савићу – Славку, професору из Бошњана,
одборнику Скупштине општине Варварин, изабраном са изборне листе 6.
''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – Славољуб Славко Савић'' престао мандат због
подношења усмене оставке на самој седници Скупштине.
II Одлуку доставити Општинској изборној комисији и подносиоцу листе ради
доделе мандата другом кандидату.
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Образложење
На основу Мишљења Агенције за борбу против корупције, број 014-011-0000358/2013-11 од 11.12.2013. године, вршење јавне функције одборника неспојиво је по
закону са јавном функцијом директора школе у истој јединици локалне самоуправе коју
функционер већ врши. На основу члана 46. ст. 1 тачка 1. Закона о локалним изборима,
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке.
Именовани је на самој седници Скупштине поднео усмену оставку због постојања сукоба
интереса. Одредбом члана 49 Закона о локалним изборима против Одлуке Скупштине
општине о престанку мандата одборника и о потврђивању мандата новом одборнику
допуштена је жалба Управном суду.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке допуштена је жалба Управном суду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 02-44/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
23.
На основу члана 253. став 2, члана 255. и 259. став 2 Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01, ''Службени гласник РС'', број 30/2010),
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 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о укидању дела Одлуке о сталном раду председника Скупштине
и заменика председника Скупштине општине Варврин
број 112-118/2012 – I од 06.07.2012. године
1. УКИДА СЕ део Одлуке о сталном раду председника Скупштине и заменика
председника Скупштине општине Варварин број 112-118/2012 – I од 06.07.2012. године, у
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члану 1. који се односи на стални рад заменика председника Скупштине Мирка Томића из
Тољевца, због незаконитости.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Образложење
Управни инспектор је, приликом вршења надзора, записником број 038-0700024/2013-02 од 05.10.2013. године, указао Скупштини општине на незаконитост у
доношењу Одлуке о сталном раду у Скупштини општине заменика председника
Скупштине. Чланом 38. став 5 Закона о локалној самоуправи, прописано је да само
председник Скупштине може бити на сталном раду у општини. Законом о општем
управном поступку прописано је да се коначно решење може укинути ако је њиме
очигледно повређен материјални закон. Чланом 259 став 2 истог Закона прописано је да се
укидањем решења не поништавају правне последице које је решење већ произвело, али се
онемогућава даље произвођење правних последица укинутог решења.
Број: 112-83/ 2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
24.
На основу члана 32. став 1 тачка 12, члана 45. и 46. став 1 тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11) и члана 37. став 1,
тачка 12 Статута општине Варварин, (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Општинског већа општине Варварин Благоје Блажић из
Маскара, због заснованог радног односа у Општинској управи општине Варварин.
Члан 2.
Бира се Игор Милетић из Маскара, за члана Општинског већа општине Варварин.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања и биће објављена у ''Службеном листу
општине Варварин''.

страна 356 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

Образложење
Управни инспектор је записником број 038-070-0024/2013-02 од 05.10.2013. године
наложио начелнику Општинске управе општине Варварин, да разреши радноправни
статус Благоја Блажића из Маскара, запосленог у Општинској управи општине Варварин
на пословима матичара, а који је истовремено и члан Општинског већа. Како Општинско
веће врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе то је неспојиво
истовремено обављати функцију члана Већа и бити запослен у Општинској управи.
Благоје Блажић је дана 18.10.2013. године, поднео захтев за разрешење са ове функције, па
се предлаже његово разрешење, а за новог члана Општинског већа предлаже се Игор
Милетић из Маскара.
Број: 02-30/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
25.
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 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин за 2014. 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

У динарима
453.000.000.00
452.900.000.00
440.900.000.00
2.000.000.00
10.000.000.00
100.000.00
443.000.000.00
357.732.340.00
272.459.680.00
66.826.660.00
18.446.000.0
85.267.660.00
85.267.660.00
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- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга

10.000.000.00

10.000.000.00

10.000.000.00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

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
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
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3. извор финансирања 13)

Шифра економске
класификације
2

План
3
450.900.000.00

71
711
711180
713
74

149.280.000.00
100.680.000.00
26.500.000.00
22.100.000.00
11.680.000.00

731+732
733
8

10.000.000.00
280.000.000.00

4
41
42
44
45
47
48+49

354.732.340.00
126.830.592.00
108.370.748.00
6.000.000.00
18.550.000.00
3.500.000.00

463
5
62

49.740.000.00
85.267.660.00

92
91
911
912
61
611
612
613
6211
3

32.691.000.00

100.000.00
100.000.00

10.000.000.00

500.000.00
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НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3. извор финансирања 14)
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3

Економска
класификација

321311 – пренета средства из претходне године ................... 500.000.00 динара

Назив конта

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
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000
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
апсолутних права на непокретност, порез на пренос
713420 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
732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000

Износ

83.650.000.00
8.000.000.00
3.600.000.00

20.000.00
10.000.00
5.400.000.00
100.680.000.00

20.000.000.00
1.500.000.00
5.000.000.00

26.500.000.00.

8.000.000.00
500.000.00
500.000.00
100.000.00
9.100.000.00
13.000.000.00
13.000.000.00

10.000.000.00
10.000.000.00
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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
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

20.12.2013.године

270.000.000.00
10.000.000.00
280.000.000.00
500.000.00
1.500.000.00
1.000.000.00

100.000.00
3.100.000.00
400.000.00
100.000.00
500.000.00
1.000.000.00
3.000.000.00
500.000.00
3.500.000.00
20.000.00
20.000.00
4.000.000.00
4.000.000.00
1.500.000.00
1.500.000.00

100.000.00
100.000.00

УКУПНИ ПРИХОД: 453.000.000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

укупно

Приходи од
републике за
минимални програм

Сопствени приходи
04

Опис

Приходи из буџета
01

Ек.класификација

Позиција

Функција

Глава

Раздео

Члан 2.
Средства буџета у износу од 453.000.000.00 динара и средства од додатних прихода
индиректних корисника у износу од 32.109.934.00 динара распоређују се по корисницима
и наменама и то:
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1 1.1
110

1
2
3
4
6
7
8

411
412
414
415
417
421

9
10
11
12
13

423
425
426
482
483

422
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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
Посланички (одборнички) додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања функционера и
одборника
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порез, обавезе, таксе и накнаде
Новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - Приходи из буџета
2

2.1
110

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

411
412
414
415
421
422
423
425
426
482

3 3.1
130
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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

4.100.000.00

4.100.000.00

750.000.00

750.000.00

50.000.00

50.000.00

70.000.00

70.000.00

3.600.000.00

3.600.000.00

30.000.00

30.000.00

200.000.00

200.000.00

930.000.00

930.000.00

300.000.00

300.000.00

590.000.00

590.000.00

20.000.00

20.000.00

400.000.00

400.000.00

11.040.000.00

11.040.000.00

7.200.000.00

7.200.000.00

1.300.000.00

1.300.000.00

200.000.00

200.000.00

220.000.00

220.000.00

100.000.00

100.000.00

11.040.000.00

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порез, обавезе, таксе и накнаде
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 – приходи из буџета

20.12.2013.године

300.000.00

300.000.00

4.300.000.00

4.300.000.00

80.000.00

80.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

20.000.00

20.000.00

14.720.000.00

14.720.000.00

32.968.000.00

32.968.000.00

6.273.000.00

6.273.000.00

14.720.000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
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
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

450.000.00

450.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

850.000.00

850.000.00

150.000.00

150.000.00

6.700.000.00

6.700.000.00

200.000.00

200.000.00

1.900.000.00

1.900.000.00

650.000.00

650.000.00

1.300.000.00

1.300.000.00

3.350.000.00

3.350.000.00
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36
37
38
39
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Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
511 Капитално одржавање зграда и објеката
512 Машине и опрема
УКУПНО 410
482

Извори финансирања за функцију 130
01 – приходи из буџета
3 3.1 840
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

3

3.1 110
55
56
57

9,71

3

3.1 170
58
59

3

3.1 980
60

3

3.2

912

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

100.000.00

1.250.000.00

1.250.000.00

59.421.000.00

59.421.000.00

525.000.00

525.000.00

10.000.00
10.000.00

10.000.00
10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

10.000.00

5.850.000.00

5.850.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

10.000.00

10.000.00

20.000.00

20.000.00

206.000.00

206.000.00

60.000.00

60.000.00

20.000.00

20.000.00

60.000.00

60.000.00

10.811.000.00

10.811.000.00

2.250.000.00

2.250.000.00

9.000.000.00

9.000.000.00

11.250.000.00

11.250.000.00

6.000.000.00

6.000.000.00

10.000.000.00

10.000.000.00

16.000.000.00

16.000.000.00

500.000.00
500.000.00

500.000.00
500.000.00

16.000.000.00

Образовање не квалификовано на другом
месту
Накнада за соц. заштиту из буџета (превоз и
472
смештај ученика специјалних школа)
УКУПНО 980

Извори финансирања за функцију 980
01 – приходи из буџета

100.000.00

11.250.000.00

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ
441 Отплате камате по домаћим кредитима
611 Отпалта главнице
УКУПНО 170

Извори финансирања за функцију 170
01 – приходи из буџета

230.000.00
50.000.00

10.811.000.00

СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
499 Стална резерва
484 Накнада штете услед елементарних непогода
499 Текућа резерва
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - приходи из буџета

230.000.00
50.000.00

59.421.000.00

Верске и остале услуге заједнице
481 Дотације невладиним организацијама
481 Политичке странке
481 Удружења бораца
481 Удружење дистрофичара
481 Удружење параплегичара
481 Удружење церебралне парализе
481 Међуопштинска организација слепих
481 Међуопштинска организација глувих
481 Општинска организација Црвеног крста
481 Верске заједнице
481 Удружење мултиплекс склерозе
481 Удружење голубара
481 Стална конференција градова
481 Удружење пензионера
481 Удружење цивилних инвалида рата
481 Удружења
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 – приходи из буџета

20.12.2013.године

500.000.00
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62
63
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65
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Донације и трансфери осталим нивоима
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
УКУПНО 912

Извори финансирања за функцију 912
01 – приходи из буџета
3

3.3 920

66

3

3.4
820
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81

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

3

3.5
810
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

411
412
413
414
415
416
421
423
424
425
426
482

9.200.000.00

6.700.000.00

6.700.000.00

4.740.000.00

4.740.000.00

4.400.000.00

4.400.000.00

3.950.000.00

3.950.000.00

28.990.000.00

28.990.000.00

9.400.000.00

9.400.000.00

9.400.000.00

9.400.000.00

9.400.000.00

КУЛТУРА (Библиотека)
Услуге културе
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
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Нематријална имовина (књиге у библиотеци)
УКУПНО 820

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

9.200.000.00

28.990.000.00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
Средња школа
УКУПНО 920

Извори финансирања за функцију 920
01 – приходи из буџета

20.12.2013.године

8.122.000.00
1.453.500.00

2.031.000.00
363.550.00

120.000.00
630.000.00

10.153.000.00
1.817.050.00
120.000.00

50.000.00

680.000.00

280.000.00

280.000.00

170.000.00

170.000.00

2.000.000.00

150.000.00

2.150.000.00

45.000.00

30.000.00

75.000.00

2.810.000.00

2.810.000.00

250.000.00

250.000.00

250.000.00
815.000.00

250.000.00
190.000.00

1.005.000.00

800.000.00

800.000.00

180.000.00

180.000.00

17.925.500.00

2.814.550.00

20.740.050.00

5.732.840.00

3.060.000.00

8.792.840,00

1.664.706.00

507.175.00

2.171.881.00

30.000.00

30.000.00

250.000.00

150.000.00

400.000.00

17.925.500.00
2.814.550.00

ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ ''Темнић'')
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезе, таксе и казне

500.000.00

500.000.00

150.000.00

100.000.00

250.000.00

3.267.750.00

907.300.00

4.175.050.00

2.250.000.00

875.650.00

3.125.650.00

200.000.00

189.900.00

389.900.00

880.000.00

559.150.00

1.439.150.00

640.000.00

928.400.00

1.568.400.00

30.000.00

30.000.00
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94
95
96
97

511
512
523
611
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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
3

98

250.000.00

300.000.00

300.000.00

700.000.00

4.642.769.00

4.642.769.00

900.000.00

900.000.00

13.430.344.00

29.415.640.00

15.985.296.00

15.985.296,00
13.430.344.00

481 Дотације невладиним организацијама
УКУПНО 810

Извори финансирања за функцију 810
01 – приходи из буџета
3.7
911
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472

112 482
113 511
114 512

3.8
620
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425

9.500.000.00

9.500.000.00

9.500.000.00

9.500.000.00

22.812.300.00

4.112.700.00 26.925.000.00

4.205.460.00

614.540.00 4.820.000.00

9.500.000.00

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАША
РАДОСТ''
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
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
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)
3

50.000.00
400.000.00

Спортски савез
Услуге рекреације и спорта

3.6
810

3

20.12.2013.године

680.000.00
180.000.00

100.000.00

450.000.00

120.000.00

800.000.00

410.000.00

690.000.00

200.000.00

650.000.00

446.000.00
1.833.000.00

446.000.00
620.000.00
195.000.00

110.000.00

121.000.00

450.000.00

1.140.000.00

100.000.00

300.000.00

279.000.00

4.074.040.00

1.400.000.00
847.200.00

200.000.00

33.792.960,00

6.750.040.00

457.000.00 2.910.000.00
70.000.00

265.000.00

80.000.00

311.000.00

120.000.00 1.710.000.00
150.000.00

550.000.00

590.960.00 4.944.000.00
210.000.00

210.000.00

50.000.00

50.000.00

1.400.000.00
314.800.00 1.362.000.00
7.500.000.00 48.043.000,00

33.792.960,00
6.750.040.00
7.500.000.00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

12.294.000.00

12.294.000.00

2.202.000.00

2.202.000.00

30.000.00

30.000.00

540.000.00

540.000.00

500.000.00

500.000.00

1.345.000.00

1.345.000.00

80.000.00

80.000.00

1.470.000.00

1.470.000.00

4.440.000.00

4.440.000.00

16.600.000.00

16.600.000.00
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125
126
127
128
129
130

426
482
483
511
512
515

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Материјал
Порез и обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО: 620

Извори финансирања за функцију 620
01 – приходи из буџета
07 - донације од осталих нивоа власти
(република)
3.8.1
160

640

630
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

411
412
413
414
421
422
423
424
426
511

УКУПНО: 630

3.10
620

200.000.00
37.500.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

500.000.00

500.000.00

81.611.000.00

81.611.000.00

1.500.000.00

1.500.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

31.524.244.00

31.524.244.00

38.024.244.00

38.024.244.00

11.000.000.00

11.000.000.00

1.500.000.00

1.500.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

13.500.000.00

13.500.000.00

1.020.000.00

1.020.000.00

203.000.00

203.000.00

35.786.00

35.786.00

30.000.00

30.000.00

96.500.00

96.500.00

45.373.00

45.373.00

200.000.00

200.000.00

50.000.00

50.000.00

85.125.00

85.125.00

5.315.216.00

5.315.216.00

7.081.000.00

7.081.000.00

7.450.000.00

7.450.000.00

2.100.000.00

2.100.000.00

9.550.000.00

9.550.000.00

13.500.000.00

ЈП ''МОРАВА''
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
Материјал
Зграде и грађевински објекти

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

200.000.00
37.500.000.00

4.000.000.00

УКУПНО: 640

3.9

210.000.00

34.024.244.00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Улична расвета
134 421 Стални трошкови
135 426 Материјал
136 511 Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 640
01 – приходи из буџета

1.700.000.00

210.000.00

4.000.000.00

УКУПНО: 160

3.8.2

1.700.000.00

77.611.000.00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
131 424 Специјализоване услуге
132 425 Текуће поправке и одржавање
133 511 Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
07 – донације од осталих нивоа власти
(република)

20.12.2013.године

5.081.000.00
2.000.000.00

ФОНДОВИ
Развој заједнице
147
Споразум за плаћање дуга по репрограму и
451
остале субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин
148 451 ЈКП ''Путеви Варварин''
УКУПНО: 620
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Извори финансирања за функцију 600
01 – приходи из буџета
3 3.11

3 3.12

3 3.13
960

3.14

3 3.15
070

3 3.16
720

УКУПНО 720

3 3.17

4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

8.000.000.00

8.000.000.00

14.000.000.00

14.000.000.00

20.000.000.00

20.000.000.00

20.000.000.00

20.000.000.00

5.250.000.00

5.250.000.00

5.250.000.00

5.250.000.00

744.000.00

744.000.00

204.000.00

204.000.00

5.250.000.00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
160
квалификоване на другом месту
158 411 Плате
159 412 Социјални доприноси на терет послодавца
160 421 Стални трошкови
161 423 Услуге по уговорима
162 424 Специјализоване услуге

3.000.000.00

20.000.000.00

ДОМ ЗДРАВЉА
Здравство
157 464 Текуће дотације

Извори финансирања за функцију 700
01 – приходи из буџета

3.000.000.00

14.000.000.00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Социјална заштита
156 463 Донације и трансфери
УКУПНО 070

Извори финансирања за функцију 090
01 – приходи из буџета

500.000.00

3.000.000.00

Фонд за развој пољопривреде
420
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Услуге по уговору (посета сајмовима и
153 423
остало)
Специјализоване услуге (осигурање усева и
154 424
животиња и стрелци противградне заштите)
155 514 Култивисана имовина (набавка стоке)
УКУПНО: 420

Извори финансирања за функцију 420
01 – приходи из буџета

2.500.000.00

500.000.00

4.000.000.00

Фонд за стипендирање талената
Помоћне услуге образовања
152 472 Накнада из буџета
УКУПНО:960

Извори финансирања за функцију 900
01 – приходи из буџета

2.500.000.00

3.000.000.00

Фонд за финансирање активне политике
запошљавања
050
Незапосленост
151 464 Текуће дотације
УКУПНО: 050

Извори финансирања за функцију 050
01 – приходи из буџета

3

9.550.000.00

Фонд за заштиту животне средине
560
Заштита животне средине
149 424 Специјализоване услуге
150 512 Машине и опрема
УКУПНО: 560

Извори финансирања за функцију 560
01 – приходи из буџета

20.12.2013.године

2.150.000.00

50.000.00

2.200.000.00

1.000.000.00

400.000.00

1.400.000.00

1.000.000.00

310.000.00

1.310.000.00
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163 425 Текуће поправке и одржавања
164 426 Материјал
УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
3 3.18
160
165
166
167
168

422
423
425
426

169 512

675.000.00

5.675.000.00

500.000.00

180.000.00

680.000.00

10.598.000.00

1.615.000.00

12.213.000.00

1.615.000.00

Штаб за ванредне ситуације
Опште јавне услуге
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема (набавка противградних
ракета)
УКУПНО 160

50.000.00

50.000.00

50.000.00

50.000.00

800.000.00

800.000.00

100.000.00

100.000.00

900.000.00

900.000.00

1.900.000.00

1.900.000.00

1.650.000.00

1.650.000.00

1.650.000.00

1.650.000.00

300.000.00

300.000.00

300.000.00

300.000.00

200.000.00

200.000.00

200.000.00

200.000.00

1.900.000.00

Канцеларија за младе
170 463 Донације и трансфери
УКУПНО 860

Извори финансирања за функцију 860
01 – приходи из буџета
07 – донације од осталих нивоа власти
(за пројекте)
3 3.20 443

5.000.000.00

10.598.000.00

Извори финансирања за функцију 220
01 – приходи из буџета
3 3.19 860

20.12.2013.године

1.000.000.00
650.000.00

Изградња
Зграде и грађевински објекти (за избегла
171 511
лица)
УКУПНО 443

Извори финансирања за функцију 443
01 – приходи из буџета

300.000.00

Јавни ред и безбедност не квалификован на
3 3.21 360
другом месту
172 512 Машине и опрема
УКУПНО 360

Извори финансирања за функцију 360
01 – приходи из буџета

200.000.00

УКУПНО РАСХОДИ: 453.000.000.00 24.609.934.00

7.500.000.00 485.109.934.00

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 3.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014.
годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за
послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), и
Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Службени гласник РС'', број, 104/2009), број запослених код корисника буџета не може
прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 80 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 8 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 36 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 2 запослених у предшколским установама на одређено време.
- 13 запослених у ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин, на неодређено
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- 1 запослен у ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин, на одређено
- 1 запослен у ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, на неодређено
- 1 запослен у ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, на одређено.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става
1. овог члана.
Овом Одлуком утврђена је маса средстава за исплату плата која је већа за 2% у
односу на планирану масу за исплату плата у 2013. години, у складу са фискалним
правилима усклађивања плата у јавном сектору.
Члан 4.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 5.
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 6.
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 7.
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 8.
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 распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску
резерву и распоређују новообразованим директним, односно индиректним корисницима
буџетских средстава.
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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 9.
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 10.
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 11.
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 27ж 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 12.
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 13.
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 13.
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 14.
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.
Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој
години, а не извршене у току 2012. године, преносе се у 2013. години и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 15.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему, доноси Општинско веће општине Варварин.
Члан 16.
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 17.
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 18.
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 3.000.000,00 динара.
Члан 19.
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
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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.
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 20.
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 21.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2014.
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 22.
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 2014. 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 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају
закуп у 2013. 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 24.
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 25.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.
децембра 2013. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013.
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години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Варварин за 2013. годину.
Члан 26.
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 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 27.
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 28.
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 29.
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 30.
У области здравствене заштите финансирају се трошкови у складу са Законом.
Финансијски план усваја Општинско веће.
Члан 31.
У области социјалне заштите финансираће се расходи на основу Финансијског
плана за 2014. годину.
Члан 32.
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 33.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових
средстава.
Члан 34.
Расподелу средстава у складу са одређеним критеријумима на основу конкретних
програма, планова и финансијских пројеката врши Општинско веће и то за следеће
намене:
- Верске заједнице – конто 481 дотације невладиним организацијама;
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- Политичке странке – конто 481 дотације невладиним организацијама;
- Спортски савез – конто 481 дотације невладиним организацијама;
Члан 35.
Месне заједнице као индиректни корисници, дужни су да донесу и доставе
програме рада и финансијске планове за 2014. 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 36.
На основу предлога плана ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу и планова месних
заједница Општинско веће предлаже:
- 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 2014. години као и пројекти који се
финансирају из извора који не потичу из буџета.
Члан 37.
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 38.
Неутрошена средства из предходне године утрошиће се за сталне трошкове код
корисника Општинске управе – позиција 30 конто 421 и улазе у укупан збир планираних
расхода за те намене.
Члан 39.
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 40.
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 41.
Средства на разделу изградња функција 443, економска класификација 511
користити за изградњу или куповину стамбеног простора за избегла и прогнана лица а на
основу закључка Општинског већа општине Варварин.
Члан 42.
Средства са позиције 47 конто 481 – Црвени крст користиће се за редовну
делатност, народну кухињу и геронто домаћице, по финансијском плану ''Црвеног крста'' а
на основу закључка Општинског већа општине Варварин.
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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 2014. години у складу са одобреним апропријацимама у тој
години, а неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. 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 45.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.
Образложење
У складу са Упутством за примену Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину
и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, урађен је предлог Одлуке о буџету општине
Варварин за 2014. 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.
У складу са осебним фискалним правилима, индексација плата врши се на следеће
начине:
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Од исплате плате за април 2014. годину плате се повећавају за 0,5%, а од исплате
плате за октобар 2014. године плате се увећавају за 1%. Маса средстава потребна за
исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета општине,
полазећи од укупног износа средстава за плате који је планиран у буџету општине
Варварин за 2013. годину увећан је за 2%.
Ограничење масе средстава односи се на све остале економске класификације у
оквиру групе 41 – расходи за запослене, односно маса средстава који се односе на све
економске класификације, такође може бити увећана максимално 2% у односу на 2013.
годину. Одступања су само код корисника код којих је повећан износ за исплату
јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2014. години.
Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Службени гласник РС'', број 104/09), одређен је максимални број запослених у органима
локалне самоуправе (укључујући и органе општина, установама које се финансирају из
буџета (осим установа у области образовања, здравства и предшколским установама),
привредним друштвима и другим облицима организовања чији је оснивач јединица
локалне самоуправе (осим јаних предузећа) а које се финансирају из буџета је 80 на
неодређено време и 8 на одређено време.
Број запослених по корисницима се исказује у табели 2 и саставни је део
образложења Одлуке о буџету.
Број запослених у месним заједницама је обухваћен ограничењем и он износи 2.
У 2014. години а у складу са политиком за 2014. годину предвиђено је смањивање
расхода за субвенције за 30% мање у односу на износ субвенција планиран Одлуком о
буџету за 2014. годину.
Расходи на групи конта 48 планирају се у истом износу који је опредељен Одлуком
о буџету за 2013. годину.
На основу упутства за припрему буџета директни и индиректни корисници буџета
доставили су предлог финансијског плана.
Напомињем да је Одељење за привреду и финансије имало великих тешкоћа у
изради предлога Одлуке о буџету општине Варварин за 2014. годину, јер су корисници
касно доставили своје финансијске планове што је довело до онемогућавања квалитетног
сагледавања истих.
У разделу Општинске библиотеке планирана су и средства за рад културно
уметничких друштава као и средства за одржавање културних манифестација у МЗ
Бачина, МЗ Бошњане, МЗ Село Варварин и МЗ Орашје.
Поступајући у складу са законским одредбама, корисници буџетских средстава су
доставили планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне 2 године што је приказано
у табели 3 – преглед капиталних пројеката која је такође прилог образложења.
Код позиције 147 конто 451 споразум за плаћање дуга по репрограму и остало ЈКП
''Варварин'' пренос средстава се врши за плаћање по споразуму за репрограм дуга који је
усвојила Скупштина и за субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин у износу од 7.450.000.00
динара.
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
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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
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)
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)
511 – Зграде и грађевински објекти
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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
512 – Машине и опреме
Опрема за копнени саобраћај (аутомобили)
Административна опрема (намештај, писаће машине)
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Број: 400-178/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
26.
На основу члана 11 и 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 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута општине Варварин
Члан 1.
У Статуту општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), члан 17. став 2. мења се и гласи:
''Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским
правима у складу са законом.
У јавној својини општине Варварин, сагласно закону су:
- Добра у општој употреби на територији општине Варварин (општински
путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део ауто-пута или државног пута
првог и другог реда, тргови и јавни паркови и друго);
- Комунална мрежа на територији општине;
- Непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи
и организације општине Варварин;
- Ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице
на територији општине, установе и друге организације чији је оснивач општина;
- Друге непокретне и покретне ствари и имовинска права која су у складу са
Законом о јавној својини.
Јавном својином општине располажу и управљају органи општине у складу са
законом .''
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Члан 2.
У члану 18. став 1. после тачке 39. додаје се тачка 39а која гласи:
''39а) израђује план одбране, планира и предузима мере за остваривање својих
функција у ратном и ванредном стању, усклађује припреме за одбрану правних лица
у делатностима из своје надлежности с Планом одбране Републике Србије, спроводи
мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у
ратном и ванредном стању, обезбеђује изградњу јединственог система заштите и
спашавања, припреме и спроводи мере цивилне заштите опште намене.''
Члан 3.
Члан 37. мења се и гласи:
''Члан 37.
Скупштина општине, у складу са законом:
1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине
2) доноси буџет и усваја завршни рачун општине
3) утврђује стопе изворних прихода оопштине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада;
4) доноси Програм развоја општине и појединих делатности;
5) доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије
општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађевинској иницијативи и
утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, урбрђене
Статутом општине и врши надзор на њиховим радом;
9) именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних
предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује и разрешава
директоре и в.д. директоре јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач,
именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора, директоре и в.д.
директоре установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте;
10) даје сагласност на статусне промене и акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији јавног предузећа;
11) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура
запослених у јавним предузећима и установама које се фиансирају из буџета
општине;
12) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника
Скупштине;
13) поставља и разрешава секретара Скупштине;
14) бира и разрешава Председника општине и на предлог кандидата за
Председника општине бира заменика Председника општине и чланове Општинског
већа;
15) одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине,
укључујући и прибављање грађевинског земљишта;
16) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
непокретним стварима у јавној својини, које користе органи и организације
општине;
17) одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и
размену;
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18) одлучују о преносу права јавне својине на непокретности, на дгугог
носиоца права јавне својине, укључујући и размену;
19) одлучује о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини, укључујући и размену;
20) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији
је оснивач општина;
21) одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
22) одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини,
месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је
оснивач општина;
23) даје претходну сагласност месним заједницама установама, јавним
агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на
стварима у јавној својини општине, за давање у закуп истих;
24) одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне
заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења,
независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;
25) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима
право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у
функцији отваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако
се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени
непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења
обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;
26) одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне
наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен
начин;
27) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима
капитала чији је оснивач општина, а који су носиоци права коришћења на
непокретностима, за упис права својине на тим непокретностима;
28) одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
29) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини
припадају по закону;
30) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
31) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се
уређује јавни дуг;
32) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
33) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном
плану;
34) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности;
35) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интееса за локалну
самоуправу;
36) разматра годишњи извештај о раду и усваја, односно даје сагласност на
програме рада и финансијске извештаје јавних предузећа, установа и других јавних
служби чији је оснивач општина, као и Општинске управе;
37) даје гаранције, авале, јемства, залогу и друга средства обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса јавног предузећа;
38) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима
и општинама,
удружењима, невладиним организацијама;
39) информише јавност о свом раду;
40) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог
општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
41) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
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42) доноси планове заштите од елементарних и других већа непогода за
подручје општине;
43) доноси план одбране и усклађује га са насталим променама и потребама;
44) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште
намене на територији општине;
45) доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на
територији општине
46) образује штаб за ванредне ситуације;
47) доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
48) обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.''
Члан 4.
Члан 58. мења се и гласи:
''Члан 58.
Председник општине:
1) представља и заступа општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина
општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе
5) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских
средстава;
6) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној
својини укључујући и уговоре о прибављању, отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта у јавној својини и подноси надлежном органу за упис права
на непоркетностима захтев за упис права јавне својине општине Варварин;
7) закључује уговоре са јавним предузећима односно друштвима капитала,
која обављају делатности од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини
које нису уложене у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним
предузећима која се обављају делатност од општег интереса, о коришћењу
непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање
делатности ради које су основани;
8) закључује уговор о прибављању и располагању превоза средстава и
опреме веће вредности за потребе органа и организација;
9) закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по
основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду;
10) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом и одлуком
Скупштине општине;
11) информише јавност о свом раду;
12) подноси жалбу Установм суду Републике Србије ако се појединачним
актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење
надлежности општине;
13) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
14) обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим
актима општине.''
Члан 5.
У члану 62. став 1. после тачке 1. додају се тачке 1а. и 1б. које гласе:
''1а) предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању
стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;
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1б) одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме већих
вредности за потребе органа и организација''.
Члан 6.
У члану 66. став 1. после тачке 5. додаје се тачка 6 и гласи:
''6) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом.''
Досадашња тачка 6. постаје тачка ''7.''
Члан 7.
Овлашћује се Комисија за прописе да сачини и објави пречишћен текст Статута
општине Варварин.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 02-40/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
27.
На основу члана 32 став 1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07) и члана 37 став 1 тачка 6 и члана 74 Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРAВИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 10/08, 1/09, 2/09, 1/10 и 7/12) у члану 10 став 1 тачка 1 мења се и гласи:
''Одељење за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове,
урбанизам, стамбено – комуналне послове и инспекцијски надзор''.
У истом члану тачка 2 мења се и гласи:
''Одељење за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода''.
У истом члану тачка 3 ''брише се''.
У истом члану тачка 4 и 5 добијају нове бројеве ''3 и 4''.
Члан 2.
Члан 11 мења се и гласи:
''Одељење за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове,
урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор врши послове управе у
непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини и врши
стручне и административне послове који се односе на:
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задовољење потреба грађана у области предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, финансијске подршке породицама
са децом, инвалидско-борачке и социјале заштите;
вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја
за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе
чији је оснивач;
послове у вези са статусом избеглица и расељених лица која боравиште имају на
територији општине Варварин;
обавља послове у вези са управљањем имовином општине, води евиденцију о
непокретностима у својини општине, стара се о коришћењу и располагању
имовином;
организовање и вршење послова правне заштите својих права и интереса;
праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање
аката са новонсаталим променама;
пружање правне помоћи грађанима, подстиче и помаже развој задругарства, стара
се о заштити и унапређењу људских и мањихских права, помаже развој различитих
облика помоћи лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим
грађанима;
информисање грађана о питањима од локалног значаја;
обављање послова у непосредном спровођењу Закона и других прописа чије је
непосредно спровођење поверено општини у области држављанства, матичних
књига, личног имена, брака, бирачких спискова и овере потписа, рукописа и
потписа, као и издавање радних књижица;
обављање заједничких послова за потребе Општинске управе, Скупштине
општине, председника општине и општинског већа, као што су послови писарнице,
пријемне канцеларије, архиве и магацина, персонални послови у вези са радним
односима у органима управе, послови достављања аката који настају у раду ових
органа, административно-технички послови, послови информатике и аутоматске
обраде података, послови текућег одржавања објеката и опреме, чишћења,
спремања и загревања пословних просторија, управљање моторним возилима, као и
друге послове од зеједничког интереса;
послове спровођења поступка и контроле јавних набавки за потребе органа управе;
послове који се односе на избор одборника за Скупштину општине и друге облике
локалне и месне самоуправе;
обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и
снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника
у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених,
рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета,
уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање;
одржавање стамбених зграда и безбедност њиховог коришћења;
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђивања висине накнаде за
уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
заштиту животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и
санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и
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специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне
средине;
обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним
путевима, и улицама у насељу, као и уређење и обезбење услова и организацију
аутотакси превоза путника;
врши послове који се односе на проверу исправности техничке документације,
припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова, евидентирање
бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима;
обавља послове издавања одобрења за грађане, технички преглед и издавање
употребних дозвола за објекте за које је надлежна општина;
обавља инспекцијски надзор над извршавањем прописа из надлежности општине и
то грађевинске, комуналне, инспекције заштите животне средине, просветне и
саобраћајне инспекције;
заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта, предлаже мере и стара
се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу
пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури, уређује и утврђује
начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе
за објекте локалног значаја;
подстицање развоја туризма, развоја и унапређења угоститељства, занатства и
трговине, припрема нацрте и предлоге аката којима се уређује радно време, места
на којима се могу обављати одређене делатности и други услови за њихов рад;
вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
одељење врши и друге послове који му се повере Законом, Одлуком Скупштине
општине, председника општине, Општинског већа, или начелника Општинске
управе.

Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
''Одељење за привреду, финансије, утврђивање и наплату јавних прихода врши
послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени
општини и врши стручне и административне послове који се односе на:
- координирање поступка припреме буџета, разрађује смернице за припрему буџета
и припрема нацрт одлуке о буџету општине;
- извршење буџета у складу са планом извршења, вршење евентуалних корекција,
контролу преузетих обавеза, праћење примања и издатака из буџета и давање
препорука корисницима буџетских средстава;
- праћење прилива средстава на консолидовани рачун трезора и захтева за плаћање
расхода, дефинисање дневних, месечних, тромесечних и шестомесечних квота
преузетих обавеза и плаћања, управљање готовинским средствима на
консолидованом рачуну трезора, контролише расходе и управља дугом;
- обављање рачуноводтвених послова, вршење плаћања и састављања финансијских
извештаја, обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне
заједнице, Фондове и друге субјекте када му то буде поверено посебном одлуком;
- припремање нацрта аката који се односе на утврђивање стопа изворних прихода
општине, као и начин и мерила за одређивање висине ликалних такси и накнада;
- вршење инспекцијског надзора над законитим и наменским коришћењем
буџетских и других средстава, од стране буџетских корисника, и давање упутстава
и смерница буџетским корисницима, као и давање мишљења Скупштини општине,
Општинском већу и председнику општине о законитости аката које доносе у овој
области;
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доношење и спровођење програма и пројеката локалног економског развоја и
унапређивање општег оквира за привређивање, праћење кретања привредних
активности и израда пројекција будућих кретања и предлагање стратегије за даљи
развој и привлачење инвестиција;
утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и
обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних
прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није
прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом;
Врши канцеларијску и реренску контролу ради провере и утврђивања законитости
и правилности испуњаања пореске обавезе;
Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату
локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних
аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем
и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе;
Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода
Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену
евиденцију;
Врши и друге послове које му повери Председник општине и начелник Општинске
управе.
Члан 4.
Члан 15. ''брише се''.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 02-41/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

28.
На основу члана 2. Закона комуналним делатностима (''Службени гласник РС'',
број 88/11 ), и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се комунални ред на територији Варварина и мере за
његово спровођење.
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Овом Одлуком не уређују се питања комуналног реда која се уређују другим
прописима.
Члан 2.
Комунални ред, у смислу одредаба ове одлуке, обухвата:
1. општу уређеност насеља и
2. уређеност постављања објеката и уређаја на површинама јавне намене као и
уређеност извођења културног или артистичког програма на тим површинама.
II ОПШТА УРЕЂЕНОСТ НАСЕЉА
Члан 3.
Општа уређеност насеља, у смислу одредаба ове Одлуке, подразумева уређеност
спољних делова зграде, ограда и површина око зграда, уређеност површина јавне намене
и осталих површина, као и уклањање снега и леда са тих површина.
1. Спољни делови зграде
Члан 4.
Зграда, у смислу одредаба ове Одлуке, је објекат намењен за становање, обављање
делатности, или за смештај робе и опреме за различите производне и услужне делатности.
Спољни делови зграде, у смислу одредаба ове Одлуке, су: фасада и сви елементи
фасаде, кров, димњак и други елементи крова, олук и олучне цеви, тераса, балкон, лођа,
прозор, врата, излог и други отвори на згради, надстрешница и други спољни елементи
зграде.
Члан 5.
Спољни делови зграде морају се држати у уредном стању.
Уредно стање спољних делова зграде подразумева да ти делови нису оштећени,
запрљани, исписани, исцртани, излепљени плакатима, односно да на други начин својим
изгледом не нарушавају општу уређеност Варварина.
Члан 6.
О уредном стању спољних делова зграде дужан је да се стара власник зграде,
односно корисник зграде у државној својини.
О уредном стању заједничких спољних делова зграде за колективно становање и
пословно-стамбене зграде, дужни су да се старају сви власници станова и других посебних
делова зграде, односно закупци станова у државној својини.
О уредном стању спољних делова зграде који је у саставу одређеног стана, односно
другог посебног дела зграде (тераса, лођа, прозор и сл.), дужан је да се стара власник тог
стана, односно закупац стана у државној својини, односно власник тог посебног дела
зграде.
О уредном стању заједничких спољних делова пословне зграде са више посебних
делова, дужни су да се старају сви власници посебних делова зграде, односно корисници
посебних делова зграде у државној својини.
О уредном стању спољних делова пословне зграде који је у саставу одређеног
посебног дела зграде, дужан је да се стара власник тог посебног дела зграде, односно
корисник тог посебног дела у државној својини.
Члан 7.
При извођењу радова на спољним деловима зграде субјекти из члана 6. ове Одлуке
дужни су да се старају да се ти радови изведу стручно и квалитетно и да избором врсте
материјала и боја не наруше целокупан изглед зграде и околине.
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Члан 8.
Пасажи и простор испред улаза у зграду морају бити осветљени за све време
трајања јавне расвете.
О осветљености простора из става 1. овог члана старају се субјекти из члана 6. ове
Одлуке.
Члан 9.
Забрањено је спољне делове зграде оштећивати, исписивати, цртати, лепити
плакате, прљати их или на други начин нарушавати њихов изглед.
Члан 10.
Излог пословног простора у згради и витрина која служи у сврху излагања робе
морају се држати у уредном и чистом стању и морају бити аранжирани.
Изузетно од одредаба члана 6. ове Одлуке, о уредном и чистом стању излога и
витрине стара се лице које обавља пословну делатност у том пословном простору.
Ако се у пословном простору не обавља делатност, о уредном и чистом стању
излога и витрине, као и пословног простора коме излог, односно витрина припада, дужан
је да се стара власник, односно корисник тог пословног простора.
Излог пословног простора и витрина у приземљу зграде са уличне стране морају
бити осветљени за све време трајања јавне расвете.
Забрањено је у излогу држати амбалажу или складиштити робу.
Забрањено је изван излога, односно пословног простора излагати робу (на улазним
вратима, прозорима, оквирима излога и слично).
Члан 11.
На прозорима, терасама, лођама и балконима зграде могу се држати одговарајуће
поседе са биљним засадом.
Гајење биљних засада и постављање посуда из става 1 овог члана врши се тако да
се не оштећује зграда или њени посебни делови и не угрожава безбедност грађана.
Члан 12.
На зградама са уличне стране могу се истицати заставе под условима и на начин
утврђен посебним прописима.
Истакнуте заставе морају бити чисте и неоштећене.
Члан 13.
Изнад отвора на спољном делу зграде може се поставити тенда. Тенда из става 1.
овог члана не може се ослањати на површину јавне намене.
Тенда која је саставни део мобилијара баште угоститељског објекта поставља се и
уклања у складу са Одлуком.
Тенда се мора држати у уредном и чистом стању, о чему је дужно да се стара лице
из члана 6. ове Одлуке, односно лице коме је одобрено постављање баште угоститељског
објекта.
Члан 14.
Клима-уређај, антенски и соларни уређај, громобран, уређај за видео надзор и
други уређај може се поставити на спољни део зграде, под условима и по поступку
утврђеном прописима којима се уређује извођење радова на уградњи постројења,
инсталација и опреме.
Уређаји из става 1. овог члана постављају се на начин којим се не доводи до
оштећивања саме зграде, суседне зграде и не угрожава безбедност грађана и околине.
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Клима уређај поставља се тако да се онемогући изливање кондензата из климауређаја на спољне делове те зграде, суседне зграде, као и директно изливање на површину
јавне намене, односно површину у јавном коришћењу.
Члан 15.
Спољни делови помоћног и економског објекта морају се држати у уредном стању.
О уредном стању спољних делова објекта из става 1. овог члана дужан је да се
стара власник, односно корисник тог објекта.
Забрањено је спољне делове објекта из става 1. овог члана оштећивати, исписивати,
цртати, лепити плакате, прљати их или на други начин нарушавати изглед објекта.
2. Површине око зграде и ограде
Члан 16.
Површина око зграде и ограда морају се држати у уредном стању.
О уредном стању површине око зграде и ограде стара се власник, односно
корисник зграде, односно сви власници и корисници посебних делова зграде.
Површина око зграде, у смислу одредаба ове Одлуке, је преостали део грађевинске
парцеле те зграде, ограђен или неограђен, у оквиру које могу бити двориште, башта, врт,
интерне саобраћајнице, површине за паркирање возила станара и корисника зграде или
други слични елементи уређења површине око зграде.
Лица из става 2. овог члана су дужна да поправљају и замењују оштеће делове
ограде, а површину око зграде редовно чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго
растиње, уклањају коров, одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и
степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне стазе, уклањају грађевински и други
отпад, као и да предузимају друге радове како би простор око зграде био у уредном стању.
Ограда, зеленило и други елементи уређења површина око зграде морају се
одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих
површина и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и сл.).
Члан 17.
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења
површине око зграде.
3. Површине јавне намене и остале површине
Члан 18.
Површина јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке, јесте простор утврђен
планским документом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина и то:
1. јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари, пешачке и бициклистичке
стазе, тргови, мостови и др.
2. јавне зелене површине: паркови, спомен паркови, зелене површине на
скверовима, зелене површине дуж и у оквиру пута, травњаци, дрвореди и други засади,
зелене површине дуж обала река и других водених површина, зелене површине поред и
око стамбених и пословних зграда, у оквиру и између блокова стамбених и пословних
зграда, рекреационе површине и др.
3. површина око објекта јавне намене (просветних, културних, научних,
здравствених, социјалних установа и организација, као и других објеката за чију изградњу
се може утврдити јавни интерес у складу са законом,
4. неизграђено грађевинско земљиште намењено за уређење или изградњу
објеката јавне намене или јавних површина.
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Члан 19.
Површине јавне намене користе се у складу са њиховом наменом.
Површине јавне намене морају се држати у уредном и чистом стању, што
подразумева и уклањање остатка уља, мазива, парафина и гума за жвакање са тротоара,
тргова и пешачких стаза.
О уредном и чистом стању уређених и изграђених површина из става 1. овог члана
старају се правна и физичка лица одређена посебним прописима којима је уређено
одржавање чистоће, паркова и других зелених и рекреационих површина, гробаља, пијаца,
улица и других општинских путева и јавних паркиралишта.
О уредном стању неизграђеног грађевинског земљишта намењеног за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних површина, дужан је да се стара власник,
односно корисник, односно непосредни држалац тог земљишта.
Лице из става 4. ове Одлуке дужно је да редовно коси траву тако да трава не
прелази 20 сантиметара, уклања коров, уклања грађевински и други отпад, орезује суве
гране, шибље и друго растиње, као и да предузима друге радове како би то земљиште
било у уредном стању.
Члан 20.
У циљу заштите површина јавне намене забрањено је:
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној зеленој површини, зеленој
површини око објекта јавне намене и зеленој површини у јавном коришћењу,
2. ометање коришћења улице или другог општинског пута заустављањем или
остављањем возила,
3. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пешачке
комуникације, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза
између стамбених зграда, интерне саобраћајнице и слично,
4. остављање нерегистрованих, хаварисаних или одбачених возила, прикључних
возила, прикључне опреме, агрегата, пољопривредних машина на површини јавне намене.
Члан 21.
Ради безбедности пешака и сигурности саобраћаја, сви отвори на коловозима,
тротоарима као и другим саобраћајним површинама, пијацама, парковима, двориштима,
пролазима и другим сличним местима морају бити покривени одговарајућим поклопцима,
решеткама или другим затварачима.
Отворима у смислу става 1. овог члана сматрају се нарочито:
1. отвори за водоводне, канализационе, електричне, телефонске и друге
инсталације и уређаје,
2. отвори за убацивање огревног и другог материјала, подрумски прозори, отвори
за осветљавање просторија (водоравни светларници) и слично.
Члан 22.
Терени за спорт и рекреацију са свим пратећим санитарним и другим уређајима и
опремом (купалишта, базени, стадиони, игралишта, други слични простори и објекти и
простори у функцији коришћења ових објеката, морају бити у исправном и уредном стању
о чему се стара власник, односно правно или физичко лице који те просторе користи и
одржава.
На просторима и објектима из става 1. овог члана на видном месту истичу се
хигијенска и техничка упутства и правила о реду на овим просторима и објектима.
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Члан 23.
Стовариште, складиште отпадног материјала, ауто-отпад и сличан пословни
простор отвореног типа, који се налази уз површину јавне намене, мора бити ограђен тако
да се не види унутрашњост тог објекта.
Ограда или други елементи ограђивања простора из става 1. овог члана мора се
држати у уредном стању (да буду чисти, неоштећени, офарбани, без плаката и натписа и
сл.) о чему је дужно да се стара лице које обавља делатност у том простору.
Члан 24.
Ограда градилишта и градилишне скеле (укључујући и заштитне прекриваче)
постављени на делу површине јавне намене, односно на другој површини видљивој са
површине јавне намене, морају бити у уредном стаљу (чисти, неоштећени, без плаката и
сл.).
О уредном стању ограде градилишта, градилишне скеле и заштитног прекривача
градилишне склене дужан је да се стара инвеститор, односно извођач радова.
Члан 25.
Остале површине (неизграђено грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште),
које су видљиве са површине јавне намене), власник, односно корисник, односно
непосредни држалац, мора држати у уредном стању и то тако да трава не прелази 20
сантиметара, изузев траве у пољопривредној производњи, да уклања коров, редовно
орезује живу ограду, сече шибље и суве гране, уклања смеће и грађевински и други отпад,
као и да ограду постављену око тих површина поправља и замењује оштећене делове.
4. Уклањање снега и леда са површина јавне намене
Члан 26.
У циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано одвијање живота у насељу у
зимском периоду, са одређених површина јавне намене обавезно се уклања снег и лед, као
и леденице са кровова и истурених делова зграда.
Члан 27.
За уклањање снега и леда са површина јавне намене одредбама ове одлуке,
одговорни су: Јавно комунално предузеће ''Варварин'' из Варварина и Дирекција за
урбанизам и изградњу Варварин.
Уклањање снега и леда са површина јавне намене врши се у складу са оперативним
планом уклањања снега и леда.
Оперативним планом уклањања снега и леда одређују се начин уклањања снега и
леда, усклађују активности свих субјеката, одређују приоритети, односно редослед
уклањања снега и леда са одређених површина и одређује начин спровођења и праћења
спровођења планираних активности и др.
Члан 28.
Јавне саобраћајне површине могу се, ради спречавања настанка леда и клизања,
посипати одговарајућим материјалом.
Забрањено је јавне саобраћајне површине које имају изграђену кишну канализацију
посипати каменим материјалом.
Члан 29.
За уклањање снега и леда са аутобуских станица, отворених тржних центара,
спортских објеката и сличних простора, одговорно је правно лице, односно предузетник
који користи или одржава наведену површину.
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Члан 30.
За уклањање снега и леда са тротоара, који се налази испред зграде, односно
припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред
стамбено-пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног
грађевинског земљишта, одговорна су правна или физичка лица која користе те
непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као
непосредни држаоци те непокретности.
За уклањање снега и леда око монтажних објеката привременог карактера
постављених на делу јавне саобраћајне површине одговорно је лице коме је одобрено
постављање тог објекта.
Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снега и леда са тротоара
и пешачких стаза које се граниче са површинама на којима се изводе радови.
Уклањање снега и леда са површине из става 1 до 3 овог члана, врши се тако да се
не затрпавају сливници, а снег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и
пролаз пешака тротоаром.
Члан 31.
Са крова и других спољних делова зграде која се граничи са јавном саобраћајном
површином власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице ради
спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедности добара и
околине.
За уклањање леденица са кровова зграда и других заједничких спољних делова
зграде, одговорна су лица из члана 6. ове Одлуке.
За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или
другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник,
осносно корисник тог дела зграде.
У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, лица из става 1, 2. и 3. овог
члана дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања
леденица, као и одговарајуће запреке ради обележавања угрожених делова површине из
става 1 овог члана.
III УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 32.
На површинама јавне намене могу се под условима и на начин утврђен овом
Одлуком поставити:
1. жардињере и друге посуде за биљне засаде,
2. клупе и слични објекти намењени седељу,
3. опрема за игру и рекреацију,
4. поштански сандучићи, телефонске говорнице,
5. корпе за отпатке и ђубријере,
6. јавни часовници,
7. јавне чесме и фонтане,
Жардињере и друге посуде за биљне засаде
Члан 33.
Жардињере и друге посуде за биљне засаде могу се постављати на делу улице који
се не користи за саобраћај моторних возила, на делу тротоара или трга.
Жардињере се постављају тако да се њиховим постављањем не омета кретање
пешака, прилаз згради, против пожарни пут и слично.
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Жардињере поставља и одржава јавно комунално предузеће.
Клупе и слични објекти намењени седењу
Члан 34
На делу улице који се не користи за саобраћај моторних возила, на тргу, могу се
постављати клупе и слични објекти намењени седењу.
Клупе поставља и одржава јавно комунално предузеће.
Опрема за игру и рекреацију
Члан 35.
На изграђеној и уређеној зеленој површини јавне намене може се поставити опрема
за игру деце (љуљашка, тобоган, пењалица, вртешка и слична опрема за игру деце), као и
опрема за рекреацију грађана (фитнес опрема, опрема за скејт, опрема за шах и слично),
која је намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана.
Опрему из става 1. овог члана може да поставља и одржава јавно комунално
предузеће.
Поштански сандучићи, телефонске говорнице
Члан 36.
Поштански сандучићи, телефонске говорнице могу се постављати на површинама
јавне намене и на фасадама зграда.
Објекте из става 1. овог члана поставља правно лице које обавља послове
поштанског, односно телефонског саобраћаја на основу одобрења које издаје надлежни
орган општине.
Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми решења којим се одређује место
постављања и површина која се заузима.
О уредном и исправном стању објекта из става 1. овог члана дужно је да се стара
лица коме је одобрено постављање тог објекта.
Корпе за отпатке и ђубријере
Члан 37.
На површинама јавне намене, изузев коловоза и бициклистичке стазе, огу се
постављати корпе за отпатке и ђубријере.
Корпе за отпатке и ђубријере морају бити израђене од прикладног материјала и
естетски обликоване.
Корпе за отпатке и ђубријере поставља и одржава јавно комунално предузеће.
Корпе за отпатке на површини из става 1. овог члана могу се поставити на
стубовима јавне расвете, оградама и сл. уз претходну сагласност лица које одржава
наведене објекте.
Корпе за отпатке и ђубријере на јавним зеленим површинама поставља и одржава
јавно комунално прдузеће.
Јавни часовници
Члан 38.
Јавни часовник је часовник који се налази на јавној саобраћајној површини (трг,
тротоар, пешачка зона и сл.) или на јавној зеленој површини (парк, зелена површина на
скверу и сл.) а који одржава јавно комунално предузеће.
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Јавни часовник може се поставити на изграђену и уређену јавну површину из става
1. овог члана као елемент урбаног опремања те површине.
Постављање јавних часовника обезбеђује општина преко јавног комуналног
предузећа, односно привредног друштва, односно предузетника коме те објекте повери на
одржавање.
Јавни часовник мора бити у уредном и исправном стању и показивати тачно време.
Јавне чесме и фонтане
Члан 39.
Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане које су изграђене на површини јавне
намене.
Јавна чесма је чесма постављена на уређеном и изграђеном делу површине јавне
намене (парк, трг, зелена и рекреациона површина, односно друга површина на којој се
грађани окупљају и задржавају), а коју одржава јавно комунално предузеће.
Постављена јавна чесма прикључује се на јавни водовод и канализацију.
Постављање јавних чесми обезбеђује општина, преко јавног комуналног предузећа,
односно привредног друштва, односно предузетника коме те објекте повери на
одржавање.
Јавне чесме и фонтане морају бити у уредном и исправном стању.
IV НАДЗОР
Члан 40.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за привреду, финансије,
урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор Општинске управе
општине Варварин.
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши општинска комунална
инспекција.
Члан 41.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да:
1. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање
недостатака;
2. нареди уклањање возила са површина јавне намене и остављених, односно
заустављених супротно одредбама ове Одлуке;
3. нареди укклањање објеката и уређаја са површине јавне намене постављених,
односно остављених супротно одредбама ове Одлуке;
4. нареди уклањање смећа, грађевинског и другог отпада са површине јавне намене;
5. предузме друге мере у складу са законом и прописима општине, подноси захтев
за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом Одлуком.
Ако лице према коме је усмерена управна мера не поступи по решењу комуналног
инспектора, решење ће се извршити преко другог лица или путем принуде у складу са
законом.
Трошкове извршења решења, чувања предмета извршења и друге трошкове настале
у вези са извршењем сноси извршеник.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 – 500.000,00 динара казниће се правно лице
ако поступа супротно одредбама ове Одлуке.
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Новчаном казном у износу од 5.000,00 – 50.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у правном лицу.
Члан 43.
Новчаном казном у износу од 50.000,0 – 500.000,00 динара казниће се јавно
комунално предузеће и Дирекција за урбанизам и изградњу уколико поступа супротно
одредбама ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 5.000.00 – 50.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у јавном предузећу из става 1. овог члана.
Члан 44.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 – 25.000,00 динара казниће се предузетник
ако поступа супротно одредбама ове Одлуке.
Члан 45.
Новчаном казном од 5.000,00 – 20.000,00 динара казниће се физичко лице ако
поступа супротно одредбама ове Одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДЛУКЕ
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 352-34/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
29.
На основу члана 38. и 39. став 4. Закона о правима пацијената (''Службени гласник
РС'', број 45/2013) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о организовању, финансирању и условима рада саветника
за заштиту права пацијената за општину Варварин
1. Овом Одлуком уређује се начин организовања, финансирања и услова рада
саветника за заштиту права пацијената за општину Варварин.
2. Заштита права пацијената на територији општине Варварин обезбеђује се
одређивањем лица које ће обављати послове саветника за заштиту права пацијената и
образовањем Савета за здравље.
3. За обављање послова саветника за заштиту права пацијената одређује се Предраг
Соколовић, дипломирани правник из Горњег Катуна .
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4. Именовани ће послове саветника за заштиту права пацијената обављати у
просторијама Општинске управе општине Варварин и без накнаде.
Административно техничке послове за потребе саветника за заштиту права
пацијената обављаће Општинска управа општине Варварин , која ће обезбедити
материјално техничка средства за рад саветника за заштиту права пацијената.
5. Саветник за заштиту права пацијената и Савет за здравље обавезни су да у свом
раду поступају у складу са Законом о правима пацијената и другим прописима којима се
уређује заштита пацијената, као и заштита података о личности.
6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 50-5/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
30.
На основу члана 64., 65., 66. и 67. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), 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 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12. 2013. године
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
1. Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд за развој пољопривреде општине
Варварин (у даљем тексту: Фонд) у циљу подстицања развоја пољопривреде на
територији општине Варварин.
2. Овом Одлуком уређују се
- сврха Буџетског фонда;
- време за које се буџетски фонд оснива;
- надлежни орган за управљање фондом;
- извори финансирања буџетског фонда.
Сврха буџетског фонда
3. Сврха оснивања Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Варварин је
финансирање програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог
коришћења, заштите и унапређења развоја пољопривреде на територији општине
Варварин.
Време за које се буџетски фонд оснива
4. Фонд се оснива на неодређено време.
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Надлежни орган за управљање фондом
5. Буџетским фондом управља Општинска управа општине Варварин – Одељење за
привреду, финансије, урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор.
Извори финансирања
6. Средства за рад фонда обезбеђују се из:
- апропријација обезбеђених у оквиру буџета за текућу годину;
- наменских прихода буџета;
- других јавних прихода;
- прилога, донација, поклона и помоћи;
- других средстава у складу са законом.
Коришћење средстава буџетског фонда
7. Средства буџетског фонда користе се на основу утврђеног Програма коришћења
средстава буџетског фонда који доноси Скупштина општине Варварин за текућу годину.
Програм предлаже Одељење за привреду, финансије, урбанизам, стамбенокомуналне послове и инспекцијски надзор.
8. Општина Варварин, дужна је да прибави сагласност Министарства на предлог
Програма коришћења средстава буџетског фонда.
9. Председник општине Варварин овлашћен је за располагање средствима са
евиденционог рачуна фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење.
10. Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у
буџетском фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода буџетског
фонда.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда
преносе се у наредну годину.
11. Буџетски фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге Трезора.
Буџетски фонд је индиректни корисник буџетских средстава, којем се одређује
јединствени број буџетског корисника и додељује ознака надлежног директног корисника.
Фонду се не отвара посебан подрачун у оквиру консолидованог рачуна Трезора у
Управи за трезор.
12. Стручне, административне и друге послове за фонд обавља Одељење за
привреду, финансије, урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор.
13. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Фонда за
развој пољопривреде општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 12/08
и 15/12).
14. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Варварин'', а примењиваће се почев од 01.01.2014. године.
Број: 320-168/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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31.
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 и 93/2012), члана 28. став 1 и члан 30. став 2 Закона о
прекршајима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 37
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09,
3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Варварин'',
број 15/12), у члану 12. Таксена тарифа, тарифни број 1, 1. за истицање фирме на
пословном простору (фирмарина)
- у ставу 6. износ од 87.700,00 динара мења се и гласи: ''93.348,00 динара''
- у ставу 7. износ од 131.550,00 динара, мења се и гласи: ''140.022.00 динара'',
- у ставу 8. у табели делатности:
1. Делатност електропривреде износ:
I зона

II зона

III зона

438.500.00 дин.

/

/

I зона

II зона

III зона

466.674.00 дин.

/

/

мења се и гласи:

2. Делатност банкарства
- пословне банке
I зона
II зона

III зона

438.500,00 дин.

438.500,00 дин.

438.500,00 дин.

I зона

II зона

III зона

466.674,00 дин.

466.674,00 дин.

466.674,00 дин.

Мења се и гласи:

I зона

Мењачнице
II зона

III зона
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43.850,00

I зона

II зона

III зона

23.337,00 дин.

10.000.00 дин.

5.000.00 дин.

мења се и гласи:

3. Делатност осигурања имовине и лица
I зона

II зона

III зона

438.500,00 дин.

438.500,00 дин.

438.500,00 дин.

I зона

II зона

III зона

466.674,00 дин.

466.674,00 дин.

466.674,00 дин.

мења се и гласи:

4. Трговина нафтом и дериватима нафте
I зона

II зона

III зона

438.500,00 дин.

219.250,00 дин.

87.700,00 дин.

I зона

II зона

III зона

466.674,00 дин.

233.337,00 дин.

46.674,00 дин.

мења се и гласи:

5. Поштанске услуге
I зона

II зона

III зона

438.500,00 дин.

219.250,00 дин.

87.700,00 дин.

I зона

II зона

III зона

466.674,00 дин.

233.337,00 дин.

46.674,00 дин.

Мења се и гласи:

Поштанске услуге – мала правна лица
I зона II зона
87.700,00 дин.
''Брише се''

III зона
43.850,00 дин.

20.12.2013.године
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6. Мобилне и телефонске услуге:
I зона

II зона

III зона

438.500,00 дин.

438.500,00 дин.

438.500,00 дин.

I зона

II зона

III зона

466.674,00 дин.

466.674,00 дин.

466.674,00 дин.

мења се и гласи:

7. Казина, коцкарнице, кладионице и бинго сале
I зона

II зона

III зона

438.500,00 дин.

219.250,00 дин.

175.400,00 дин.

мења се и гласи:
I зона

II зона

466.674,00 дин. 233.337,00 дин.

III зона
186.663,00 дин.

8. Ноћни барови и дискотеке
I зона

II зона

III зона

43.850,00 дин.

43.850,00 дин.

43.850,00 дин.

I зона

II зона

III зона

46.674,00 дин.

46.674,00 дин.

46.674,00 дин.

мења се и гласи:

-

У тарифном броју 4.

4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, у ставу 2. тачка
1.
1. За постављање столова испред угоститељских радњи:
- I зона месечно по м2 .......... 100,00 динара мења се и гласи: '' ........150,00 динара''
- II зона месечно по м2 .......... 80,00 динара мења се и гласи: '' ........120,00 динара''
- III зона месечно по м2 .......... 60,00 динара мења се и гласи: '' ......... 90,00 динара''
У ставу 2. тачка 2.
2. За излагање робе испред пословних просторија
- I зона месечно по м2 .......... 80,00 динара мења се и гласи: '' .......120,00 динара''
- II зона месечно по м2 ..........60,00 динара мења се и гласи: '' ........90,00 динара''
- III зона месечно по м2 .........40,00 динара мења се и гласи: '' ........60,00 динара''
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се почев од 01.01.2014. године.
Број: 434-29/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
32.
На основу члана 104. став 1. Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број 36/09)
и члана 37 став Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о боравишној такси
Члан 1.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка изван свог пребивалишта у
угоститељском објекту за смештај на територији општине Варварин.
Члан 2.
Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматра се хотел, мотел,
одмаралиште, пансион, камп, собе које грађани користе за пружање услуга смештаја и
сваки други објекат у коме се пружају услуге смештаја.
Члан 3.
Такса се плаћа у дневном износу и то:
- Прва зона (Варварин) - 40,00 динара
- Друга зона (остала места општине) – 30,00 динара.
Члан 4.
Таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни
инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе,
слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних
обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, као и пратилац наведених особа;
3) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по
програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и
учесници републичких регионалних такмичења у знању и вештинама;
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4) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени обавезе плаћања таксе;
5) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају таксу ако поднесу доказ о испуњавању
услова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне
установе, упут лекарске комисије и друго.).
Члан 5.
Наплату таксе врше привредни субјекти и лица која пружају услуге смештаја (у
даљем тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са наплатом услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене таксе.
Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ
таксе, а у случају из члана 4. ове Одлуке, да наведе основ ослобађања односно умањења
таксе.
Члан 7.
Средства од наплаћене таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет дана, по
истеку сваких 15 дана у месецу.
Члан 8.
Средства таксе су приход буџета општине Варварин и користе се за обезбеђивање
информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и
културно наслеђе, за обезбеђивање туристичке сигнализације и рад туристичкоинформативних центара у општини Варварин.
Члан 9.
Надзор над применом ове одлуке врше надлежни инспекцијски органи у складу са
Законом.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камата и осталог што није посебно прописано овом
одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
Члан 11.
Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај предузеће
или друго правно лице ако:
1) не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 5. став 1.);
2) у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ таксе (члан 6.);
3) не уплати средства таксе у буџет општине Варварин у прописаном року (члан
7.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и договорно лице у правном лицу
новчаном казном од 1.000 до 3.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000 до 50.000 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице (давалац смештаја),
новчаном казном у износу од 5.000 до 15.000 динара.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 434-30/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

33.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', број 72/09)
и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О условима за наткривање тротоара и постављање мобилијара испред пословних
просторија у централном делу Варварина
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин наткривања тротоара и постављање
мобилијара испред пословних просторија у централном делу града Варварина.
Члан 2.
Наткривање тротоара и постављање мобилијара у смислу одредаба ове одлуке могу
да изврше власници или корисници пословног простора испред својих просторија и то:
- Металним хоризонталним држачима преко кога ће бити постављен покривач од
платна. Хоризонтални метални држачи могу да се ослоне на металним стубовима – цевима
с тим да се не оштети тротоар ни улица и да они не ометају и не угрожавају манипулисање
саобраћаја и људи у улици.
- При постављању столова треба водити рачуна да се остави слободна површина
тротоара у ширини од 2м у целој дужини покривеног дела за несметано манипулисање
пешака.
- Уколико се наведени простор користи у зимском периоду, покривач урадити
испред од лаких монтажних елемената (алуминијума, теголе, ондулине и слично) а бочне
стране од затворити провидним материјалима (ПВЦ фолија или слично).
Члан 3.
Централни део града Варварина обухвата следеће улице: Марина Мариновића, Трг
Мирка Томића, Јове Курсуле, Слободе, Мите Милојевића, 14. Окробра, Лоле Рибара и
Светосавска.
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Члан 4.
За коришћење тротоара за наткривање и за постављање мобилијара власници
плаћаће месечни закуп који је приход Општине Варварин са наменом за уређење
грађевинског земљишта а висина закупа биће одређена посебном одлуком.
Члан 5.
За коришћење тротоара за наткривање и постављање мобилијара власници ће
морати да прибаве од службе за урбанизам и грађевинарство одобрење.
Члан 6.
Уколико се укаже прилика да се јавна површина (тротоар) користи у неке друге
сврхе од општег интереса или ако исти засмета за одвијање собраћаја и манипулисање
људи, Комунална инспекција ће Решењем наложити уклањање истог о трошку власника
предметног објекта.
Члан 7.
Надзор над спровођење ове одлуке врши комунална инспекција Општинске управе
општине Варварин.
Члан 8.
По жалби изјављеној на Решење Комуналне инспекције одлучује Општинско Веће
општине Варварин.
Члан 9.
Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се физичко лице ако изврши
наткривање тротоара или постављање мобилијара без одобрења надлежног органа (Члан
4).
Члан 10.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара казниће се физичко или правно лице
ако не поступи по решењу комуналне инспекције (Члан 6)
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Сл. листу Општине
Варварин.
Члан 12.
Даном стушања на снагу ове Одлуке престају да важе следеће одлуке: Одлука о
усвајању услова за наткривање тротоара испред пословних просторија у централном делу
града Варварина (''Сл. лист Општине Варварин'', број 2/94) и Одлука о допуни одлуке о
усвајању услова за наткривање тротоара испред пословних просторија у централном делу
града Варварина (''Сл. лист Општине Варварин'', број 11/01).
Број: 350-131/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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34.
На осноу члана 12. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број
24/11), члана 32. закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07),
члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08,
12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), члана ___ Статута општине Ћићевац (''Службени лист општине
Ћићевац'', број ____ и члана 5. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине
Варварин и Ћићевац (''Службени лист општине Варварин'', број 5/92, 7/05 и 4/11)
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12. 2013. године, и
Скупштина општине Ћићевац на ____ седници одржаној дана _____ 2013. године,
донеле су
ОДЛУКУ
о давању сагласности на измене и допуне Статута Центра за социјални
рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Центра за социјални рад
за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу, по Одлуци Управног одбора
Центра број 02-500/2013 од 11.10.2013. године, које гласе:
Члан 5. Статута Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, са
седиштем у Ћићевцу мења се и гласи:
''Назив установе је: Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац.
Назив устаове је исписан на српском језику.
Седиште установе је у Ћићевцу, улица Светог Саве број 19.
Центар је дужан да истакне назив, односно пословно име, с подацима о
делатности, радном времену, оснивачу и седишту.
Центар у свом саставу има 1 (једну) организациону јединицу и то:
1. Одељење у Варварину, ул. Слободе бб. у оквиру које је организована и
служба:
Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју.''
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'' и ''Службеном листу општине Ћићевац''.
Број: 02-34/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
Број: _____
У Ћићевцу дана, _____2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Звездан Бабић, дипл. правник
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35.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 44 став 2. члана 46. став 2. члана 55. став 2 и члана 110 и
111. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/11) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08,
2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/12), врше се измене и допуне и то:
- у члану 4. став 2. тачка 3. мења се и гласи:
''Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју''
- у члану 22. став 1 мења се и гласи:
''Право на дневни боравак имају деца, млади и одрасли са сметњама у развоју,
са пребивалиштем на територији општине Варварин, ометена у физичком и
психичком развоју (лако, умерено, теже и вишеструко ометена) и оболела од аутизма,
старости 7 – 26 година и преко 26 година.''
- у члану 22. став 4. мења се и гласи:
''Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју одвија се у
посебном објекту у улици Слободе бб. општине Варварин, а међусобна права и
обавезе регилисаће се уговором.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 022-14/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

36.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за социјални
рад за општине Варварин и Ћићевац, са седиштем у Ћићевцу
Тачка 1.
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Центру за социјални рад за општине
Варварин и Ћићевац, са седиштем у Ћићевцу, број 02-499/2013 од 11.10.2013. године.
Тачка 2.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 551-2/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

37.
На основу члана 19. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ
И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
Одређује се висина накнаде за рад председнику и члановима надзорних одбора
јавних предузећа, за прва 3 месеца 2014. године, у износу:
- председнику 8.000,00 динара месечно
- члановима 5.000,00 динара месечно
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из буџета општине Варварин за ЈП
Дирекцију за урбанизам и изградњу Варварин и ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, а за
ЈКП ''Варварин'' Варварин и ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин из сопствених прихода
предузећа.
Члан 3.
Висина накнаде утврђена чланом 1. ове Одлуке може се мењати периодично, у
зависности од степена реализације програма пословања предузећа.
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Члан 4.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 123-68/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

38.
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 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и
пружање услуга на територији општине Варварин у 2014. 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 2014. 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 2014. 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.
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Тачка 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се почев од 01.01.2014. године.
Број: 404-72/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

39.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана, 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
Тачка 1.
Покреће се иницијатива да ЈКП ''Варварин'' Варварин и ЈКП ''Путеви Варварин''
Варварин, у 2014. години приступе процедури изналажења стратешког партнера за
делатност изградње путева на територији општине Варварин, у складу са Законом о
јавним набавкама, а у оквиру финансијских планова за 2014. годину и планираних
активности дефинисаних Програмом развоја општине Варварин за 2014. годину.
Тачка 2.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-64/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

40.
На основу члана 10. и 11. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', број
51/09, 99/11), члана 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07), члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и члана 4. Статута удружења градова и општина Републике
Србије (УГОС),
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Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12. 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН УДРУЖЕЊУ
ГРАДОВА И ОПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (УГОС)
Члан 1.
Овом Одлуком општина Варварин добровољно приступа Удружењу градова и
општина Републике Србије (у даљем тексту: УГОС) ради остваривања и унапређивања
заједничких економских, социјалних и циљева у области културе и спорта, што је у складу
са потписаним Протоколом о сарадњи градова и општина Републике Србије.
Члан 2.
Општина Варварин приступа Удружењу ради остваривања следећих заједничких
циљева утврђених Статутом Удружења и то:
- Спровођења активности у складу са Законом о локалној самоуправи и друге
активности које нису у супротности са важећим прописима Републике Србије;
- Организовања заједничких активности на довођењу страних инвеститора;
- Успостављања привредне сарадње и повезивање привредника чланица Удружења
градова и општина;
- Међусобног информисања чланица о сопственим потребама у делу извођења
радова или пружања услуга и учествовање у пружању таквих услуга (евентуални
извођачи, добављачи ...);
- Одржавање заједничких састанака на којима ће чланице редовно и благовремено
размењивати информације о својим плановима, програмима и активностима;
- Развијања сарадње и солидарне подршке у случајевима елементарних непогода
или других ванредних ситуација, у складу са финансијским могућностима чланова;
- Развијања сарадње на културном и спортском плану;
- Развоја партнерских односа и планирање, осмишљавање и реализација пројеката
од заједничког интереса за развој чланица;
- Размена студената на паритету равномерне заступљености;
- Као и остваривања других заједничких циљева и интереса од значаја за удружење.
Члан 3.
Општина Варварин овом Одлуком прихвата Статут Удружења градова и општина
Републике Србије усвојен на оснивачкој Скупштини Удружења. Одлуку као оснивачки
акт, као и друга акта која се односе на приступање и учлањење у Удружење градова и
општина.
Члан 4.
Ради реализације ове Одлуке Скупштина општине Варварин овлашћује
председника општине, Зорана Миленковића, да заступа интересе општине Варварин у
УГОС-у, да предузима радње и активности које непосредно доприносе остваривању
заједничких циљева и интереса, као и да предузима друге радње и активности у поступку
пријаве и уписа у Регистар Удружења.
Одлуку о приступању
Скупштина општине Варварин.

Члан 5.
односно о иступању из чланства удружења доноси
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Варварин''.
Број: 110-19/13
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

41.
На основу члан 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 и 7/12),
Скупштина општине Варварин , на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ
НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Члан 1.
Овом одлуком се усваја Европска повеља о родној равноправности као програмски
основ за планирање у области родне равноправности на локалном нивоу.
Члан 2.
Ова повеља има функцију локалне стратегије у области родне равноправности.
Члан 3.
Ова повеља и Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење
родне равноправности ће бити основ за израду Локалног акционог плана за унапређивање
родне равноправности у општини Варварин.
Члан 4.
Потписник Повеље у име општине Варварин је председник општине Зоран
Миленковић, проф. математике.
Члан 5.
Општина Варварин се обавезује да о усвајању Европска повеље о родној
равноправности обавести Савет европских општина и Региона (Council of European
Municipalities and Regions) и Стални конференцију градова и општина.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања и објавиће се у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 56-40/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

1.
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 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ПРОГРАМ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2015. И 2016. 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 2014.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
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(на дан 19.12.2013. год): 16.630
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
Сталаћ-Крушевац, 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
Најважнија активност из области водоснабдевања у 2014., током 2015. и у
2016.години је:
- наставак радова на завршетку изградње Регионалног система „ Ћелије“ -цевовод
Крушевац-Ћићевац-Варварин,
- завршетак изградње водоводне мреже у насељеним местима: Обреж, Горњи
Катун, Село Варварин
(у дужини око 1000 м), Маскаре и Бачина,
- изградња водоводне мреже у насељеним местима: Бошњане, Мареново,
Залоговац, Парцане и Мала Крушевица,
- израда пројектне документације у насељеним местима: Карановац, Горњи Крчин,
Доњи Крчин, Пајковац, Орашје, Мареново, Тољевац, Суваја, Залоговац, Избеница,
Парцане и Церница,
- израда новог вода водоводне мреже поред старе пекаре и испред продавнице
Електролукс у улици Слободе у укупној дужини око 300 м.
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 2014. години је изградња канализационе мреже у насељеним
местима у општини Варварин и то:
- изградња главног вода канализационе мреже у Доњем Катуну у дужини од 2000
м,
- 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,
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- 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:
- 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 2014., 2015. и 2016. години наставља са активностима које
обухватају:
- постављање бехатон плоча у ул.Марина Мариновића и на Тргу Мирка Томића,
- 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,
- изградња рециклажног центра за наменских судова рециклажу отпада,
- наставити са набавком за одвајање смећа (пластика, папир, стакло),
- постављање нових ивичњака испред зграде општине Варварин,
- замена подлоге на пешачкој стази испред зграде општине Варварин,
- 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.
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2.4. Одржавање гробаља
У континуитету са раније спровођеним мерама и активностима, у 2014., 2015. и
2016. 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 2014., 2015. и 2016. 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,
- промена локације „Шарене пијаце“ у Варварину, како би се добило више
простора за већи број продаваца,
- 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.
2.6. Изградња и реконструкција електро-енергетских објеката
У 2014., 2015. и 2016. 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 2014., 2015. и 2016. 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
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У оквиру уређивања грађевинског земљишта Просторни план општине Варварин
представљаће основу за правилно коришћење и намену простора, као и други плански
документи.
Током 2014. 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 2014., 2015. и 2016. 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
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

ПУТЕВА,

УЛИЦА,

ТРГОВА

И

Основне активности у 2014., 2015. и 2016. години биће усмерена на одржавање и
реконструкцију улица и некатегорсаних путева и реализацију започетих инвестиција на
асфалтирању улица у насељеним местима.
Програм активности по сеоским подручјима биће у складу са програмима развоја
самих Месних заједница и по њиховим приоритетима.
Планиране активности за 2014. 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:
- перманентну контролу исправности воде за пиће из јавних чесми и месних
водовода, као и исправности животних намирница,
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- 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.
8. ТУРИЗАМ
Активности у области туризма биће усмерене на унапређење и побољшање
туристичке понуде у општини са акцентом на спомен комплекс „Саставци“ , око
споменика 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 2014., 2015. и 2016. 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

страна 415 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

У циљу што квалитетнијег образовања и васпитања деце потребно је извршити
опремање школских објеката, њихово одржавање и адаптацију.
Приоритети развоја ОШ „Јован Курсула“ за 2014. 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 2014. 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,
- 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 2014-2016. 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 рачунарске опреме за потребе увођења библиотеке у ЦОБИСС систем,
-куповина термалног штампача за потребе увођења библиотеке у ЦОБИСС систем,
- 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,
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-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 2014.до 2016. 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.
Почетком 2014. године, биће организован велики новогодишњи и божићни турнир
у малом фудбалу.
Током 2014. 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.
Канцеларија за младе Варварин, у 2014. 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 2014. 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 2014. годину као приоритет наводи следеће:
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- наставак доградње постојећег објекта (завршетак радова на новој групи у
Варварину),
- 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 2014. 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 2014. години, наставиће се са доделом новчане помоћи незапосленим
породиљама на територији општине Варварин, у износу од 15.000,00 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, 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 2014.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.
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10.8.Здравствена заштита
Дом здравља „Др. Властимир Годић“ Варварин, током 2014., 2015. и 2016.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 апарата за калијум и литијум, конвексне сонде за
апарат СА8000СЕ и куповина стерилизатора),
- одржавње информационог система,
- одржавање и поправка медицинске опреме,
- мртвозорство и пасивна приправност,
- затварање рупе на крову Дома здравља.
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 2014.2016.године.
Општина Варварин ће учинити напоре да побољша рад локалне самоуправе и
оствари ефикасније пружање услуга грађанима.
Број: 012-8/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

2.
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 и 7/12), уз прибављено мишљење
Локалног савета за запошљавање од 19.12.2013. године ,
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ
УВОД
Локалним акционим планом запошљавања општине Варварин за 2014. 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 2014. години.
Предмет Локалног акционог плана запошљавања је решавање проблема у области
запошљавања на територији
локалне заједнице , креирање локалне политике
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запошљавања и програма и мера активне политике запошљавања у складу са локалним
потребама и могућностима.
Правни основ за доношење ЛАПЗ је одредба 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 23.976 динара (без
пореза и доприноса, за 2010. годину).
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
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 2008.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,
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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).
2.1. Кретање незапослености
Карактеристике тржишта рада остају непромењене у смислу високе
незапослености, погоршања стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.
Опште карактеристике тржишта рада до 2013. 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.
Стопа незапослености у 2013. години наставља да расте. Тренд раста стопе
незапослености је забележен и у свим развијеним земљама и земљама ЕУ.
Стопа незапослености у новембру 2013. године у Општини Варварин повећала се
за 0,95 процентна поена у односу на новембар 2012.године.
Кретање стопе незапослености:
Година:

Новембар
2010

Новембар
2011

Новембар
2012

Новембар
2013

Општина
Варварин

24,01%

23,27%

28,66%

29,61%

Расински
Округ

31,14%

31,84%

33,94%

34,66%

2.2.Старосна и полна структура
Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2010–2013. 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.
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Старосна и полна структура незапослени лица:
Старосна
група

Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
2010
2011
2012
2013
женa
женa
женa
женa

15-24 год.

11,89%
13,53%
13,86%
15,01%
11,41%
12,48%
12,21%
14,35%

25-34

24,31%
29,75%
26,14%
27,83%
27,18%
32,82%
28,05%
30,40%

35-44

24,91%
23,82%
25,67%
24,59%
29,87%
28,60%
30,03%
27,62%

45-54

24,22%
20,76%
22,44%
19,53%
21,81%
19,77%
23,76%
20,83%

55-64

14,67%
12,14%
11,89%
13,05%
9,73%
6,33%
5,94%
6,79%
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, 2-3 године, затим 3-5
година, онда следе она која чекају преко 10 година , затим 5-8 година и 8-10 година.
Овакво стање је током целог извештајног периода (2010-2013) и ту није долазило до неких
померања.
Структура према дужини чекања на запослење:
Дужина
чекања

Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
2010
2011
2012
2013
жена
женa
женa
женa

До 1 године 38,02%
49,77%
46,06%
39,44%
36,91%
45,49%
45,87%
39,20%
1-2

14,32%
16,13%
21,02%
23,23%
12,75%
16,70%
18,81%
22,69%

2-3

10,33%
10,07%

6,86%
7,10%

9,53%
11,61%
8,91%
10,65%

3-5

12,41%
10,19%
14,09%
10,17%

8,19%
10,26%
8,75%
9,57%

5-8

9,29%
4,73%
8,39%
5,95%

5,67%
6,60%

6,49%
6,94%

8-10

5,03%
4,26%
5,70%
3,84%

2,36%
1,82%

1,51%
1,70%

Преко 10 г

10,59%
8,06%
12,08%
10,75%

7,17%
9,24%

7,47%
9,26%

2.4.Квалификациона и полна структура незапослених лица:
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Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2013. године, показује
да у укупној незапослености, незапослена лица са високим, вишим и средњим
образовањем учествују са 62,82%, а лица без школе и нижег образовног нивоа са 37,18%.
Међу незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим образовањем 52,04% код
којих је и највиша стопа незапослености, док је проценат лица са високим и вишим
образовањем 10,78%.
Степен
стручне
спреме

Новембар
2010
женa

I

33,33%
32,25%
33,94%
33,94%
30,54%
30,33%
33,00%
31,64%

II

8,68%
10,23%

Новембар
2011
женa

4,82%
5,57%

Новембар
2012
женa

Новембар
2013
женa

3,07%
3,14%

3,24%
2,93%

III

21,88%
19,83%
19,37%
19,23%
18,29%
14,59%
14,19%
15,12%

IV

28,13%
34,48%
33,86%
32,81%
32,89%
40,69%
40,76%
38,27%

V

0,26%
0,34%

0,19%
0,19%

0,55%
0,45%
0,33%
0,31%

VI

5,03%
4,70%

4,82%
5,37%

5,20%
5,28%

5,58%
6,79%

VII

2,69%
3,02%

3,61%
3,26%

4,02%
3,30%

4,75%
5,25%

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 2012. и 2013.г.
години повећана је за 0,005 процентна поена у односу на 2011.годину
Незапосленост
жена
Укупно
незапослени
Од тога жене

Новембар
2010
1152

Новембар
2011
1079

Новембар
2012
1270

Новембар
2013
1326

51,74%

48,29%

47,72%

48,87%

Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Према
подацима стопа дугорочне незапослености у новембру 2013. године повећала се за 6,65
процентна поена у односу на новембар 2012. године.
Новембар
2010
1152

Укупно
незапослени
Незапосленост 11,89%
младих 15-24г

Новембар
2011
1079

Новембар
2012
1270

Новембар
2013
1326

13,53%

13,86%

15,01%
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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 и повратници по споразуму о реадмисији
2.6. Вишкови и корисници новчане накнаде
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 2012. године износио је 135 лица од
којих је 55 жена и једно лице са инвалидитетом.
А у новембру ове године тај број се смањио на 128 лица од којих је 57 жена.
II ПЛАН АКТИВНОСТИ
Циљеви и приоритети политике запошљавања у општини Варварин у 2014.
години
Циљеви и приоритети политике запошљавања на територији општине Варварин за
2014. годину су:
- одржање или повећање запослености и смањење незапослености,
- улагање у људски капитал и
- улагање у социјалну инклузију
- подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,
- подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
- 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 2014. годину предвиђене су следеће мере активне политике запошљавања:
1. реализација Програма стручне праксе.
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Програм стручне праксе спроводиће се у складу са Правилником о начину и
критеријумима за реализацију Програма стручне праксе које је усвојило Општинско веће
11.04.2013.године.
Средства за организовање и спровођење Програма стручне праксе износе
4.000.000,00 динара из буџета општине Варварин, од чега већи део планираних средстава
за наставак реализације започете стручне праксе за 50 приправнмика у 2013. години, а
остатак за ангажовање незапослених у 2014. години, до утрошка средстава.
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно
оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, која
имају прибивалиште на територији општине Варварин а ради оспособљавања за
самосталан рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са Законом
или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са Законом, односно у складу са актом о
систематизацији послова код послодавца и то:
- 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;
- 9 месеци за приправнике са вишим образовањем;
- 12 месеци за приправнике са високим образовањем.
Висина помоћи за обављање стручне праксе из средстава буџета општине Варварин
износи:
- 10.000,00 динара за приправнике са средњим образовањем;
- 12.000,00 динара за приправнике са вишим образовањем;
- 14.000,00 динара за приправнике са високим образовањем.
Програм стручне праксе ће бити реализован расписивањем јавног позива,
предлогом кандидата од стране Локалног савета за запошљавање, о чему коначну одлуку
доноси председник Општине након чега се склапа уговор – Општина, Послодавац, а потом
Послодавац - приправник.
Овај План објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 101-104/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

1.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ,
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА У
ОПШТИНИ ВАРВАРИН
у периоду 2013 – 2016. година
Шта је Локални план акције за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника
У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења
положаја избеглих, интерно расељених лица (ИРЛ) и повратника по основу споразума о
реадмисији (у даљем тексту: повратници) подразумевамо процес доношења одлука о томе
које промене значајне за живот избеглих, интерно расељених лица и повратника
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намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског
периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања
капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални
акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника
посматрамо као резултат процеса планирања или планску одлуку којом су дефинисани
основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.
У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се
сва лица која су била изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због
рата на простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије,
укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус грађана Републике Србије, али
и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса.
Повратници су сви они грађани Србије који су изгубили или нису имали право боравка у
земљама ЕУ.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
(ИРЛ) у општини Варварин, настао је као резултат учешћа у Пројекту Подршка
институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и интерно расељена
лица. Пројекат је финансирала Европска унија, а спровела Међународна организација за
миграције (International Organization for Migration-IOM). Допуна и ажурирање овог
акционог плана у вези с решавањем проблематике повратника спроведена је у оквиру
пројекта „Јачање капацитета институција РС на пољу миграција“, који ИОМ спроводи у
блиској сарадњи с Комесаријатом за избеглице, и уз подршку Европске уније.
Стратешки оквир Пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања
дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно
расељених лица и другим националним стратешким документима од значаја за ову област.
У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај
Пројекат узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а
нарочито оне који су у домену социјалне, економске и стамбене политике. Креирање и
спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника овде се третира као део ширег механизма смањења
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.
Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси
се на период од 4 године.
Процес израде и ажурирања Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Варварин, заснивао се на
интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:
 Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
 Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено
организоване подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници;
 Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређења
положаја избеглих и интерно расељених;
 Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се
тежи;
 Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за
доношење одлука;
 Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.
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За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама
избеглих и интерно расељених лица у општини Варварин, коришћени су следећи извори:
резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним
актерима, статистички подаци, различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за
избеглице Републике Србије, Општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста,
невладиних организација итд. Процес израде Плана спроведен је у периоду април-јули
2009. год. У допуни акционог плана за решавање проблема повратника, коришћени су
подаци прикупљени кроз анкету коју је спровео Комесаријат за избеглице у оквиру
пројекта СДЦ, као и подаци ИОМ-а. Допуна ЛПА извршена је током новембра 2012.
године. Коначно, у ажурирању овог документа коришћени су и подаци анкете коју је
КИРС уз помоћ повереништва спровео током лета и јесени 2012. године.
На основу члана 37. Статута Општине Варварин ( ''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12 ),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника у општини Варварин
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица и повратника у општини Варварин.
Члан 2.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 561-1/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања
У циљу израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Варварин формирана је Општинска радна група коју
чине представници/це: локалне самопураве као носиоца процеса и формалног доносиоца
овог документа, укључујући и Повереништво за избеглице; институције система које се на
локалном нивоу баве питањима избеглих и интерно расељених; организација које делују у
локалној заједници и Комесаријата за избеглице Републике Србије.
Улога Општинске радне групе је да:
• Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке
организоване од стране ИОМ-а;
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у
систему подршке избеглим и интерно расељеним;
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Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним
и републичким актерима;
Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана;
Ради на писању завршног документа;
Иницира јавну расправу о нацрту документа и допринесе да финална верзија буде
предложена Скупштини Општине на усвајање.
Чланови/це Општинске радне групе су:
Љубивоје Чапаковић, повереник за избеглице, председник,
Вилотијевић Тања, представник општинске управе, члан,
Иванка Миленковић, представник Центра за социјални рад, члан,
Владан Весић, представник ЈП дирекције за урбанизам и изградњу општине
Варварин, члан,
5. Љубиша Обрадовић, представник Црвеног Крста Варварин, члан,
6. Мирослав Мирчић, представник општинске управе, члан,
7. Љубица Митровић, координатор из Комесаријата за избеглице Републике
Србије, представник надлежне републичке институције.
1.
2.
3.
4.

Захваљујемо се свим члановима/ицама Општинске радне групе на учешћу у
процесу планирања.
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања су били
представници/це различитих институција, организација и група, укључујући и групе
потенцијалних корисника/ца који су повремено учествовали у консултативном процесу.
Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике Србије и ИОМ
пројектном тиму.
Сажетак (Резиме)
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица
и повратника у општини Варварин (2013 – 2016) је документ који изражава дугорочна
опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију
избеглих, интерно расељених и повратника у локалну заједницу. Овај План је заснован на
свеобухватној анализи ситуације релевантне за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених и повратника. Овај План је усмерен на све особе у општини Варварин које су
биле изложене присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара, а
бораве на територији општине Варварин. Према званичним подацима на дан 01. јула 2012.
године, број интерно расељених лица у општини је 165, а избеглих лица је 85.
Општи циљ овог плане је побољшан социјално-материјални положај избеглих, интерно
расељених лица и повратника у општини Варварин путем систематских и одрживих
програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу.
Специфични циљеви су:
Специфични циљ 1: У периоду од 2013. до 2014. год., трајно решити стамбено питање за
најмање 5 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника доделом грантова у
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грађевинском материјалу за завршетак започете градње, или адаптацију неусловног
стамбеног простора;
Специфични циљ 2: У периоду од 2013. до 2014. год., у складу с популационом политиком
општине, трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника откупом домаћинстава с окућницом;
Специфични циљ 3: У периоду од 2013. до 2015. год. економски оснажити најмање 10
породица избеглих, интерно расељених и повратника кроз програме доходовних
активности у области пољопривреде;
Специфични циљ 4: У периоду од 2013. до 2016. године стамбено збринути најмање 7
породица избеглих, ИРЛ и повратнико изградњом стамбеног објекта у оквиру програма
социјалног становања у заштићеним условима.
Процењује се да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2013 – 2016. год.
бити укупно потребно да се издвоји око 4.350.ЕУР из локалног буџета, што представља
око 5% укупне цене реализације Плана у овом периоду. Осталих 95 % је планирано да се
обезбеди из донаторских средстава и других извора.
Локални план, као свој саставни део има планиране аранжмане за имплементацију
и за праћењење (мониторинг) и оцењивање успешности (евалуацију) активности.
Поглавље 1.
Основни подаци о општини Варварин
Општина Варварин се налази у централном делу Србије и простире се на површини
од 249 км2, што је сврастава у ред мањих општина у Републици. Варварин је у саставу
Расинског управног округа, а удео становништва општине у укупном броју становника
Расинског округа је 7,7 посто. Граничи се са општинама Крушевац, Ћићевац, Параћин,
Јагодина, Рековац и Трстеник. Територија општине је у близини путног и железничког
коридора, који пролази кроз суседну општину Ћићевац на удаљености од 5 км. Општина
Варварин је изузетно рурарлног карактера. Територија општине се дели на два дела:
равничарског, који се налази око реке Велике Мораве и брдско планиског краја. Варварин
има 21 насељено место односно 21 месну заједницу.
Према подацима Републичког завода за статистику на територији општине
Варварин у 2002. години живело је 20.122 становника. Природан прираштај становништва
је негативан, а његова вредност је 2004 година износила –9,00. У прилог оваквој тврдњи
иде и чињеница да је према прелиминарним подацима из пописа 2011. године, на
територији општине Варварин евидентирано 17.772 становника, што предтавља озбиљан
пад од преко десет посто, односно скоро 6.000 људи.
У укупној популацији Варварина, најбројнији су Срби – 98%, затим Роми,
Црногорци, Југословени, Македонци. Старосна структура становништва је релативно
неповољна – висок је проценат становништва старог 60 и више година, а просечна старост
је становништва у општини је 43,4 година. Према попису из 2002. године на основу полне
поделе, проценат мушкараца је 49,1 а жена 50,9. Када је у питању образовна структура,
доминира становништво са средњом и основном школом, а вишеструко је мањи број оних
са вишим и високим образовањем. Број жена са средњом, вишом школом и факултетом,
нижи је од броја мушкараца са истим нивоом образовања.
Најзначајније привредне гране на територији општине Варварин су: пољопривреда
/ фарма свиња, фабрика сточне хране, хладњача за откуп и прераду воћа и поврћа /
металопрерађивачка, дрвопрерађивачка, текстилна индустрија и грађевинарство. У оквиру
области услуга, најактивнији део представља сектор трговине. У последњих 15 година

страна 429 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

запажен је растући тренд у сектору приватног предузетништва и све већи значај малих и
средњих предузећа. У малим и средњим предузећима је и највећи број запослених у
општини где доминира прерада дрвета, израда намештаја, PVC столарије, израда
бетонских елемената и друго. Општина Варварин је богато пољопривредно подручје, на
коме пољопривредно земљиште заузима 70% територије, а скоро 60 % становништва бави
се овом делатношћу.
Укупна запосленост је на нивоу републичког просека. И поред спровођења
активних мера запошљавања, у Варварину је релативно висока незапосленост, као што то
илуструје Табела 1. Један од проблема у области запошљавања представља висок удео
незапослених без квалификација (I и II степен стручне спреме).
Табела 1: Незапосленост у општини Варварин- новембар 2012.
Степен стручне спреме
Свега
Од тога жене

I
432
142

II
39
1

III
245
35

IV
430
175

V
7
1

VI
66
3

VII
51
2

VIII
/
/

УКУПНО
1270
606

Табела 2:Значајни социо-економски показатељи у општини Варварин
Новчана социјална помоћ (НСП) у 2012. год.
Укупан број корисника у оквиру породица
859
Укупан број корисниkа деце
140
Једнократне новчане помоћи у 2012. год.
Укупно исплаћених једнократних помоћи
496
Укупан број лица која су обухваћена једнократном помоћи
700
Укупан број деце која су обухваћена једнократном помођи
50
Родитељски додатак у 2012. год.
Укупан број корисника
112
Дечји додатак у 2012. год.
Број породица корисника
612
Број деце корисника
1.152
У области јавних финансија (приходи и расходи буџета локалне самоуправе), у
последњих пет година запажа се тренд пораста прихода и расхода и промена у структури
расхода. Око 40% буџетских расхода је у области инвестиција. Према плановима за 2014.
год. буџет општине Варварин би требало да износи 468.000.000 дин. Од тог износа за све
врсте давања у области социјалне политике планира се 26.000.000 дин. (5,56 % укупног
буџета). У оквиру локалног буџета биће издвојена и посебна средства намењена
реализацији Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица у 2014. године
Поглавље 2.
Подаци о избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у општини
ВАРВАРИН
Према подацима Комесаријата за избеглице, на територији општине Варварин укупно
је регистровано и борави 165 интерно расељених лица са простора Косова и Метохије и 85
избеглих лица са простора БиХ и Хрватске. У обе популационе групе 52% чине жене.
Највећи избеглички талас из бивших република СФРЈ, а нарочито из БиХ и Хрватске,
забележен је 1992. године као и у периоду август-октобар 1995. год., а највише интерно
расељених лица регистровано је у периоду јун-август 1999. год.
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Током 1992. године на територију општине Варварин је избегло или прогнано преко
600 људи. После кретања по Србији и мењања дестинација, боравиште и статус избеглог
лица је остварило 227 особа. Године1995. после „Олује“ у Хрватској на територији
општине Варварин се нашло преко 450 људи већином из околине око Книна, Глине,
Петриње и Карловца. До краја 1996. године статус прогнаног и избеглог лица у
повереништву Варварин је остварило 317 особа. Уједно је 81 лице са оствареним
избегличким статусом у другим општинама у Србији нашло боравиште у општини
Варварин.
Током 1999. године са Косова је у општини Варварин привремени боравак нашло 250
лица а остало је са статусом интерно расељеног лица 208.
До 2003. године на територији општине је постојао један већи колективан центар који
је по формирању био и прихватни центар за збрињавање избеглица. Поред овог постојало
је и 18 мањих КЦ.
Из података о пријави-одјави расељених и избеглих закључује се да постоји
тенденција смањења броја избеглих и ИРЛ.
Од 1996-2008. године после ревизија и пописа службено је укинут избеглички статус
за лица која су се вратила у места претходног пребивалишта у Хрватској и БиХ. Задњих
година после добијања српског држављанства на захтев ових лица престало им је својство
избеглица ради решавања пребивалишта у Србији. Лица којима је укинут избеглички
статус добила су пребивалиште у општини Варварин, али и даље су без имовине, кућа и
прихода, а један део њих је без решеног здравственог осигурања.
Више од 15 породица интерно расељених лица примају НСП или су примали
једнократне новчане помоћи преко Центра за социјални рад, а један мањи број ових особа
живи испод границе социјалног минимума.
Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007. године, у Варварин се, према
постојећим евиденцијама, вратило 7 држављана Србије који нису имали, или су изгубили
основ боравка. Од тога броја, Канцеларији за реадмисију на београдском аеродрому се
јавила само једна особа, а кроз програме организованог повратка које ИОМ раније
спроводио, вратило се 6 особа. Обзиром да не постоје систематски и ажурирани подаци о
овој популацији, постоји могућност да је број повратника знатно већи.
Поглавље 3.
Анализа ситуације и закључци
Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте квалитативних
анализа: Анализу или Преглед документације о ширем радном окружењу, Анализу стања
(SWОТ), Анализу заинтересованих страна и Анализу проблема.
Анализа или Преглед документације о радном окружењу обухватила је неколико
кључних националних стратешких докуманата релевантних за ову област, актуелни
законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка
документа општине Варварин и реализоване и актуелне пројекте и програме намењене
избеглим и ИРЛ у општини.
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих, интерно
расељених лица и повратника су:







Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002,
и ревизија март 2011.);
Национална стратегија за управљање миграцијама (2009.);
Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009.);
Стратегија за смањење сиромаштва (2003);
Национална стратегија одрживог развоја (2008);
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012;
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Национална стратегија запошљавања 2011-2020;
Стратегија регионалног развоја 2007-2012;
Стратегија развоја социјалне заштите;
Национални план акције за децу.

Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама. С обзиром на
уочену потребу да тај Закон боље прати актуелне потребе и питања избеглица, сачињен је
Предлог Закона о изменама и допунама Закона о избеглицама, који је усвојен у марту
2010. године.
Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника у општини Варварин су:
1. Стратегија локалног одрживог развоја општине Варварин која обухвата делимично
избегла и интерно расељена лица као популацију која, с једне стране, представља
значајан развојни потенцијал општине, а с друге стране је и корисник различитих
развојних програма и фондова у области привреде и пољопривреде. У том смислу у
овом Плану је делимично анализирана структура избеглих и интерно расељених у
општини Варварин;
2. Развојни план општине;
3. Стратегија запошљавања, 2011.
У протеклом периоду у општини Варварин је реализован пројекат за трајну
интеграцију избегличких породица. Средствима донатора, СО Варварин и Комесаријата за
избеглице по принципу самоградње изграђено је избегличко насеље „Расадник“ са 9
дуплих кућа за 18 породица.


Током трајња претходног ЛАП-а (2009 – 2013) у општини Варварин, спроведени су
следећи програми помоћи избеглим и ИРЛ:



у 2009/2010. години, уз помоћ Комесаријата за избеглице и програма ИПА, Интерсос је
доделио 3 грађевинска гранта, 7 грантова за доходовне активности, као и 20
пољопривредних грантова у укупној вредности око 40.000 евра;
током 2010/2011. године, у сарадњи Комесаријата за избеглице и општине, подељено
је 16 пакета у грађевинском материјалу, као и 5 пољпопривредних грантова у укупној
вредности око 30.000 евра.
Током 2012 – 2013. године, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције и
општине подељено је 8 пакета у грађевинском материјалу у укупној вредности око
13.000 евра.




Најважнији закључци Анализе документације су следећи:
 Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002)
дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и
обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са међународно
прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.
 Национална стратегија за управљање миграцијама (2009) дефинише планско и
организовано управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих
кретања, и спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и
сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и интерно
расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива социо-економска
реинтеграција повратника – грађана Републике Србије по основу споразума о
реадмисији.
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Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009)
утврђује приоритетне области, као што су: издавање личних докумената, решавање
питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права,
као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну
заштиту, итд. Одсуство координације и размене информација о повратницима
представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије,
утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог
укључивања у нову средину.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање
мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица
којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног
друштвеног положаја.
Локална стратешка документа општине указују на проблем избеглих и интернорасељених лица у општини Варварин као и начин њихове интеграције у локалну
заједницу.
Програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до сада реализовани, као и они који су
у току, бавили су се решавањем следећих питања: становање, економско оснаживање,
лична документација, спајање раздвојених породица и социјално-правна подршка. Ови
програми и пројекти дају директиве и за будући рад на унапређењу положаја избеглих
и интерно расељених лица
Активности у будућем периоду требало би да буду усмерене на успоравање
негативних трендова у кретању укупног броја становника и спречавања даљег
погоршања виталних карактеристика популације, као и на стварање услова за
повећање степена запослености.

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих и
интерно расељених лица извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и
резултата у овом домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости локалне
заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.
Анализа је урађена коришћењем SWОТ технике.
У
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Снаге
Подршка општинске управе
(председник општине,
општинско веће, начелник
општинске управе...)
Стручност чланова Радне групе
у различитим областима од
значаја за циљну групу
Помоћ предузећа и установа
Савет за миграције
Анкета о потребама
Усвојена локална стратешка
документа
Могућности
Постојање политичког
консензуса за решавање
проблема избеглица, ИРЛ и
повратника на националном
нивоу











Слабости
Недостатак повезаности између база
различитих институција
Нерешени имовинско-правни односи
у локалној заједници
Непостојање локација предвиђених
за изградњу објеката намењених
овим групама
Висока стопа незапослености у
локалној заједници
Ограничени финансијски фондови
локалне самоуправе
Непостојање базе података о
повратницима
Препреке
Непостојање законске регулативе
која ваљано третира питања
избеглих и ИРЛ
Непостојање републичких прописа
око решавања имовинско-правних
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Постојање Националне
стратегије за решавање
проблема избеглица и других
релевантних националних
стратегија
Активности и програми КИРС-а
Приступ ССП-у (ИПА фондови)
Регионални стамбени пројекат



20.12.2013.године

односа (денационализација)
Нерасполагање сопственом
имовином од стране локалне
самоуправе

Најважнији закључци ове анализе су:
Локална заједница има значајне капацитете за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица. Главне снаге локалне заједнице релевантне за питања ове
популације су: Подршка општинске управе (председник општине, општинско веће,
начелник општинске управе...), стручност чланова Радне групе у различитим областима од
значаја за циљну групу, помоћ предузећа и установа, постојање Савета за миграције,
спроведена Анкета о потребама и усвојена локална стратешка документа. У даљем раду
требало би побољшати следеће капацитете локалне заједнице: лоша повезаности између
база различитих институција, нерешени имовинско-правни односи у локалној заједници,
непостојање локација предвиђених за изградњу објеката намењених овим групама, висока
стопа незапослености у локалној заједници и ограничени финансијски фондови локалне
самоуправе, као и непостојање базе података о повратницима.
Најзначајније спољашње могућности, које из ширег друштвеног окружења делују
на питања избеглих, интерно расељених и повратника у локланој средини су: постојање
политичког консензуса за решавање проблема избеглица, ИРЛ и повратника на
националном нивоу, постојање Националне стратегије за решавање проблема избеглица и
других релевантних националних стратегија, активности и програми КИРС-а, као и
приступ ССП-у (ИПА фондови), и Регионални стамбени пројекат. Као важне препреке из
спољашњег окружења које би требало узети у обзир у процесу даљег планирања,
идентификоване су следеће: Непостојање законске регулативе која ваљано третира питања
избеглих и ИРЛ, непостојање републичких прописа око решавања имовинско-правних
односа (денационализација), и нерасполагање сопственом имовином од стране локалне
самоуправе.
Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и поратника у општини
Варварин, које су диференциране на крајње кориснике/це услуга (различите групе
избеглих, интерно расељених лица и повратника) и кључне партнере локалној самоуправи
у развијању и примени мера и програма.
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника су:
Избегли, интерно расељени и повратници у приватном смештају који немају
трајно решено стамбено питање – У приватном смештају има око 30 особа које живе
испод границе сиромаштва, 20 интерно расељених прима месечну новчану надокнаду. Око
10 особа ради у државним и јавним предузећима, а међу њима већина нема решено
стамбено питање.
Избегли, интерно расељени и повратници који немају средстава да заврше
започету стамбену изградњу – досадашњим програмима и пројектима идентификовано је
–15 објеката у различитим фазама изградње.
Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих, интерно расељених лица и
повратника – Оваква породична структура је карактеристична за интерно расељена лица.
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У питању су породице које имају пет и више чланова. Ове породице су до сада углавном
биле корисници различитих програма у којима су управо из разлога њихове бројности
имали предност. Међутим, још увек постоји значајан број породица које нису решиле
своје стамбено и друга питања.
Породице избеглих, интерно расељених и повратника чији је члан/ови ОСИ,
хронично болесна особа и/или дете са сметњама у развоју – Ове породице су укључене у
локална удружења/НВО особа са инвалидитетом и/или родитеља деце са сметњама у
развоју и корисници су свих програма које ова удружења/НВО спроводе. Међутим, та
врста подршке је релативно скромна и постоји потреба да се овој групи додатно помогне
кроз различите активности овог Локалног плана.
Породице погинулих, киднапованих и несталих на
Косову и Метохији –
Повереништво у Варварину нема података, али је реално да таквих породица има, јер нису
сви пријавили да је неко из породице погинуо, киднапован или нестао. Суочени су са свим
проблемима које имају остали интерно расељени, али је њихова психосоцијална ситуација
сложенија и тежа него код других интерно расељених лица.
Самохрани родитељи – Укупно има 8 самохраних родитеља који су поред
самосталне бриге о деци, суочени са економским и стамбеним проблемима. У укупном
броју доминирају самохране мајке са једним и више деце.
Незапослени, радно способни избегли, интерно расељении повратници без
квалификација које одговарају потребама локалне привреде –
Према сазнањима и проценама Повереништва, преко 60% избеглих и интерно
расељених лица су радно способни, мада се на евиденцији Националне службе
запошљавања у општини Варварин води само 9 интерно расељених лица и једно избегло
лице. Значајан проблем представља чињеница да многи не владају модерним знањима и
вештинама потребним за рад у савременом привредном и друштвеном окружењу.
Кључни партнери у локалној самоуправи су:
Општинска управа, која обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за
релизацију подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у локалној
заједници. У оквиру општинске управе, Канцеларија за локални економски развој
припрема, спроводи и координира: развојне фондове за подстицање локалне економије;
различите програме развоја пољопривреде и села и привлачења инвенстиција; развија
програме обуке у поступку оснивања предузећа, радњи и пословних удружења и прати и
анализира кретања у области привреде.
Повереништво за избеглице, који врши поверене послове, у оквиру своје основне
делатности и координације различитих програма на локалном нивоу пружа обухватну
подршку избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима кроз различите програме
и индивидуалну помоћ.
Дирекција за урбанизам и изградњу у оквиру своје основне делатности, као и
програмима и пројектима директно намењеним стамбеној изградњи за избегла, интерно
расељена лица и повратнике, омогућава решавање овог питања у локалној заједници.
Центар за социјални рад организује и спроводи различите услуге социјалне
заштите у локалној заједници и пружа друге врсте законом предвиђене подршке избеглим,
интерно расељеним и повратницима у остваривању социјалних права.
Црвени Крст, кроз своју основну делатност и програме као што је додела пакета
основних намирница или служба трагања, пружа подршку овој циљној групи.
Национална служба за запошљавање – кроз своје програме самозапошљавања и
запошљавања, даје одређене приоритете избеглим, интерно расељеним лицима и
повратницима.
Образовне институције (основне и средња школа). Поред укључивања у образовни
систем под једнаким условима као и за све друге ученике/полазнике, ове институције, у
складу са могућностима обезбеђују и додатне повластице за посебно рањиве групе
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избеглих и интерно расељених – бесплатни уџбеници, бесплатне екскурзије и сл. Такође,
образовне институције сарађују у свим другим програмима намењеним овој циљној групи.
Здравствене институције – Дом здравља пружа различите услуге из свог домена
рада и сарађује са другим институцијама у програмима намењеним избеглим, интерно
расељеним лицима и повратницима.
Међународне организације, укључујући и стране НВО – УНХЦР и његови партнери,
и друге, имплементирају различите програме .
КИРС (Комесаријат за избеглице Републике Србије), чија се улога огледа у
координацији различитих програма за избегле, интерно расељене и повратнике, преко
мреже повереника и кроз сарадњу са локалном самоуправом.
Министарство рада и социјалне политике које кроз систем социјалне заштите
обезбеђује остваривање свих законом предвиђених права у овој области за интерно
расељена лица и за избегле, али и за повратнике.
Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно расељених
лица и повратника у општини:
Нерешено стамбено питање. Са овим проблемом се суочавају и избегли и интерно
расељени, али и повратници који станују приватно јер су они бројни и суочени са
проблемом плаћања закупа станова и режијских трошкова. Да би умањили те трошкове,
често станују у неадекватним условима и у недовршеним стамбеним објектима.
Незапосленост и материјално сиромаштво. Генерално висока стопа
незапослености у локалној заједници и недостатак радних места, условљавају високу
незапосленост избеглих, интерно расељених и повратника. Већина избеглих, интерно
расељених и повратника бави се привременим и повременим пословима који нису
регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији. Проблему
незапослености додатно доприноси и незаинтересованост једног дела интерно расељених
лица за активно тражење посла, јер примају месечну новчану надокнаду за лица која су
радила у друштвеним предузећима на КиМ. Иако је ова надокнада скромна, они који је
примају, не желе да је изгубе, јер им улива минимум социјалне сигурности.
Неодговарајућа образовна и квалификациона структура у односу на потребе
локалне привреде. Међу избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима
доминирају особе са основном школом и III и IV степеном стручности. Додатни проблем
представља што образовни профили за које су ове особе стекле квалификацију често не
одговарају потребама развоја привреде и других делатности у Варварину. Један аспект
овог проблема представља и чињеница да део младих из породица интерно расељених,
напушта територију у току или на крају основне школе и не стиче било какво занимање.
Отежано располагање сопственом имовином у земљама и/или местима порекла.
Овај проблем се манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је везано за
националне институције и сарадњу Србије са бившим републикама СФРЈ.
Општи закључци анализе


Локална заједница и локална самоуправа имају различите капацитете за бављење
унапређењем положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника, као што су:
људски ресурси, одговарајућа развојна документа и стратешки приступ развоју
општине, институционализоване организационе целине општинске управе чији је
мандат унапређење развојних процеса у општини и различите механизме за
подстицање развоја (локални фондови, јавни конкурси итд.).
Потребно је ове већ постојеће механизме и структуре и њихове активности
повезати са унапређењем положаја избеглих, интерно расељених и повратника.
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Избегли, интерно расељени и повратници су врло хетерогена група са разноврсним
потребама. Иако постоје одређена удружења/НВО избеглих и интерно расељених, она
нису у могућности да без додатне подршке и планског приступа у локалној заједници
нађу одговарајућа решења за ову бројну групу.
Неопходно је да се издвоје приоритети на које ће овај локални план покушати да
одговори, као и да се подстиче активизам и конструктивна сарадња самих
корисничких група у процесу реализације Плана.



У општини Варварин је идентификован значајан број локалних актера, као и актера из
ширег окружења који могу да буду укључени у процес унапређења положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника.
Потребно је процес планирања засновати на партнерској сарадњи актера,
подстицању транспарентности њиховог рада и подели одговорности.



Озбиљност и обим проблема са којима се суочава популација избеглих, интерно
расељених и повратника намеће плански и фазни приступ њиховом решавању. Ово се
нарочито односи на проблем становања који захтева значајне ресурсе.
Неопходно је планирати решавање ових проблема кроз потуну усклађеност
програмских и финаансијских аспеката плана и уз систематско издвајање
дела средстава из локалног буџета и планирање начина за прикупљање средстава кроз
различите нове пројекте или привлачење већ постојећих донаторских и кредиторских
пројеката.



Решавање питања положаја избеглих, интерно расељних лица и повратника је
неопходно још од процеса планирања повезати са општим, већ дефинисаним
развојним трендовима општине.
У том смислу, овај Локални план би требало да основне елементе социјалне
интеграције избеглих, интерно расељених лица и повратника – становање, стицање
одговарајуће квалификације, побољшање могућности за запошљавање, повеже са
опредељенима у просторном уређењу општине, развоју привреде и других делатности.



У процесу израде Локалног плана неопходно је узети у обзир, с једне стране, реално
постојеће локалне ресурсе и чињеницу да су избегла, интерно расељена лица и
повратници једна од бројних друштвено рањивих група, а с друге стране, уважити оне
њихове потребе и проблеме који су специфични резултат избеглиштва и
расељеништва.



Имајући на уму озбиљну и тешку демографску ситуацију – драстично смањење броја
становника, и растући тренд депопулације – у оквиру овог плана треба развити и
подржати активности којима ће се активно борити за побољшање ове изузетно
неповошне демографске ситуације кроз решавање стамбених питања и економско
оснаживање.
Поглавље 4.
Приоритетне групе

Критеријуми за избор приоритетних група оквиру Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини
Варварин су следећи:


Егзистецијална и стамбена угроженост циљне групе;
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Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом;
Хитност решавања проблема;
Досадашњи ниво обухвата лица и група организованом друштвеном подршком;
Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема;
Мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем.

Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника у општини Варварин су:
1. Избегли, интерно расељени и повратници у приватном смештају који немају трајно
решено стамбено питање, укључујући и оне који су започели индивидуалну стамбену
изградњу;
2. Незапослени, радно способни избегли, интерно расељени и повратници, без
одговарајуће квалификације;
3. Посебно рањиве групе у оквиру претходних приоритета:
- Самохрани родитељи;
- Жене;
- Породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особа и/или дете са сметњама у
развоју;
- Вишечлане и вишегенрацијске породице;
- Породице погинулих, киднапованих и несталих на Косову и Метохији;
- Роми.
Поглавље 5.
Општи и специфични циљеви
Општи циљ:
Побољшан социјално-материјални положај избеглих, интерно расељених лица и
повратника у општини Варварин путем систематских и одрживих програма за унапређење
њихове интеграције у локалну заједницу.

Специфични циљеви:
Специфични циљ 1: У периоду од 2013. до 2014. год., трајно решити стамбено питање за
најмање 5 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника доделом грантова у
грађевинском материјалу за завршетак започете градње, или адаптацију неусловног
стамбеног простора;
Специфични циљ 2: У периоду од 2013. до 2014. год., у складу с популационом политиком
општине, трајно решити стамбено питање за најмање 10 породица избеглих, интерно
расељених лица и повратника откупом домаћинстава с окућницом;
Специфични циљ 3: У периоду од 2013. до 2015. год. економски оснажити најмање 10
породица избеглих, интерно расељених и повратника кроз програме доходовних
активности у области пољопривреде;
Специфични циљ 4: У периоду од 2013. до 2016. године стамбено збринути најмање 7
породица избеглих, ИРЛ и повратнико изградњом стамбеног објекта у оквиру програма
социјалног становања у заштићеним условима.

страна 438 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 439 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 440 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 441 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 442 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 443 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 444 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

страна 445 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

Поглавље 7
Ресурси / буџет
Процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана 2013 – 2016. год. бити
укупно потребно око 87.000 ЕУР. Уколико се буду развијали програми социјалног
становања и социјалног становања под заштићеним условима, локална самоуправа ће
поред већ наведених средстава из локалног буџета, обезбедити и опремљено грађевинско
земљиште за ове програме.
Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих
извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно
помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и из других
доступних извора.
Поглавље 8.
Аранжмани за примену
Аранжмани за примену ЛАП у општини Варварин обухватају локалне структуре и
различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру
локалних структура, разликују се:
1)

Структуре за управљање процесом примене ЛАП и

2)

Структуре које су оперативне и примењују ЛАП

Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања,
представљаће Локални савет за миграције, састављен од чланова Радне групе која је
учествовала у изради плана и евентално додатних чланова из реда кључних актера у
локалној заједници, укључујући и кориснике овог Локалног плана. Локални савет за
миграције ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног
плана.
Овај Савет, као управљачка структура има следеће задатке:
 У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана;
 Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
операционализације Локалног плана;
 Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми
од сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја избеглих, ИРЛ и
повратника у локалној заједници;
 Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;
 Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)
Локалног плана;
 Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.
Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће
институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и
пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са Локалним акционим планом,
биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној
заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и
транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и припремати
периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцјењивање
успешности рада.
Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке и
одговорности:
 Реализација Локалног акционог плана;
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Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним
планом;
 Редовно достављање извештаја координатору/ки Локалног савета за миграције о свим
активностима на спровођењу Локалног плана;
 Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за
спровођење задатака Локалног плана;
 Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама
управљачке структуре.
Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у
односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке
и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања
одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2016. год. припремаће
Локални савет уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Локални
савет ће формирати и одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати
Скупштина општине Варварин (или други надлежни орган локалне самоуправе).
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања
успешности (планом мониторинга и евалуација).
Поглавље 9.
Праћење и оцена успешности













Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП је да се
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује
успех ЛАП ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и
оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2013 – 2016. Евалуација (као анализа
података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и
подносће се извештај Скупштини општине Варварин. Финална евалуација обавиће се
на крају 2016. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене
Локалног плана ће бити следећи:
Број нових услуга - локалних мера / програма за избегла, ИРЛ и повратнике;
Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;
Структура корисника/ца услуга и мера / програма;
Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и
повратницима у локалној заједници;
Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима;
Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и
повратницима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.
 Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање
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корисника, интервјуи
са корисницима (упитници, разговори, анкете), анкете,
извештавање и др.
Локални савет за миграције ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности
рада на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е).
Локални савет ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и
евалуације Локалног плана.
Број: 561-1/15/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

26.
На основу члана 123. став 2. и 3. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник
РС'', број 24/11), члана 9 Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине
Варварин и Ћићевац (''Службени лист општине Ћићевац'', број 8/96, 14/05, 11/11 и
''Службени лист општине Варварин'', број 5/92, 7/05, 4/11),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године, и
Скупштина општине Ћићевац на __ седници одржаној дана 20.12.2013. године, донеле су
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН И ЋИЋЕВАЦ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за социјални рад уза
општине Варварин и Ћићевац,
1. Горица Јовановић, Избеница, члан
2. Александар Пантић, Ћићевац, члан
3. Светлана Медаровић, Ћићевац, из реда запослених, због одласка у старосну
пензију.
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за социјални рад уза општине
Варварин и Ћићевац
1. Драган Јаковљевић из Села Варварина, представник оснивача
2. Мишел Радовановић из Ћићевца, представник оснивача
3. Горица Стефановић из Варварина, из реда запослених, административни радник
у Ћићевцу.
III Доношењем Решења од стране Скупштине општине Варварин и Скупштине
општине Ћићевац исто ће се објавити у ''Службеном листу општине Варварин и
''Службеном листу општине Ћићевац''.
Број: 022-13/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

страна 448 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

Број: ______
У Ћићевцу дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Звездан Бабић, дипл.правник, с.р

27.
На основу члана 17. став 1. и 4. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 119/12) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника Надзорног одбора
ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Бегуш Драгоша из Варварина на функцију
председника Надзорног одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин, због подношења
оставке.
II Председник Надзорног одбора коме је престао мандат дужан је да врши своју
дужност до именовања новог председника Надзорног одбора.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-36/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

28.
На основу члана 12. и 16. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 119/12) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Надзорног одбора
ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин
I ИМЕНУЈЕ СЕ Мирчић Мирослав из Бачине, за председника Надзорног одбора
ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин.
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II Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-42/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
29.
На основу члана 15 став 1 тачка 4, члана 33 став 1 тачка 5 и члана 42 Закона о
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009 и 92/2011), члана 37.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09 и
7/2012) и члана 9 Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације,
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана у Општинском штабу за ванредне
ситуације:
6. члан Штаба – по функцији – Катица Томић, бивши директор ЈКП
''Варварин'' Варварин;
II ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију члана у Општинском штабу за ванредне ситуације:
6. члан Штаба – по функцији – Дејан Ракић, вршилац дужности директора
ЈКП ''Варварин'' Варварин;
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 82 – 1 / 2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

30.
На основу члана 16. и 17. Закона о младима (''Службени гласник РС'', број 20/2011),
члана 37 а у вези са чланом 45. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Савета за младе
I РАЗРЕШАВА СЕ Вања Кукило из Варварина, представник локалне самоуправе,
са функције члана Савета за младе.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана Мојсиловић из Доњег Катуна, за члана Савета за
младе, испред локалне самоуправе.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-37/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

31.
На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', број 107/05), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08 и 3/09).
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ'' ВАРВАРИН
I Утврђује се престанак мандата председнику Управног одбора Дома здравља ''Др
Властимир Годић'' Варварин, др Виолети Лутовац из Доњег Катуна, због подношења
оставке.
II Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-39/2013
У Варварину дана, 20.12.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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32.
На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'', број 107/05), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08 и 3/09).
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ'' ВАРВАРИН
I ИМЕНУЈЕ СЕ Никола Огњановић, дипломирани економиста из Горњег Катуна
за председника Управног одбора Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин.
II Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-38/2013
У Варварину дана, 20.12.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
33.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О стављању ван снаге Решења о именовању директора
ПУ ''Наша радост'' Варварин
I СТАВЉА СЕ ван снаге Решење о именовању директора ПУ ''Наша радост''
Варварин, број 022-12/2013 од 20.09.2013.године.
II Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022-18/2013
У Варварину дана, 20.12.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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27.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији буџета општине Варварин за период 01.01.
до 30.09.2013. године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 401-133/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

28.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план ЈП за изградњу заједничког водовода ''Морава''
Варварин - Ћићевац за 2014. годину, са изменама и то:
- позиција 137 – плате и додаци износ од 1.086.103,30 динара, мења се на износ
1.020.000.00 динара.
II Обавезује се ЈП за изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин - Ћићевац
да Финансијски план за 2014. годину усклади са изменама наведеним у ставу I овог
Закључка, а у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2014. годину.
III Усваја се Програм рада ЈП за изградњу заједничког водовода ''Морава''
Варварин – Ћићевац за 2014. годину.
IV Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-7/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

страна 453 број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2013.године

29.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2014. годину, са
изменама и то:
- на позицији 147 – субвенције – 451 износ од 16.450.000.00 динара, мења се на
износ од 7.450.000.00 динара
II Обавезује се ЈКП ''Варварин'' Варварин да Финансијски план за 2014. годину
усклади са изменама наведеним у ставу I овог Закључка, а у складу са Одлуком о буџету
општине Варварин за 2014. годину.
III Усваја се Програм рада ЈКП ''Варварин'' Варварин за 2014. годину.
IV Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-54/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

30.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу
Варварин за 2014. годину, са изменама и то:
- На разделу 620 – развој заједнице – износ од планираних 100.111.000.00 динара
мења се на износ од 81.611.000.00 динара, од чега су средства из буџета Републике
4.000.000.00 динара;
- На разделу 160 – опште јавне услуге за месне заједнице – износ од 64.900.000.00
динара, мења се на износ од 38.024.244,00 динара, од тога из донација - осталих нивоа
власти из буџета Републике – 4.000.000.00 динара.
II Обавезује се ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин да Финансијски
план за 2014. годину усклади са изменама наведеним у ставу I овог Закључка, а у складу
са Одлуком о буџету општине Варварин за 2014. годину.
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III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-56/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
31.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за 2014.
годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-33/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

32.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за 2014.
годину, са обавезом да исти употпуни са свим елементима које програм треба да садржи у
складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012) .
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-66/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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33.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2014. годину, са
изменама и то:
- позиција 82 – плате и додаци, износ од 5.732.841.00 динара, мења се на износ од
5.732.840.00 динара.
II Обавезује се СТЦ ''Темнић'' Варварин да Финансијски план за 2014. годину
усклади са изменама наведеним у ставу I овог Закључка, а у складу са Одлуком о буџету
општине Варварин за 2014. годину.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-42/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
34.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм рада СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2014. годину
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-53/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
35.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
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Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске библиотеке Варварин за 2014.
годину, са изменама и то:
- у делу социјални доприноси на терет послодавца – позиција 68 износ од
1.453.800.00 динара, мења се на износ 1.453.500,00 динара.
II Обавезује се Општинска библиотека Варварин да Финансијски план за 2014.
годину усклади са изменама наведеним у ставу I овог Закључка, а у складу са Одлуком о
буџету општине Варварин за 2014. годину.
III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-15/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

36.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Програм капиталног пројекта Општинске библиотеке Варварин за
2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 454-14/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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37.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план ПУ ''Наша радост'' Варварин за 2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 402-16/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

38.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12 седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Годишњи план рада ПУ ''Наша радост'' Варварин за радну
2013/2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022-17 / 2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

39.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
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ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Центра за социјални рад Варварин – Ћићевац
са седиштем у Ћићевцу, за 2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 400-177/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

40.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин
за 2014. годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 400-158/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

41.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник услуга и радова ЈКП ''ВАРВАРИН''
Варварин у 2014. години.
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II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 352-33/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

42.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник услуга пројектовања, надзора и других
услуга ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин, у 2014. години.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-59/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
43.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник готових производа и услуга ЈКП
''Путеви Варварин'' Варварин, у 2014. години.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-65/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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44.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Заједнички Ценовник радова на зимском
одржавању путева у Општини Варварин, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
Варварин, ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин и ЈКП ''Варварин'' Варварин, у 2014. години.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 023-55/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.

45.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),
Скупштина општине Варварин, на 12. седници одржаној дана 20.12.2013. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о функционисању система одбране од града на
територији Радарског центра ''Крушевац'' у 2013. години.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 92-2/2013
У Варварину дана, 20.12.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
м.п. Веселин Цветковић, проф. НО, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Страна
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

Исправка Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину
за територију општине Варварин ......................................................................
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Жељка
Дамњановића из Варварина ..............................................................................
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника
Славољуба Петровића из Обрежа ....................................................................
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника
Славољуба Савића из Бошњана .......................................................................
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника
Драгољуба Станојевића из Варварина ............................................................
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника
Славољуба Савића – Славка из Бошњана .......................................................
Одлука о укидању дела Одлуке о сталном раду председника
Скупштине општине и заменика председника Скупштине
општине Варварин ..............................................................................................
Одлука о разрешењу и избору члана Општинског већа
општине Варварин .............................................................................................
Одлука о буџету општине Варварин за 2014. годину ....................................
Одлука о измени и допуни Статута општине Варварин ................................
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској управи
општине Варварин .............................................................................................
Одлука о комуналном реду ...............................................................................
Одлука о организовању, финансирању и условима рада
Саветника за заштиту права пацијената у општини Варварин .....................
Одлука о Буџетском фонду за развој пољопривреде општине
Варварин .............................................................................................................
Одлука о локалним комуналним таксама .......................................................
Одлука о боравишној такси ..............................................................................
Одлука о условима за наткривање тротоара испред пословних
просторија у централном делу Варварина ......................................................
Одлука о измени и допуни Статуа Центра за социјални рад за
општине Варварин и Ћићевац ..........................................................................
Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити
општине Варварин .............................................................................................
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Центру за
социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у
Ћићевцу ..............................................................................................................
Одлука о одређивању висине накнаде за рад председнику и
члановима надзорних одбора јавних предузећа .............................................
Одлука о одређивању искључивог права за набавку добара,
вршење радова и пружање услуга на територији општине
Варварин у 2014. години ...................................................................................
Одлука о одобравању јавним предузећима изналажења
стратешког партнера у 2014. години ...............................................................
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Одлука о приступању општине Варварин Удружењу градова
и општина Републике Србије ...........................................................................
Одлука о давању сагласности за усвајање Европске повеље о
родној равноправности на локалном нивоу ....................................................
Програм развоја општине Варварин за 2014. годину ....................................
Локални акциони план запошљавања општине Варварин за
2014. годину .......................................................................................................
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, и
интерно расељених лица и повратника у општини Варварин ......................
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац ...........................
Решење о престанку функције председнику НО ЈКП ''Путеви
Варварин'' Варварин ..........................................................................................
Решење о именовању председника НО ЈКП ''Путеви
Варварин'' Варварин ..........................................................................................
Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба
за ванредне ситуације ........................................................................................
Решење о разрешењу и именовању члана Савета за младе ...........................
Решење о утврђивању престанка мандата председнику
Управног одбора Дома здравља ''Др Властимир Годић''
Варварин .............................................................................................................
Решење о именовању председника Управног одбора Дома
здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин ......................................................
Решење о стављању ван снаге Решења о именовању
директора ПУ ''Наша радост'' Варварин ..........................................................
Закључак о усвајању Извештаја о реализацији буџета
општине Варварин за период 01.01. – 30.09.2013. године ............................
Закључак о усвајању Финансијског плана ЈП ''Морава''
Варварин – Ћићевац, за 2014. годину и Програма рада ЈП
''Морава'' Варварин – Ћићевац за 2014. годину ..............................................
Закључак о усвајању Финансијског плана ЈКП ''Варварин''
Варварин, за 2014. годину и Програма рада ЈКП ''Варварин''
Варварин, за 2014. годину ................................................................................
Закључак о усвајању Финансијског плана ЈП Дирекције за
урбанизам и изградњу Варварин за 2014. годину ..........................................
Закључак о усвајању Финансијског плана ЈКП ''Путеви
Варварин'' Варварин, за 2014. годину ..............................................................
Закључак о усвајању Програма пословања ЈКП ''Путеви
Варварин'' Варварин, за 2014. годину ..............................................................
Закључак о усвајању Финансијског плана СТЦ ''Темнић''
Варварин, за 2014. годину .................................................................................
Закључак о усвајању Програма рада СТЦ ''Темнић'' Варварин,
за 2014. годину ...................................................................................................
Закључак о усвајању Финансијског плана Општинске
библиотеке Варварин, за 2014. годину ............................................................
Закључак о усвајању Програма капиталног пројекта за 2014.
годину Општинске библиотеке Варварин ......................................................
Закључак о усвајању Финансијског плана ПУ ''Наша радост''
Варварин за 2014. годину .................................................................................
Закључак о усвајању Програма рада за школску 2013/2014.
годину ПУ ''Наша радост'' Варварин ...............................................................
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Закључак о усвајању Финансијског плана Центра за
социјални рад Варварин за 2014. годину ........................................................
Закључак о усвајању Финансијског плана Дома здравља ''Др
Властимир Годић'' Варварин за 2014. годину .................................................
Закључак о давању сагласности на Ценовник услуга и радова
ЈКП ''Варварин'' Варварин у 2014. години ......................................................
Закључак о давању сагласности на Ценовник услуга и радова
ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин у 2014.
години .................................................................................................................
Закључак о давању сагласности на Ценовник услуга и радова
ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин у 2014. години .........................................
Закључак о давању сагласности на заједнички ценовник ЈКП
''Варварин'' Варварин, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
Варварин и ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за зимско
одржавање путева ..............................................................................................
Закључак о усвајању Извештаја о функционисању система
одбране од града за 2013. годину .....................................................................

ИЗДАВАЧ:

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића б.б.
Телефин: 037/787-171
Жиро-рачун број 41920-637-537

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Славица Поповић, Секретар СО-е Варварин
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