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ВАРВАРИН

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

32.
На основу члана 2. став 4., и члана 51. Закона о правобранилаштву (''Службени
гласник РС'', број 55/2014), члана 20. став 1. тачка 27. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 80.
Статуа општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017- пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о општинском правобранилаштву општине Варварин (у даљем тексту:
Одлука) уређује се делокруг, надлежност, уређење и организација правобранилаштва
општине Варварин, положај правобраниоца, као и друга питања од значаја за рад
општинског правобранилаштва општине Варварин (у даљем тексту: општинско
правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је орган општине који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине Варварин.
Седиште Општинског правобранилаштва је у Варварину, улица Марина Мариновића
број 34.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика, пречника 32 милиметара,
који садржи грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст ''Република Србија –
Општина Варварин – Општинско правобранилаштво'', на српском језику, ћириличким
писмом.
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Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст:
''Република Србија, Општинско правобранилаштво'', Број __________, Датум ________,
Варварин.
II ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине
Варварин, Општинско правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима
заступа, као законски заступник општину Варварин, њене органе и друга правна лица чије се
финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у
вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за
предузимање било које правне радње органа или правног лица које заступа, посебно за
спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица
која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују органи
и правна лица које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и
привредно правних уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да
је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање
странке од стране адвокатa.
Члан 5.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе
иницијативу за покретање поступка пред судом или другим органом поводом питања из
своје надлежности.
Члан 6.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или
други акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност
споразумног решавања спорног односа на своју иницијативу или на иницијативу супротне
стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре
закључења споразума о решавању спорног односа.
Члан 7.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи
општине и друга правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско
правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
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Када у истом поступку учествују као странке са супротсављеним интересима правна
лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати
странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 8.
Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво
дужни су да Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о
правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства
као и да му на његов захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за
предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1.овог члана наступи штета за општину и
друго правно лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити
Општинско веће, а од одговорног лица у том органу или правном лицу захтеваће накнаду
причињене штете.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Послове из надлежности Општинског правобранилаштва обавља општински
правобранилац, у складу са Уставом Републике Србије, Законом, овом Одлуком и другим
општим правним актима.
Члан 10.
Општинског правобраниоца на предлог председника општине поставља Општинско
веће, на период од пет година и исто лице може бити поново постављено.
Предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и садржи: име и презиме
кандидата, личну и радну биографију и доказе о испуњености услова.
Члан 11.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним органима, који има завршен правни
факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци
после положеног правосудног испита.
Члан 12.
Положај општинског правобраниоца престаје пре истека времена на који је постављен
подношењем оставке, разрешењем, испуњеношћу услова за пензију.
Оставка се подноси Општинском већу у писаном облику и не мора бити образложена.
О поднетој оставци се не отвара расправа, нити се одлучује, већ се престанак
функције општинског правобраниоца, по овом основу само констатује.
Предлог за разрешење општинског правобраниоца Општинском већу подноси
председник општине.
Предлог за разрешење општинског правобраниоца подноси се у писаној форми са
образложењем.
Члан 13.
Када општинском правобраниоцу престане положај, пре истека мандата, Општинско
веће, на предлог председника општине, може поставити вршиоца дужности општинског
правобраниоца на период од шест месеци.
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III УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 14.
Општински правобранилац руководи радом и представља Општинско правобранилаштво.
Општински правобранилацза свој рад и рад Општинског правобранилаштва
одговоран је Општинском већу и Скупштини општине Варварин.
Члан 15.
Општински правобранилац најкасније до 31.мартa текуће године подноси Скупштини
општине и Општинском већу извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну
годину.
Општински правобранилац је у обавези да достави извештај о поступању у предметима
председнику општине, Општинском већу,Скупштини општине, као и субјектима које
заступа, на њихов захтев.
Члан 16.
Општинско правобранилаштво поступа по писменим налозима и захтевима субјеката
које заступа, и које је дужно обавестити у разумном року, који не може бити дужи од 30
дана, о свом правном мишљењу, односно о предузетим радњама.
У случају да је правно мишљење потребно дати, односно радњу предузети у року
краћем из става 1. овог члана, орган који се обратио Општинском правобранилаштву дужан
је да то посебно истакне у писаном захтеву, уз означавање да се захтев упућује као
приоритет, са јасно назначеним роком, који не може бити краћи од 8 дана.
Члан 17.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге техничке послове од
значаја за рад правобранилаштва обављају одговарајуће службе Општинске управе општине
Варварин.
IV ПОЛОЖАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
Члан 18.
Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима
који уређују радне односе службеника општинске управе, ако законом и овом Одлуком није
другачије уређено.
Коефицијент за обрачун и исплату плата општинском правобраниоцу утврђује се
актом Скупштине општине, у складу са прописима којима се уређује плата изабраних,
именованих и постављених лица у органима јединица локалне самоуправе.
Члан 19.
Лице које је завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад у државним
органима
може бити примљено на обуку у правобранилаштво, без заснивања радног
односа, ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног испита (волонтер).
Програм обуке волонтера утврђује општински правобранилац.
Члан 20.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинском
правобранилаштву, доноси Општинско веће.
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V СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 21.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету Општине.
Трошкови заступања у поступцима пред судом, органом управе и другим надлежним
органом признају се Општинском правобранилаштву по прописима о награди и накнади
трошкова за рад адвоката.
Остварени приходи у заступању представљају приход општине Варварин.
VIП ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву (''Службени гласник РС'',
број 55/2014 ) које се односе на Државно правобранилаштво.
Члан 23.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинском
правобранилаштву Општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2015).
Члан 24.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
Број: 7-71/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
33.
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017 - пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Варварин

Члан 1.
У Одлуци о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'' број 24/2016),
Одељак V ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
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У члану 39. врши се следећа измена и допуна:
''Почетна цена закупа пословног простора утврђује се у месечним износима по
зонама и то:
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Чeртврта зона
Пета зона

80,00 динара по м2
60,00 динара по м2
30,00 динара по м2
20,00 динара по м2
20,00 динара по м2

У закупнину није урачунат порез на додату вредност као ни други трошкови које
плаћа закупац (струја, вода, грејање, изношење смећа и друге накнаде).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
Број: 463-8/2017-I
У Варварину дана, 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
34.
На основу члана 6. став 5. до 7. и 7а Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',
број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС., 47/2013 и 68/2014-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 3. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине
Варварин.
Члан 2.
На територији општине Варварин Одлуком о одређивању елемената пореза на
имовину за територију општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 8/2013
и 12/2013) одређене су 4 зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
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деловима општине Варварин, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то:
ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона. Прва и друга зона су утврђене за
најопремљеније зоне.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2018. годину на територији општине Варварин износе:
Групе непокретности
Прва зона Друга зона
1.Грађевинско земљиште
1.947,00
1.531,00
2.Пољопривредно земљиште
45,00
45,00
3.Шумско земљиште
38,70
38,70
4.Станови
30.133,00
25.496,00
5.Куће за становање
30.133,00
25.496,00
6.Пословне
зграде
и
други 66.357,00
55.258,00
(надземни и подземни) грађевински
објекти који служе за обављање
делатности
7.Гараже и гаражна места
15.068,00
9.962,00

Трећа зона
366,00
45,00
38,70
19.122,00
19.122,00
41.495,00

Четврта зона
43,00
29,00
12,00
15.828,00
15.828,00
34.516,00

7.526,00

6.194,00

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' и на интернет страни
Општине Варварин www.varvarin.org.rs
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин, а примењује се од 1. јануара 2018. године.
Број: 436-159/2017У Варварину дана, 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
35.
На основу члана 2. став 5. и члана 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', број 88/2011 и 104/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин, на 16.седници одржаној дана 30.11.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
о одређивању комуналних делатности од локалног интереса
на територији општине Варварин

Члан 1.
Овом одлуком одређују се комуналне делатности од локалног интереса на територији
општине Варварин.
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Члан 2.
Комуналне делатности од локалног интереса су:
1. одржавање бунара;
2. декорација града;
3. обједињена обрада и наплата комуналних услуга (обрада података, рачуноводствени
послови и књиговодствени послови);
4. израда урбанистичких планова и урбанистичко-техничких услова из Програма
уређивања грађевинског земљишта који у себи садрже комуналну структуру;
5. извођење радова на изградњи, реконструкцији и одржавању путне инфраструктуре,
водоводне и канализационе мреже и повезивање новоизграђених мрежа на постојећи
систем, на територији општине Варварин;
6. израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу,
реконструкцију и одржавање путне инфраструктуре, водоводне и канализационе
мреже и објеката за водоснабдевање и каналисање, на територији општине Варварин;
7. одржавање уличне расвете на територији општине Варварин;
8. управљање и вршење надзора над одржавањем општинских путева и улица;
9. пружање геодетских услуга.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
Број: 352-41/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
36.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), а у смислу Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010 и члана 37. став 1.
тачка 46. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'' број 10/2017пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 16. седници одржаној дана 30.11.2017.године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Члан 1.
У Одлуци о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 13/2016) врше се следеће измене, и то:
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У члану 6. став 1. тачка 7) Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу''
Варварин, мења се и гласи: 7) Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета
Варварин'' Варварин.
У члану 6. став 1. тачка 8) Јавног комуналног предузећа „Путеви Варварин“, брише се.
Тачке 9), 10) и 11) постају 8), 9) и 10).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 02-34/2017-I
У Варварину дана, 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
37.
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017 - пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 16. седници одржаној дана 30.11.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити општине Варварин

У Одлуци о социјалној заштити
Варварин'' број 9/2012),

Члан 1.
општине Варварин

(''Службени лист општине

Одељак IV Услуге o социјалној заштити,
члан 21. тачка 3. ''Дневни боравка за децу и омладину са посебним потребама'',
мења се и гласи:''Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју''.
члан 22 мења се и гласи:
''Право на Дневни боравак имају деца, млади и одрасли са пребивалиштем на
територији општине Варварин, са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, менталне,
сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), ако њихове потребе за негом
превазилазе могућности породице.
Корисници услуга Дневног боравка су деца, млади и одрасли из претходног става од 7
до 65 година старости.
Услуге дневног боравка из претходног става обухватају: превоз корисника, исхрану,
бригу о здравственом стању и хигијени корисника, васпитно-образовни рад, физикалну
рехабилитацију, радно – окупационе активности и забавно рекреативне активности.
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Услуга дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју пружа се у
пословној згради Одељења Центра у Варварину, у посебно издвојеном пословном простору,
на адреси: ул. Слободе бб, Варварин, од понедељка до петка у периоду од 07-15 часова.
Финансијска средства за остваривање права на услуге ''Дневни боравак за децу, младе
и одрасле са сметњама у развоју'' обезбеђује Општина Варварин из буџета и донаторских
средстава''.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Варварин''.
Број: 56-141/2017-I
У Варварину дана, 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
38.
На основу члана 27., 28. и 35. став 7. Закон о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и члана 37. став 1.
тачка 5. Статута општина Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 16.седници одржаној дана 30.11.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Плана детаљне регулације за површинско одвођење воде
у насељеном месту Обреж
Члан 1.
Овом одлуком усваја се План детаљне регулације за површинско одвођење воде у
насељеном месту Обреж (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).
Члан 2.
Границом Плана детаљне регулације обухваћене су катастарске парцеле 2701, 329,
352, 347/1, 347/2, 341, 338, 339, 331 и 328, све у КО Обреж.
Члан 3.
План детаљне регулације састоји се из текстуалног дела, графичког дела и
документације плана.
Текстуални део Плана детаљне регулације чине: Општи део, Aнализа и оцена
постојећег стања, Планско решење, Правила уређења и грађења, Спровођење плана.
Графички део Плана детаљне регулације садржи.
- Катастарско топографску подлогу са границом плана,
Р 1:1000
- Постојећу намену површина,
Р 1:1000
- Планирану намену површина,
Р 1:1000
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Члан 4.
Обрађивач Плана детаљне регулације за површинско одвођење воде у насељеном
месту Обреж је Југословенски институт за урбанизам и становање ЈУГИНУС Доо Београд.
Члан 5.
Текстуални део Плана детаљне регулације за површинско одвођење воде у насељеном
месту Обреж објављује се у ''Службеном листу општине Варварин''.
Члан 6.
Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.

БРОЈ: 350-32/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
39.
На основу чланова 99. - 104. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чланова 20. тачка 8. и 32.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014 - др.закон и
101/2016-др.закон), члан 6. тачке 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл. дин. износи, 125/2014-ускл. дин.
износи, 95/2015-ускл. дин. износи, 83/2016, 91/2016-ускл. дин. износи и 104/2016-ускл. дин.
износи), члана 27. став 10. и члана 28. став 2. Закона о јавној својини (''Службени гласник
РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016) и члана 37. став 1. тачка
6. Статута општине Варварин (''Служебни лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 16. седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је

ОДЛУКУ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак, услови и начин:
-располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Варварин
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-прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине,
-отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине,
-стављања ван снаге решења о располагању и прибављању грађевинског земљишта и других
решења која се односе на основу ове одлуке,
-измена и раскида правних послова који се закључују на основу донетих решења,
-право службености,
-давања сагласности за изградњу на грађевинском земљишту у јавној својини (сусвојини)
општине и других потребних сагласности.
Члан 2.
Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским
документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени
објекти у складу са законом.
Члан 3.
Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на
начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом.
Члан 4.
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти
намењени за трајну употребу, у складу са законом.
Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на
коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти.
Члан 5.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским
документом, комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђена саобраћајница са
јавним осветљењем, водоводна и канализациона мрежа).
Члан 6.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и
других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање
земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Поред радова из става 2. овог члана, на подручјима која су била изложена ратним
дејствима, обавља се и провера о постојању заосталих експлозивних средстава,у складу са
законом.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским
документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси
Скупштина општине Варварин, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу
земљишта.
Члан 7.
Општина уређује грађевинско земљиште и стара се о његовом рационалном
коришћењу, према намени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са
законом.
Обезбеђење услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта за општину, које обухвата припрему средњорочних и годишњих програма
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уређивања грађевинског земљишта и уређивање грађевинског земљишта, у име и за рачун
општине Варварин, обавља Општинска управа општине Варварин.
Старање о заштити, рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта и
обављање других послова у складу са законом и другим прописима, у име и за рачун
општине Варварин обавља Општинска управа општине Варварин.
Члан 8.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и ове одлуке, а налази се у
обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или
правних лица.
Лице из става 1. овог члана подноси Одељењу за друштвене делатности, правме
послове, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове општинске управе
општине Варварин, предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског
земљишта, по коме ће се поступити у року од 15 дана од дана пријема предлога.
Лице из става 1. овог члана предлог о финансирању припремања, односно опремања
грађевинског земљишта, када се радови односе на изградњу водовода и система за
одводњавање санитарних отпадних вода, подноси ЈКП „Варварин“ Варварин.
Председник општине ће у име и за рачун општине, а на образложени предлог
Одељења за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, грађевинарство и стамбено
комуналне послове општине Варварин или ЈКП „ Варварин “Варварин са лицем из става 1.
овог члана закључити уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта, који нарочито садржи:
1) податке о локацији, односно зони у којој се планира опремање грађевинског земљишта;
2) податке из планског документа и техничке услове за изградњу;
3) податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
4) границе локације која се пропрема,односно опрема са пописом катастарских парцела;
5) динамику и рок изградње;
6) обавезу општине као инвеститора да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;
7) одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;
8) одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину општине;
9) одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања,
односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;
10) средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.
Члан 9.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средстава
остварених од:
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
2) закупнине за грађевинско земљиште;
3) отуђења или размене грађевинског земљишта;
4) претварања права коришћења и закупа у право својине у складу са законом, и
5) других извора у складу са законом.
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II ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 10.
Грађевинским земљиштем у јавној својини општине располаже општина, у складу са
законом којим је уређена област грађевинског земљишта (у даљем тексту: закон) и овом
одлуком.
Располагање грађевинским земљиштем, у смислу ове одлуке, сматра се:
1) прибављање и отуђење;
2) давање у закуп;
3) међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини;
4) улагање у капитал;
5) размена грађевинског земљишта;
Општина прибавља грађевинско земљиште у јавну својину општине у складу са
законом и овом одлуком.
Под отуђењем грађевинског земљишта, односно под прибављањем грађевинског
земљишта у јавну својину сматра се и размена.
Члан 11.
Скупштина општине Варварин доноси решење (акт) о располагању грађевинским
земљиштем, прибављању, отуђењу, давању у закуп, као и сва друга решења и друге акте који
се доносе на основу ове одлуке, изузев у случајевима установљавања права службености.
Члан 12.
Уговоре о располагању грађевинским земљиштем, прибављању, отуђењу, давању у
закуп грађевинског земљишта и све друге правне послове који се закључују на основу
решења из члана 11. ове одлуке, закључује председник Општине Варварин, односно друго
лице по овлашћењу председника.
Правни послови из става 1. овог члана оверавају се код надлежног органа, у складу са
законима којима је уређен промет непокретности, јавнобележничка делатност и ванпарнични
поступак, а трошкови овере, други трошкови, као и пореске обавезе регулисаће се у складу
са законом.
Члан 13.
Правни послови из члана 12. став 1. ове одлуке, закључује се по претходно
прибављеном мишљењу Правобраниоца општине Варварин, које је дужно да мишљење да у
року од 30 дана од дана пријема захтева.
Члан 14.
Оцену испуњености услова за припрему предлога, као и предлог одлука за доношење
решења из члана 11 ове одлуке, врши Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта (у даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина општине Варварин.
Комисија има председника, заменика председника и четири члана.
За пуноважан рад Комисије обавезно је присуство председника, или заменика
председника и два члана.
Стручне, организационе и административно-техничке послове за Комисију обавља
Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, грађевинарство и самбено
комуналне послове у сарадњи са Одељењем за буџет, финансије, привреду, економски
развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе општине
Варварин.
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Члан 15.
Грађевинско зељиште се отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у
складу са Законом и овом одлуком.
Средства од отуђења, давања у закуп грађевинског земљишта, као и средства накнаде
за установљавање права службености су приход буџета општине, иста се наменски користе у
складу са законом, подзаконским актима и одлукама.
Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп по цени или
закупнини која је нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без
накнаде, у случајевима прописаним законом и подзаконским актима Владе Републике
Србије.
Тржишну вредност грађевинског земљишта које се отуђује и прибавља, утврђује
Републички орган надлежан за процену тржишне вредности у складу са законом. Тржишна
вредност се утврђује по 1м квадратном грађевинског земљишта. Овако утврђена тржишна
вредност важи дванаест месеци.
Цена, закупнина и рок плаћања су обавезан део диспозитива решења из чл.11 ове
одлуке, а плаћање се врши на основу уговора.
Рок плаћања је 15 дана од дана овере уговора.
У случају да се стекну услови за повраћај уплаћене цене, односно закупнине на
основу стављања решења ван снаге, односно раскида уговора, повраћај средстава се врши на
начин и под условима прописаним одредбама Закона.
III ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТУ
Члан 16.
Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, грађевинарство и
стамбено комуналне послове Општинске управе општине Варварин припрема Програм
отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине, који усваја Скупштина општине
Варварин.
Програм из става 1.овог члана доноси Скупштина општине Варварин крајем године за
наредну годину.
Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у
поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом, по тржишним
условима.
Грађевинско земљиште се отуђује непосредном погодбом у случајевима прописаним
законом и овом одлуком.
Члан 17.
Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити ради изградње, у складу са
планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска
дозвола.
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује као уређено, а изузетно се може
отуђити као неуређено, под условом да лице коме се то грађевинско земљиште отуђује
прихвати прописане услове за уређивање грађевинског земљишта садржине у јавном огласу
и уговором преузме обавезу да сопственим средствима изврши опремање грађевинског
земљишта.
Постојеће и планиране површине јавне намене се не могу отуђити из јавне својине.
Почетни износ цене је тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује.
Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за
то земљиште.
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Изуезетно од става 5.овог члана грађевинско земљиште се може отуђити по цени која
је мања од тржишне цене, или отуђити без накнаде, у складу са подзаконским актом Владе
Републике Србије, у случају:
1. Испуњавања уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу Закона о планирању и
изградњи, по основу уговора у коме је Република Србија, односно општина, једна од
уговорних страна;
2. Реализације пројекта за изградњу објеката од значаја за Републику Србију односно
општину и
3. Међусобног располагања између власника грађевинског земљишта у јавној својини.
Члан 18.
Одлуку о покретању поступка за отуђење или прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину општине доноси Скупштина општине Варварин.
Одлука о покретању поступка за отуђење или прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта мора да садржи опис и ближе податке о грађевинском земљишту које се отуђује
врсту, односно намену објеката, начин јавног оглашавања (јавним надметањем или
прикупљањем понуда), почетни износ цене и гарантни износ.
Члан 19.
Поступак јавног надметања и поступак прикупљања понуда јавним огласом спроводи
Комисија.
О току поступака јавног надметања и прикупљања понуда јавним огласом, води се
записник.
Члан 20.
Комисија утвђује текст огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта на који
сагласност даје Општинско веће.
Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта објављује Комисија из члана 19. ове
Одлуке.
Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији
Републике Србије, и званичном интернет сајту општине Варварин.
Члан 21.
Јавни оглас из члана 20. ове одлуке садржи:
1. податке о грађевинском земљишту које се отуђује,
2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему
могу градити,
3. податке о уређености грађевинског земљишта,
4. обавештење да уколико се отуђује, неизграђено грађевинско земљиште које није уређено,
као и да је лице коме се грађевинско земљиште отуђује, обавезно да о свом трошку изврши
одређене радове на опремању тог грађевинског земљишта,
5. почетну цену грађевинског земљишта,
6. гарантни износ за учешће у поступку у висини од 20% од почетне цене грађевинског
земљишта и рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену
за отуђење грађевинског земљишта,
7. обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве,
8. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на јавни
оглас,
9. обавештење да уколико подносилац пријаве који је прибавио грађевинско земљиште у
својину, не закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта губи право на повраћај
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гарантног износа, као и да уплаћени гарантни износ представља део купопродајне цене
уколико дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
10. место и време одржавања јавног надметања и
11. обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне пријаве бити
одбачене.
Лицитациони корак не може бити мањи од 5% од почетне цене грађевинског
земљишта.
Рок за подношење пријава за јавно надметање, односно прикупљање понуда за
отуђење грађевинског земљишта је 30 дана од дана јавног оглашавања.
Члан 22.
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: Пријава),
односно понуда за учествовање у поступку прикупљања понуда јавним огласом (у даљем
тексту: Понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се
односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду
правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и
потврда о пореском идентификационом броју.
Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и ЈМБГ
и мора бити потписана.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана
од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника
прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом
броју.
Уз пријаву, односно понуду подноси се уверење о измирењу свих обавеза по основу
изворних прихода општине.
Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ о уплати гарантног износа.
Уз пријаву, односно понуду мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно
понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.
Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа
утврђеног огласом.
Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису
приложене све исправе како је то предвиђено у овом члану, односно ако не садржи све
податке предвиђене јавним огласом.
Пријава се доставља на адресу општине Варварин са назнаком ''ЗА КОМИСИЈУ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-НЕ ОТВАРАЈ''.
Члан 23.
Пријаву, односно понуду не могу поднети председник нити били који члан Комисије.
До одржавања јавног надметања, односно отварања понуде не могу се давати
обавештења о подносиоцима пријава, односно понуда.
Поступак јавног надметања, односно отварања понуда је јаван.
Члан 24.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и саопштава податке о
грађевинском земљишту које се отуђује и почетни износ цене.
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Председник Комисије констатује колико је пријава, односно понуда примљено и по
редоследу приспећа јавно отвара и чита цео текст пријаве, односно понуде.
Председник Комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву, односно
понуду.
Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно понуде, ко је од подносилаца
пријава, односно понуда присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања,
односно присуствује поступку отварања понуда и које су пријаве, односно понуде
неблаговремене, односно непотпуне.
Председник Комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне
пријаве, односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне
пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања.
Председник Комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне понуде
одбацују.
Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши износ цене.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и позива учеснике да дају
своје понуде износа цене.
Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно каже износ цене који нуди.
Председник Комисије пита три пута да ли неко даје више од највишег претходно
понуђеног износа и после трећег позива, констатује који је највиши понуђени износ и име
понуђача.
Учесник којим је понудио највиши износ потпијује изјаву са назнаком висине износа.
Председник Комисије објављује када је јавно надметање завршено.
Записник Комисије са одговарајућим предлогом решења, доставља надлежној
организационој
јединици општинске управе у року од осам дана.
Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда имају право увида у поднете
пријаве, односно понуде.
Члан 25.
Председник Комисије може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије, као и
да га удаљи из просторије у којој Комисија заседа.
Уколико не може да обезбеди несметано вођење поступка и поред предузетих мера,
Комисија, на предлог председника може обуставити даљи рад и одлучити о датуму и
времену у коме ће се поступак наставити.
Све околности са евентуалним разлозима удаљења појединих лица или прекидом
поступка уноси се у записник.
Члан 26.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању
сматраће се да је одустао од пријаве.
Услови за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом су испуњени и
уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско
земљиште отуђује под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене.
Уколико јавно надметање, односно поступак прикупљања понуда јавним огласом не
успе, поступак оглашавања се може поновити по истеку рока најмање 15 дана од дана
неуспелог јавног надметања, односно отварања понуда, под истим условима.
Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда, пријаве два или више учесника и
понуде исти износ цене, Комисија ће прихватити понуду која је стигла раније.
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Члан 27.
Уколико учесник јавног надметања који је понудио највиши износ цене одустане
пошто председник Комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења
о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља.
Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио највиши износ цене одустане
пошто је
Комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре
доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се
понавља.
Лице из става 1. и 2. члана нема право на повраћај средстава уплаћених на име
гарантног износа.
Члан 28.
Комисија о почетку и току поступка јавног надметања сачињава записник.
У записник се уноси место и време одржавања јавног надметања, лични подаци
чланова комисије, подаци о грађевинском земљишту које је предмет отуђења, као и подаци:
- број пријављених учесника,
- почетна цена грађевинског земљишта,
- листа учесника са понуђеним ценама,
- примедбе учесника јавног надметања,
- цена грађевинског земљишта,
- износ цене најповољније понуде са подацима о најповољнијем понуђачу,
- датум и време почетка и завршетка јавног надметања,
-као и друге податке од значаја за рад Комисије,као и податке из чл. 24 ове одлуке.
Записник потписују сви присутни чланови Комисије и лице које води записнок.
Члан 29.
Грађевинско земљиште се може отуђити непосредном погодбом у случају:
1. Изградње објекта за потребе обављања послова из надлежности државних органа и
организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других
објеката у јавној својини;
2. Исправке граница суседних катастарских парцела;
3. Формирања грађевинске парцеле у складу са одредбом закона којом је уређена област
одређивања односно утврђивања земљишта за редовну употребу објекта;
4. Споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет
експропријације, у складу са прописима о експропријацији;
5. Размене грађевинског земљишта;
6. Упоступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним законом;
7. Међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини;
8. Деобе грађевинског земљишта у сусвојини или заједничкој својини града и других
носилаца права својине, односно права коришћења;
9. Реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој;
10. Испуњавања уговорних обавеза насталих до дана ступања на снагу закона по основу
уговора када је Република Србија, једна од уговорних страна;
11. Реализације пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију.
Члан 30.
Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом подноси се
Комисији путем Општинске управе општине Варварин, Одељења за друштвене делатности,
правне поослове, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове, која по обради
предмета прибавља податак о тржишној цени грађевинског земљишта и исти доставља
подносиоцу захтева.
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Подносилац захтева је дужан да у року од осам дана од дана пријема обавештења о
тржишној цени грађевинског земљишта, да писмену изјаву да је сагласан са ценом и да
прихвата плаћање укупне тржишне цене.
У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не
прихвата цену и плаћање цене у прописаном року, сматраће се да је одустао од поднетог
захтева.
Комисија доноси предлог одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном
погодбом у случајевима из члана 29. ове одлуке.
Члан 31.
Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта за који је поднет захтев за
легализацију или озакоњење, за који је надлежан орган утврдио да постоји могућност
легализације или објекта који је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на њима
у складу са раније важећим законима којима је уређивана легализација објеката или на
основу Закона о легализацији објеката, врши се непосредном погодбом, по тржишним
условима, у складу са законом и овом одлуком, на основу правноснажног решења о
утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле или
на основу правноснажног решења којим је одређено да је грађевинско земљиште испод
објекта земљиште за редовну употребу, сходно одредбама закона којим је уређена област
одређивања земљишта за редовну употребу у посебним случајевима.
У случају да је основ отуђења грађевинског земљишта решење о утврђивању
земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, власнику објекта
из става 1. овог члана се отуђује грађевинска парцела.
Уколико се на истој грађевинској парцели налази објекат, или објекти у својинисусвојини или етажној својини других лица, право на отуђење грађевинског земљишта лице
из става 1.овог члана стиче под истим условима као и власници сувласници или етажни
власници објеката на катастарској парцели.
У случају да је основ отуђења грађевинског земљишта решење којим је одређено да је
грађевинско земљиште испод објекта земљиште за редовну употребу, власнику објекта из
става 1. овог члана се отуђује грађевинско земљиште испод објекта.
У случају да на основу решења којим се одређује да је грађевинско земљиште испод
објекта земљиште за редовну употребу објекта, орган надлежан за упис права на
непокретностима не изврши парцелацију грађевинског земљишта тако да земљиште испод
објекта постане посебна катастарска парцела, лице коме је отуђено грађевинско земљиште
испод објекта, у уговору о отуђењу даје неопозиву и безусловну сагласност власнику
грађевинског земљишта у јавној својини да може спроводити промене на катастарској
парцели у смислу парцелације, као и отуђивати грађевинско земљиште другим власницима
објеката, односно другим сувласницима грађевинског земљишта, без обавезе да за те
промене, односно отуђење тражи сагласност сувласника грађевинског земљишта коме је исто
отуђено испод објекта.
Члан 32.
Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта који је уписан у евиденцију о
непокретностима и правима на њима у складу са Законом о посебним условима за упис права
својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, врши се непосредном погодбом,
по тржишним условима, у складу са законом и овом одлуком, на основу правноснажног
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске
парцеле, сходно одредбама Закона којим је уређена област одређивања земљишта за редовну
употребу објекта у посебним случајевима.
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Члан 33.
Отуђење грађевинског земљишта ради исправке граница суседних катастарских
парцела врши се у случају када је на суседној катастарској парцели уписано право својине,
дугорочног закупа стеченог у складу са ранијим законима о планирању и изградњи, односно
право коришћења лица за која ће претварање права коришћења у право својине бити уређено
посебним законом.
Члан 34.
Исправка граница суседних катастарских парцела врши се на основу елабората
геодетских радова, под условом да информација о локацији за предметно грађевинско
земљиште упућује на израду овог елабората.
Члан 35.
Средства остварена од отуђења грађевинског земљишта-цена, приход су буџета
општине.
Уплата средстава из става 1. овог члана, врши се на одговарајући уплатни рачун јавних
прихода прописан правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Обавеза плаћања цене утврђује се решењем о отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15
дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Гарантни износ уплаћен на рачун буџета Општине у поступку јавног оглашавања
представља део цене и по доношењу решења о отуђењу се преноси на одговарајући рачун
буџета општине.
Уплаћена средства на име гарантног износа, од стране учесника у поступку отуђења
грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћају се најкасније у року од пет дана
од дана одржане седнице Комисије.
Уплаћена средства на име гарантног износа од стране лица коме се грађевинско
земљиште отуђује урачунавају се у цену земљишта које се отуђује.
Члан 36.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: решење о отуђењу)
садржи нарочито:
1. начин отуђења (јавно оглашавање-јавно надметање или прикупљање понуда јавним
огласом, односно непосредна погодба и разлог непосредне погодбе);
2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује;
3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина
и по потреби друге ближе податке);
4. износ цене и износ средстава уплаћених на име гарантног износа уколико се грађевинско
земљиште отуђује у поступку јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом,
5. напомену да се средства остварена отуђењем представљају приход општине,
6. напомену да се средства уплаћена на име гарантног износа урачунавају у цену земљишта,
7. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и
посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште,
8. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да у року од 30 дана од дана
достављања решења о отуђењу закључи уговор о отуђењу и последицу пропуштања
закључења уговора у року.
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Члан 37.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о отуђењу)
закључују лица коме се отуђује грађевинско земљиште и председник општине, односно
друго лице које он овласти, у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.
Уговор о отуђењу сардржи нарочито:
1. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела,катастарска општина,површина и
по потреби друге ближе податке);
2. износ цене;
3. износ уплаћеног гарантног износа, уколико је грађевинско земљиште отуђено у поступку
јавног оглашавања;
4. сагласност општине да лице коме је грађевинско земљиште отуђено, након уплате износа
цене и издате потврде о исплати исте може уписати своје право својине на грађевинском
земљишту у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима,
5. врсту, односно намену објекта уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње и
посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште,
6. констатацију да је закључењем уговора лице коме је грађевинско земљиште отуђено
уведено у посед истог;
7. права и обавезе у случају неизвршења обавеза;
8. начин решавања спорова;
9. друга права и обавезе.
Текст Уговора о отуђењу грађевинског земљишта саставља Комисија и доставља
Правобранилаштву општине Варварин на давање мишљења у року од тридесет дана од дана
достављања истог.
Предлог Уговора о отуђењу грађевинског земљишта утврђује Општинско веће и
доставља уговорним странама на потписивање.
Члан 38.
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који
сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама Закона, односно ове одлуке,
те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај
уговора о отуђењу у року од осам дана од сазивања за закључење уговора, а најкасније у
року од 30 дана од дана закључења уговора.
Уговор о отуђењу објављује се на сајту општине Варварин.
Члан 39.
Скупштина општине Варварин доноси акт о стављању ван снаге решења о отуђењу у
случају да лице коме је грађевинско земљиште отуђено:
1. не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана доношења решења о
отуђењу;
2. не плати цену у року утврђеном уговором о отуђењу;
У случају из става 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног гарантног износа
по јавном огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда.
Члан 40.
Скупштина општине Варварин доноси решење о стављању ван снаге решења о
отуђењу грађевинског земљишта и у случају да у парничном поступку покренутом од стране
учесника јавног надметања, односно учесника у поступку понуда, буде правноснажно
поништен уговор о отуђењу.
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Члан 41.
Уговор о отуђењу се може раскинути у случају да лице коме је грађевинско земљиште
отуђено не извршава обавезе из уговора о отуђењу.
У случају из става 1. овог члана, предлог за раскид уговора о отуђењу подноси лице
коме је грађевинско земљиште отуђено односно Одељење за друштвене делатности, правне
послове, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове Општинске управе
општине Варварин.
Члан 42.
По предлогу за раскид уговора о отуђењу, Скупштина доноси решење којим се ставља
ван снаге решење о отуђењу и којим се овлашћује председник да са лицем коме је отуђено
грађевинско земљиште закључи споразумни раскид уговора о отуђењу, у року од 30 дана од
дана достављања решења.
У случају да не буде закључен споразумни раскид уговора о отуђењу, у року из
претходног става, Скупштина ће донети одлуку да се једнострано раскине уговор о отуђењу,
у складу са законом којим се регулишу облигациони односи.
Потписи уговарача на споразумни уговор о раскиду уговора о отуђењу, оверавају се
пред надлежним органом, а трошкови овере падају на терет лица са којим се раскида уговор.
Члан 43.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши
брисање права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и
врати грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да општини надокнади евентуално
насталу штету.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, по достављању доказа да је испунио
обавезе из става 1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у
номиналном износу, умањене за 20% на име трошкова поступка отуђења грађевинског
земљишта.
IV ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП
Члан 44.
Грађевинско земљиште се може дати у закуп ради:
1. изградње објекта за који се издаје привремена грађевинска дозвола у сладу са законом;
2. реализације пројеката од значаја за Републику Србију односно,
3. међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини;
4. давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законом и
5. остваривања јавно-приватног партнерства.
6. другим случајевима у складу са овом одлуком и законом
Постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
и другим површинама у јавној својини општине уређује се посебним одлукама општине.
Члан 45.
Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње објекта за које је законом
предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, на одређено време, на рок на који се
доноси привремена грађевинска дозвола, а укупно најдуже до пет година.
У случају из става 1.овог члана, грађевинско земљиште се даје у закуп непосредном
погодбом по тржишним условима, а тржишну вредност закупнине (у даљем тексту:
закупнина) по 1м квадратном грађевинског земљишта које се даје у закуп, процењује
овлашћени судски вештак економске струке.
Накнаду за рад вештака плаћа подносилац захтева.
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Захтев за давање грађевинског земљишта у закуп се подноси Комисији и уз исти се
доставља налаз вештака из става 2. овог члана, информација о локацији о могућностима
градње на земљишту које је предмет закупа и обавештење организационе јединице
општинске управе надлежне за грађевинске послове о документацији која је неопходна за
издавање привремене грађевинске дозволе.
Комисија, путем Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне послове општинске управе, обавештава подносиоца
захтева о укупном износу закупнине која се плаћа једнократно у року од 15 дана од дана
закључења Уговора о закупу.
Подносилац захтева је дужан да се у року од 8 дана од пријема обавештења из става 5.
овог члана, писмено изјасни да прихвата износ закупнине, и обавезу да укупан износ
закупнине плати једнократно у року од 15 дана од дана закључења уговора.
У случају да се подносилац захтева у року из претходног става не изјасни, сматраће се
да је одустао од захтева.
Трошкови закључења и овере Уговора о закупу не исплати износ закупа, Уговор ће
бити једнострано раскинут од стране закуподавца.
Закупнина представља приход буџета општине и уплаћује се на одговарајући рачун
јавних прихода општине прописан Правилником о условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.
Члан 46.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта доноси Скупштина на предлог
Комисије и исти садржи нарочито:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у закуп;
2. податке о катастаркој парцели;
3. податке о врсти, односно намени објекта;
4. Висину, рок и начин плаћања закупнине, рачун на који се врши уплата и последице
пропуштања плаћања у року;
5. рок трајања закупа;
6. рок привођења земљишта намени, односно рок изградње привременог објекта;
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп,закључи уговор о закупу,
достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп, закључи уговор о закупу.
Члан 47.
Председник општине закључује Уговор о закупу грађевинског земљишта са закупцем
и исти садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели;
2. опис и ближе податке о врсти, односно намени објекта који ће се градити;
3. сагласност да лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, након уплате износа
закупа и издате потврде о исплати, може уписати право закупа на грађевинском земљишту у
јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима;
4. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине;
5. рок трајања закупнине;
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе намени, односно рок изградње
привременог објекта;
7. права и обавезе у случају неизвршења обавеза;
8. обавезу закупца да са надлежним предузећима уговори плати трошкове за
инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ и друго;
9. начин решавања спорова;
10. поступак и услове за измену или раскид уговора;
11. друга права и обавезе.
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Члан 48.
Давање грађевинског земљишта у закуп у другим случајевима врши се на начин и по
поступку одредбама ове одлуке за отуђење грађевинског земљишта.
Члан 49.
У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са
посебним законима, грађевинско земљиште се може дати у закуп на временски период
предвиђен уговором о концесији, односно на временски период на који је поверено
обављање комуналне делатности.
Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини може се дати у закуп приватном партнеру на рок на који је закључен јавни
уговор у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије,
односно уносити као оснивачки улог у привредна друштва, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини може се физичким или правним лицем закључити уговор о
заједничкој изградњи једног или више објекта.
Грађевинско земљиште се може дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне
илим без накнаде када се ради о реализацији пројекта за изградњу објекта од значаја за
Републику Србију, као и када се ради о међусобном располагању између власника
грађевинског земљишта у јавној својини.
Давање у закуп грађевинског земљишта из ст. 1.2. и 3. овог члана врши се на начин и
под условима прописаним подзаконским актом Владе Републике Србије.
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку прикупљања понуда који се
сматра да је грађевинско земљиште дато у закуп супротно одредбама закона, подзаконског
акта Владе Републике Србије, односно ове одлуке, те да му је на тај начин повређено право,
може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о закупу у року од осам дана од
сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.
Члан 50.
Право закупа на изграђеном, односно неизграђеном грађевинском земљишту које је
стечено уговором о закупу, закљученим у складу са ранијим законима о планирању и
изградњи, претвара се у право својине под условима и на начин прописан законом, по
измирењу износа укупне закупнине, о чему издаје потврду.
Члан 51.
Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока:
1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у закуп;
2. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за потребе изградње већ за друге
намене,
3. ако закупац не приведе грађевинско земљиште намени у уговореном року, односно не
изгради привремени објекат у уговореном року и
4. у другим случајевима у складу са законом.
На раскид уговора о закупу сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на
раскид уговора о отуђењу.
Члан 52.
Лице са којим је раскинут уговор о закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши
брисање права закупа у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати
грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да општини надокнади евентуално насталу
штету.
Уколико лице из става 1. овог члана не изврши брисање права закупа у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима, то ће учинити општина о трошку закупца.
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Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, по достављању доказа да је испунио
обавезе из става 1. овог члана има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у
номиналном износу, умањеном за део износа закупнине за период држања грађевинског
земљишта у закупу.
V МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ ВЛАСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 53.
Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини је пренос
права јавне својине на грађевинском земљишту између носилаца права јавне својине.
Под међусобним располагањем из ст. 1. овог члана, подразумева се и размена.
Међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском
земњишту врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, на основу процене
Републичког пореског органа.
Грађевинско земљиште може се отуђити без накнаде, односно по цени која је мања од
тржишне цене у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овом
одлуком.
Када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у
јавној својини, за грађевинско земљиште у јавној својини града одлуку о преносу права јавне
својине доноси Скупштина, и иста садржи образложење о оправданости и целисходности
међусобног располагања.
Спровођење поступка међусобног располагања грађевинским земљиштем у јавној
својини врши се на начин и по поступку прописаном одредбама ове одлуке за отуђењеприбављање грађевинског земљишта.
VI УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ
Члан 54.
Неизграђено грађевинско земљиште се може уносити као оснивачки улог у јавно
предузеће и друштво капитала.
Уношење грађевинског земљишта из става 1.овог члана, врши се на начин и у
поступку прописаном законом који уређује област јавне својине, као и посебним законима
којима је уређена област привредних друштава и јавних предузећа и оснивачким актом
јавног предузећа, односно друштва капитала,уколико се ради о улагању у капитал већ
основаних правних лица.
VII УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
Члан 55.
Стварна службеност на грађевинском земљишту у јавној својини општине, као
послужном добру, може се установити када је према прописима којима се уређује изградња,
односно другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као
имовинско-правни основ.
Уговор о установљавању права службености пролаза преко парцеле у јавној својини
општине Варварин, закључује председник општине у име и за рачун општине са власником
повласног добра-парцеле која нема излаз на јавни пут, а која је у својини физичког или
правног лица.
Уговор о установљавању права службености за постављање инсталација – линијских
инфраструктурних објеката и објеката за производњу електричне енергије из обновљивих
извора, закључује председник општине у име и за рачун општине, са власником инсталација.
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Члан 56.
Захтев за установљавање права службености на грађевинском земљишту инвеститор
радова, односно власник повласног добра подноси Одељењу за друштвене делатности,
правне послове, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове Општинске
управе општине Варварин.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:
- доказ о одговарајућем праву на земљишту, који је издао орган надлежан за издавање
грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу за извођење радова.
- налаз вештака одговарајуће струке који указује на неопходност конституисања права
службености, с процењеном висином накнаде за установљавање права службености;
- препис листа непокретности;
- графички приказ установљавања права службености на грађевинском земљишту сачињен
на копији плана,са исказним границама и мерама обухвата израђен од стране овлашћене
геодетске куће;
- копија плана парцеле;
- информација о локацији;
- копија плана водова уколико се захтев односи на постављање линијских инфраструктурних
објеката;
- доказ о правном интересу за спровођење поступака који је предмет захтева, у случају кад
захтев не подноси власник повласног добра,
- друга документација по захтеву,
Члан 57.
Право службености установљава се трајно или на одређено време, у зависности од
разлога због којих се то право установљава.
О захтеву одлучује Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам,
грађевинарство и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Варварин у року
од 30 дана од дана подношења захтева са комплетном документацијом из члана 56. ове
одлуке.
Уговор о установљавању службености подносилац захтева закључује се у року од 8
дана од дана доношења одлуке надлежног одељења Општинске управе.
Члан 58.
За установљено право службености плаћа се накнада.
Висину накнаде утврђује налазом вештак одговарајуће струке.
Налаз из става 2.овог члана Одељењу Општинске управе из члана 57. Ове одлуке,
доставља корисник.
Члан 59.
Одлука из члана 57. ове одлуке садржи:
1. податке о подносиоцу захтева;
2. податке о катастарској парцели на којој се установљава право службености;
3. опис и детаљније податке о врсти, односно намени повласног добра;
4.висину накнаде и напомену да се иста плаћа једнократно;
5. рок на који се установљава право службености;
6. рок за закључење уговора о установљавању права службености.
Члан 60.
Уговор о установљавању права службености садржи нарочито:
1. податке о катастарској парцели ( број кат. Парцеле, Општина, површина, адреса и друго);
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2. опис и детаљније податке о врсти, односно намени повласног добра;
3. висина накнаде,и рок плаћања накнаде;
4. сагласност да се, након уплате износа накнаде за установљено право службености и издате
потврде о исплати, може уписати ово право у јавне књиге;
5. рок који се установљава право службености;
6. права и обавезе у случају не извршења обавезе;
7. начин решавања спорова;
8. поступак и услове за измену или раскид уговора;
9. друга права и обавезе.
Накнада за установљавање права службености плаћа се у року који не може бити дужи од 15
дана од дана испостављања фактуре.
VIII ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ
Члан 61.
Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину општине у складу са одредбама
закона којим је уређена јавна својина које се односе на прибављање других непокретности у
јавну својину.
Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине спроводи се у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под
условима утврђеним законом и овом одлуком.
Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину
општине је тржишна вредност предметне непокретности, коју утврђује надлежни орган за
процену тржишнр вредности грађевинског земљишта.
Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину општине непосредном
погодбом, али не изнад процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
1. случај када грађевинско земљиште које се прибавља у јавну својину по својим
карактеристикама једино одговара потребама општине, с тим да решење којим се прибавља
грађевинско земљиште садржи образложење разлога оправданости и целисходности
прибављања и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним
надметањем,односно прикупљањем понуда;
2. случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине.
Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину града и бестеретним
правним послом (поклон или једнострана изјава воље).
Одредбе ове одлуке које се односе на поступак отуђења грађевинског земљишта,
сходно се примењује и на поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину
општине.
IX РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 62.
Размена грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, врши се
непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу са законом, подзаконским актом
Владе Републике Србије и овом одлуком, под следећим условима:
1. ако је таква размена у интересу Републике Србије, или јединице локалне
самоуправе,односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за носиоца права јавне својине или
бољи услови за ефикасно вршење његових права и дужности;
2. ако се непокретности размењују под тржишним условима;
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3. ако се, у случају кад је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа од тржишне
вредности непокретности која се прибавља у јавну својину на име размене, уговори разлика
доплате у новцу у року од 20 дана од дана закључења уговора.
Одлуку о размени грађевинског земљишта у јавној својини општине доноси
Скупштина, на предлог Комисије.
Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.
Под разменом грађевинског земљишта подразумева се отуђење грађевинског
земљишта из јавне својине, као и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину
општине, па се одредбе ове одлуке које се односе на поступак отуђења грађевинског
земљишта,односно прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине, сходно
примењују и на поступак размене изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта.
Тржишну вредност грађевинског земљишта које се размењује утврђује републички
орган надлежан за процену тржишне вредности.
Пре доношења одлуке о размени земљишта, Скупштина утврђује да је размена у
интересу општине.
У циљу утврђивања да је размена у интересу општине, утврђују се тржишне
вредности земљишта које је предмет размене.
Комисија доноси предлог одлуке о размени који обавезно садржи образложење из
кога се може утврдити да је размена у интересу општине, као и нацрт уговора о размени.
На нацрт уговора уз претходног става мишљење даје општинско правобранилаштво у
року од 30 дана од дана достављања.
Уговор о размени у име општине потписује Председник, односно друго лице које он
овласти и исти се доставља у року од 30 дана од дана овере Правобраниоца општине
Варварин.
X САГЛАСНОСТ
Члан 63.
Скупштина општине Варварин даје сагласност за изградњу другом сувласнику,
сукориснику, односно заједничару на грађевинском земљишту у сусвојини, односно
заједничкој својини општине и другог лица, када је таква сагласност услов прибављања
решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе.
У случају иу става 1. овог члана, подносилац уз захтев прилаже налог за достављање
сагласности издате од стране службе надлежне за послове издавања решења о одобрењу за
извођење радова, односно грађевинске дозволе,као и доказ да је прибављена сагласност и
свих других сувласника, односно заједничара на катастарској парцели.
Члан 64.
Скупштина ће се о случају пречег права куповине непокретности на којима је
општина сувласник или непокретности које су предмет реституције или које су понуђене
општини на продају изјашњавати по претходно прибављеном мишљењу, Одељења за буџет,
финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних
прихода и Одељења за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, грађевинарство и
стамбено комуналне послове Општинске управе општине Варварин.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
Захтеви за располагање грађевинским земљиштем у јавној својини општине, односно
прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине, као и други захтеви који су
поднети до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се у складу са овом одлуком.

Страна 409 број 12.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

30.11.2017.године

Члан 66.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту
(''Службени лист општине Варварин'', број 5/2003 и 17/2004) и Одлука о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта (''Службени лист општине Варварин'', број 6/2015).
Члан 67.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 35-1/2017-I
У Варварин, 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
28.
На основу члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама
(''Службени гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 8. Одлуке о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 13/2016) и члана 37. став 1. тачка 46. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'' број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Општинског штаба за ванредне ситуације Владан
Весић – који је на ову функцију био постављен као запослени у ЈП ''Дирекција за урбанизам
и изградњу'' Варварин, задужен за одржавање путева из надлежности локалне самоуправе,
због преузимања функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обезбеђивање
јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин који је по функцији члан Општинског штаба за
ванредне ситуације.
II ПОСТАВЉА СЕ на функцију члана Општинског штаба за ванредне ситуације
Владица Филиповић – запослени у Општинској управи општине Варварин, који обавља
послове саобраћајног инспектора.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-35/2017-I
У Варварину дана, 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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29.
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 16.седници одржаној дана 30.11.2017.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
ОШ ''Мирко Томић'' у Обрежу

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ ''Мирко Томић'' у Обрежу:
- Бобан Бркић из Обрежа, из реда родитеља,
II ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора ОШ ''Мирко Томић'' у Обрежу:
- Слободан Михајловић из Обрежа, из реда родитеља,
III Мандат новоименовног члана Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 02-28/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
30.
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Свети Сава'' у Бачини
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I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ ''Свети Сава“ у Бачини:
1. Горан Арсић из Орашја, предложен од стране локалне самоуправе;
2. Горан Николића из Орашја, из реда родитеља;
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ ''Свети Сава'' у Бачини:
1. Миомир Максимовић из Бачине, на предлог локалне самоуправе;
2. Марија Коларевић из Бачине, из реда родитеља;
III Мандат новоименовних чланова Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.
IV Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
општине Варварин“.

у „Службеном листу

Број: 02-31/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
31.
На основу члана 116. став 5. и става 9. тачка 6 и члана 117. став 3. тачка 5. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана
37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
ОШ ''Херој Мирко Томић'' у Доњем Крчину

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ ''Херој Мирко Томић'' у Доњем Крчину:
- Гордана Илић из Крушевца, из реда запослених, због именовања на функцију
помоћника директора школе;
II ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора ОШ '' Херој Мирко Томић'' у Доњем
Крчину:
- Андријана Глигоријевић Николић из Варварина, из реда запослених;
III Мандат новоименовног члана Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.
IV Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
општине Варварин“.

у „Службеном листу
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Број : 02-32/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
32.
На основу члана 77. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/2014,
46/2015 и 20/2016-аутентично тумачење), члана 2а. и члана 67. став 4. тачка 3. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број
80/2002...105/2014), Закључка Владе РС 05 Број: 023-8267/2016-1 од 11.октобра 2016.године
и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Варварин ("Службени лист општине Варварин"
број 10/2017 – пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на конверзију потраживања Општине Варварин на име
уступљених јавних прихода према привредном друштву ,,Трајал корпорација''а.д. из
Крушевца у трајни улог Општине Варварин у капиталу Друштва
I ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 Број: 0238267/2016-1 од 11. октобра 2016.године и Закључком 05 Број: 023-8375/2017 од 31.08.2017.
године, и даје сагласност да се у поступку усвајања Унапред припремљеног плана
реогранизације (у даљем тексту:УППР), субјекта приватизације ''Трајал корпорација'' а.д.
Крушевац (у даљем тексту: Друштво), потраживања Општине Варварин према Друштву по
основу уступљених јавних прихода са стањем на дан 31.12.2016.године, које је утврђено
записником надлежне организационе јединице Пореске управе, са каматом до дана
доношења Закључка Владе, конвертује у удео Општине Варварин у капиталу Друштва.
II ДАЈЕ СЕ сагласност да се потраживања Општине Варварин настала у периоду
после 31.12.2016.године до дана усвајања УППР конвертују у трајни улог Општине Варварин
у капиталу Друштва, након усвајања УППР-а.
III Решење доставити: Привредном друштву ''Трајал корпорација'' а.д. Крушевац,
Министарству финансија – Пореској управи ради даље реализације, Општинској управи
Општине Варварин.
IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Броj: 023-38/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
58.
На основу члана 37. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,
број 10/2017-пречишћен текст), а у вези са чланом 12. став 1. Одлуке о Општинском
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правобранилаштву општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 10/2015),
разматрајући Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Варварин за период
од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године,
Скупштина општине Варварин, на Шеснаестој седници одржаној данан 30.11.2017.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине
Варварин за период од 01.01.2017. године до 30.09.2017. године.
II Закључак објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
III Закључак доставити Општинском правобранилаштву, председнику општине,
Опптинском већу и архиви.
Образложење
Општинско веће општине Варварин доставило је Скупштини општине Варварин на
разматрање Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Варварин за период од
01.01.2017. године до 30.09.2017. године. Извештај је претходно разматран на седници
Општинског већа одржаној 09.10.2017. године и није усвојен на основу чега је донет
Закључак бр. 7-56/2017-III. који је достављен Скупштини општине са предлогом да се исти
не усвоји.
Приликом доношења оваквог закључка, Општинско веће се водило чињеницом да
између Општинског правобранилаштва и осталих органа општине не постоји квалитетна и
континуирана комуникација што за последицу има недовољну и неправовремену
обавештеност о раду Општинског правобранилаштва, односно о поступању у предметима
које овај орган води. Нарочито је истакнуто то што председник Општинског већа није
обавештен ни о поступцима који се воде нити о исходима поступака пред судовима.
Комуникација између органа општине и Општинског правобранилаштва обавља се писаним
путем и за најситније детаље и то на инсистирање општинског правобраниоца, што не
доприноси стварању добрих међуљудских односа и доводи до губитка времена у решавању
питања од значаја за општину. Општинско правобранилаштво не уважава захтеве и потребе
да учествује у заштити имовинско правних интереса органа општине, установа и предузећа.
Исто тако, примећено је да општински правобранилац није узео учешће у комисијама и
радним телима у којима је постављен од стране Општинског већа и председника општине.
Приликом разматрања Извештаја о раду Општинског правобранилаштва на седници
Општинског већа, општински правобранилац је самовољно напустио седницу пре завршетка
расправе о поднетом извештају. Седници Скупштине општине Варварин на којој је
разматран овај извештај није ни присуствовао иако је уредно позван и на време. Све ово
указује на непоштовање према члановима Општинског већа и према одборницима
Скупштине општине Варварин. Узимајући у обзир све ове чињенице, одборници су након
разматрања извештаја одлучили да исти не усвоје.
Број: 7-56/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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1.
Скупштина општине Варварин на седници одржаној 30.11.2017. године, на основу Закона о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 ,98/13 ,
132/14, 145/14) и Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'' бр.9/08, 12/08,
2/09, 7/12 и 12/13) донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОВРШИНСКО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОБРЕЖ
Општина Варварин

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1.0. ОПШТИ ДЕО
1.1. ОБУХВАТ ПЛАНА
Границом Плана је обухваћен део територије насеља Обреж, источно од државног пута IIA реда број
187(R-217). Површина унутар граница Плана износи око 4,33ha и обухвата делове следећих
катастарских парцеле КО Обреж број: 352, 374/1, 347/2, 341, 338, 339, 331, 328, 329 и 2701
У случају неусаглашености пописа катастарских парцела у текстуалном прилогу и бројева
катастарских парцела у графичком прилогу, меродавни су подаци са графичког прилога број 1:
КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА са границом Плана, у Р1:1000.
1.2. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Изради Плана се приступа на основу Одлуке о изради Плана детаљнне регулације за површинско
одвођење воде у насељеном месту Обреж, коју је донела Скупштина Општине Варварин на седници
одржаној 12. 06. 2015. год., број 352-11/2015 и Одлуке о измени и допуни одлуке о изради плана
детаљне регулације за површинско одвођење воде у насељеном месту Обреж, коју је донела
Скупштина Општине Варварин на седници одржаној 31. 03. 2016. год., број 350-10/2016. Основни
циљ израде Плана је стварање планског основа за дефинисање јавног интереса, формирање парцела
јавне намене, дефинисање трасе, коридора и капацитета комуналне инфраструктуре - атмосферске
канализаcије, у делу насеља Обреж, као и одређивање правила за коришћење, уређење и заштиту
простора, односно услова за изградњу на предметном подручју.
Циљ израде Плана је такође и:
1. прикупљање и формирање информационе основе са елементима од значаја за израду Плана
детаљне регулације,
2. анализа и оцена затеченог стања на предметном подручју
3. сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју
4. дефинисање обухвата Плана,
1.3.

ПОСТОЈЕЋА ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.3.1. Просторни план Општине Варварин
( Слубени лист Општине Варварин 04/2010 )
А) ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И РАЗВОЈНИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
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- Оцедити терени речних тераса долина Западне и Велике Мораве са долином Каленићке реке свакако
представљају приоритетно подручје за насељавање на коме постоји највећа концентрација повољних
услова за живот, комуницирање (саобраћај) и привређивање (пољопривреду, идустрију), односно за
изградњу насеља (геотехнички повољни терени, погодности водоснабдевања идр.).
Стање инфраструктуре
 САОБРАЋАЈ
На територији општине не постоје путеви магистралног карактера. Окосницу друмских веза чине
државни путеви II реда (по ранијој категоризацији путеви регионалног карактера):
 Р-220; пружа се у смеру исток – запад од Ћићевца ка Трстенику. На територији општине
пролази дужином од око 23,5km. Просечна ширина коловоза износи 5m и пут је у целости
са савременим коловозом (асфалт);
 Р-217; пружа се источним делом општине у смеру север-југ, од општинске границе са
Параћином до границе са општином Крушевац. Кроз подручје општине пролази у дужини
од око 19km. У насељу Варварин се укршта са путем Р-220;
 Р-102; пружа се у западном делу општине у дужини од око 18,5km. Код села Доњи Крчин
се укршта са путем Р-220.


ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА

Евакуација отпадних вода. У погледу евакуације отпадних вода углавном се ради о индивидуалном
приступу и нема података о појединостима. У Варварину постоји некомплетна канализација којој
недостаје и део мреже и комплетан примарни део система.
Разумљиво је да ће бити потребно да се врши пречишћавање отпадних вода, пре упуштања у
реципијент.
Б) ЦИЉЕВИ, ОСНОВНИ СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Саобраћај и инфраструктурни системи
Саобраћај
Уређење варваринске општине, као и њен просторни развој и интегрисање у шире регионалне
системе у окружењу у највећој мери зависи од адекватног развоја саобраћајне инфраструктуре.
Имајући то у виду као општи циљеви дефинисани су:
 на регионалном плану, искоришћавање предности географског положаја Варварина у
односу на значајан међународни правац, путем реализације функционалне и ефикасне
саобраћајне инфраструктуре која ће омогућити ефикасно повезивање са европском
мрежом путева;
 на локалном плану, заустављање даљег деградирања постојеће саобраћајне инфраструктуре
и погоршавања услова превоза путника и роба, а са друге стране формирање основе за
развој саобраћајног система у будућности.
РАЗВОЈ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ
Приоритети развоја до 2014. године
 Канализација за отпадне воде
 Израда идејног пројекта канализације, за отпадне воде, за сва насеља на територији општине
полазећи од концепта који је дат у плану.
 Кључно питање које треба расправити јесте избор локације за постројење за пречишћавање
отпадних вода, између две варијанте дате у ППО.
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 Припрема неопходних топографских подлога за поједина насеља како би се могли урадити
идејни пројекти канализације за отпадне воде.
 Израда идејних пројеката канализације за отпадне воде за насеља на територији општине
Варварин.
 Израда идејног пројекта постројења за третман отпадних вода са пратећим објектима.
 Индетификација појединих (ако их има) локалитета у појединим насељима која су угрожена
атмосферским водама где треба пројектовати канализацију за атмосферске воде.
Планска решења после 2012-2014. године

 Канализација за отпадне воде
У погледу евакуације отпадних вода највише је угрожено насеље Варварин, најгушће насељено место
на територији општине, чији се делови налазе на ниском терену поред Мораве. Зато се предвиђа да
се овом насељу после 2012. године посвети посебна пажња:
 Израда главних пројеката за примарни канализациони систем у целини.
 Израда главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода са пратећим објектима.
Г) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Објекти техничке комуналне инфраструктуре
 Хидротехничка инфраструктура
Трасе водовода и канализације дефинишу се синхрон планом где је извршено усклађивање са
осталим комуналним инсталацијама.
Код постављања траса треба водити рачуна о следећем:
 Да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када буду у
погону).
 Да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и канализацију у
погону као и да омогуће њихово редовно одржавање.
 Да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима на њих
могу прикључити објекти које треба да опслужују.
 Да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена.
 Да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у виду и
грађење и погон са одржавањем.
1.3.2. Пратећа документација
За потребе израде Плана коришћени су подаци из Идејног пројекта Одвођења атмосферских вода у
селу Обреж, ( добијено од надлежне службе Општине Варварин)
1.4. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Плана представљају одредбе:
 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,64/10-оУС,
24/11, 121/2012, 42/2013-оУС, 50/2013-оУС, 98/2013-оУС, 132/2014 и 145/14),
 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени Гласник РС", број
135/04 и 88/10),
 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (''Службени гласник РС'' бр.64/15),
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Одлука о изради Плана детаљнне регулације за одвођење површинске воде у насељеном
месту Обреж
Плански основ за израду Плана:
 Просторни план општине Варварин (Слубени лист општине Варварин 04/2010)


2.0. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
2.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
На подручју Обрежа сустичу се погодни природни услови за становање, рад и комуницирање, па се
због тога насеље обреж развило као једно од највећих у пштини Варварин.
Планско подручје, се налази на територији насеља Обреж, источно од државног пута IIA реда број
187(R-127) и западно од Велике Мораве. Терен је у благом паду према општинском путу, и парцеле
које План обухвата већим делом спадају у пољопривредно земљиште. Парцеле немају саобраћауни
приступ осим катастарских парцрла бр. 328, 329, 331, 338, 351.
Табела 1: Структура и биланс постојећих намена на територији Плана
Територија ПДР
Намена површина

Површина
(ha)

Саобраћајне површине

0,48

Процент.
заступљеност
(%)
11,08

Становање
Пољопривредно земљиште

1,05
2,80

24,25
64,67

Укупно

4,33

100%

2.2. ПРИРОДНА СВОЈСТВА ТЕРЕНА
Рељеф насеља Обреж је равничарски на контакту алувијалне равни и доње речне терасе Велике
Мораве. Алувијалну раван граде песковити и глиновити седименти фације поводња.
Терен чини плодно алувијално тло погодно за гајење већину култура и примену механизације. Ова
земљишта су нарочито погодна за ратарску производњу.
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СЛИКА 1. : ГЕОЛОШКА КАРТА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
На основу сеизмичке регионализације Србије подручје општине Варварин припада зони основног
степена сеизмичког интензитета 8 МЦС. Прираштај сеизмичког интензитета очекује се у зонама где
је рељеф доста рашчлањен дубоким долинама, где су јаруге са стрмим падинама, где су слојеви
растресити са високим подземним воама и у близини тектонских активних зона. На теренима са
равним рељефом, где су слојеви хоризонталног контакта, где су дубине подземних вода веће од 10м и
код зона које су удаљене од тектонски нарушених зона, не очекује се повећање основног степена
сеизмичког интензитета.
Подземне воде на територији општине Варварин јављају се на различитим дубинама.
Висок ниво подземних вода у најнижим зонама алувиона Западне и Велике Мораве и Каленићке реке,
захтева хидротехничку заштиту од поплавних вода, нивелацију терена од високих подземних вода и
изградњу насељских и других реципијената за пријем кишних вода и вода из дренажних система, што
утиче и на ограничење развоја насеља Обреж.
2.2.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Канализација
На угроженом делу насељеног места Обреж не постоји решено одвођење атмосферских вода.
Атмосферска вода која се слива у депресију нема где да отекне. Све воде се разливају по околном
терену или слободно отичу до канала и депресија.
Плављења се јављају после сваке веће кише.
На плавним подручјима налазе се знатне пољопривредне површине високог бонитета. Угрожени су
путеви, стамбени и пословни објекти и здравље људи.
Плављења су честа, чак и више пута годишње.
Једини реципијент атмосферских вода са овог подручја је изграђена траса атмосферске канализације
са сливном решетком на месту највеће депресије уз регионални пут.
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура
На подручју Плана не постоје електроенергетски водови.
У границама Плана постоји само секундарна ТК мрежа (деоница претплатничке мреже од извода до
предпалтника) која је изведена подземно.
3.0. ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
3.1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ПЛАНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Основни принципи на којима се заснива предложени концепт уређења су:
 реализација основних поставки из планова вишег реда,
 одвођење површинске воде са државног пута IIA реда број (R-217) у Обрежу
 дефинисање правила и услова за одређивање трасе и потребног коридора канализационе мреже,
 провера просторних могућности за реализацију трасе канализације и локације планираних
садржаја, датих у достављеној техничкој документацији, која је израђена за ове потребе;
 дефинисање услова за нову парцелацију на овом простору, ради формирања парцела јавне
намене и обезбеђење јавног интереса;
 изградња нове комуналне инфраструктуре и њено прикључење на постојећу мрежу,
3.2. ПРОСТОРНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ РЕШЕЊА
Предложена организација овог простора заснована је на усклађивању са условима заштите и
потребама локалне заједнице. Планиране интервенције се односе на дефинисање потребног коридора
за планирану канализациону мрежу – мањим делом кроз саобраћајне површине а већим делом кроз
парцеле пољопривредне намене.
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4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
4.1. ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
(подела према намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама)
Грађевинско земљиште у обухвату Плана у потпуности је намењено за јавно коришћење. Планиране
намене земљишта приказане су на графичком прилогу 3: „ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА“.
На овом простору су утврђене следеће површине и објекти јавне намене:


земљиште јавне намене
- саобраћајне површине и саобраћјнице,
- комуналне површине-коридор инфраструктуре.

4. 2. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
На основу планског решења уређења простора, базираног на поставкама из Идејног пројекта
Одвођења атмосферских вода у селу Обреж, дефинисана је намена простора према начину
коришћења. Грађевинско земљиште за јавну намену у граници обухвата Плана намењено је за
формирање и изградњу канализационе инфраструктуре за одвођење површинских вода, уз коју је
планирано обезбеђење коридора који ће омогућити заштиту и одржаванје канализације , а који
подразумева обавезну трасу за пролаз комуналног возила за интервенције, ширине 3,5m.
. Биланс јавних површина дат је у следећиј табели:
Табела 6: Биланс планираних површина – упоредна табела
Постојеће стање

Намена површина
Површине јавне намене
Саобраћајне површине
Коридор инфраструктуре
Површине остале намене
Породично становање
Пољопривредно земљиште

Укупно

План

Површина
(ha)

Процент.
заступљ.
%

Површина
(ha)

Процент.
заступљ.
%

0,48
/

11,08
/

0,51
3,82

11,78
88,22

1,05
2,81

24,25
64,67
100%

/

/
4,33

/
/
100%

4,33

4.3. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
4.3.1. Комуналне површине и комунална инфраструктура – коридор инфраструктуре – Ј2
Атмосферска анализација
Локација комуналне површине-коридора инфраструктуре се налази источно од државног пута IIA
реда број 187(R-127). Граница парцеле комуналне површине је одређена тако да се обезбеди
несметано функционисање и одржавање. Површина парцеле износи 3722m2.
Терен у благом паду на коме се налази обухват Плана условно је стабилно са честим утицајем
подземних или нерегулисаних површинских вода, што доводи до честих плављења земљишта
намењеног становању и пољопривреди, а такође и формирања бара на регионалном путу.
Планирана траса фекалне канализације условљена је конфигурацијом терена.
Постојала је дилема да ли једином слободном трасом пројектовати отворени бетонски канал или
бетонски цевовод.
Након сагледавања свих предности и мана оба решења усвојена је варијанта са изградњом цевовода
од армирано бетонских цеви Ø500mm у дужини од L=433,20m са изливном грађевином, каналом од
бетонских каналета L=8,00m који се наставља на земљани канал.
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На местима где је цевовод положен плитко ревизионе шахтове подићи за 20cm изнад терена и
затворити челичном решетком са оквиром. Остали шахтови имају АБ шахт поклопце на врху. Сви
шахтови су са таложником дубине 50cm.
Улив атмосферске воде из путног јарка на макадамском приступном путу ( на к.п. бр. 2701 ) остварен
је бочним уливањем у шахт.
Цеви у зони преласка испод саобраћајница монтирати на слоју мршавог бетона MB15 d=5cm и
затрпати шљунком до темена цеви. Изнад цеви урадити армирано бетонску растеретну плочу као
заштиту у дужини од 29m.
Након ископа, нивелисања постељице и постављања цевовода извршити затрпавање са пажљивим
набијањем.
Да би ово решење одвођења атмосферских вода било што функционалније неопходно је редовно
чишћење решетки и таложника шахтова.
Изведену али незатрпану канализациону мрежу треба пре употребе испитати на водопроходност.
Даљом разрадом техничке документације предвидети да атмосферске воде са дела саобраћајнице
морају да се посебном мрежом спроведу кроз таложник за механичке нечистоће (отклањање крупних
честица – агрегата) и сепаратор уља и масти, а тек потом испусте у крајњи реципијент. Систем
„зауљене“ канализације треба да прихвати кише са повратним периодом од две године.
Урадити изливну грађевину тако да се не изазива ерозија корита и обала реципијента, при свим
режимима течења и свим режимима течења и свим режимима изливања вода. Изливну грађевину
урадити од хидротехничког непропусног бетона.
Колектором за одвођење атмосферских вода у реципијент, не сме се одводити фекална вода.
Предвидети редовно чишћење решетки, таложника и сепаратора уља и масти.
Положај у односу на друге инсталације и објекте
Код одређивања траса канализације треба испунити захтеве у односу на друге инсталације и објекте.
Ови услови произилазе из карактеристика појединих инсталација имајући у виду и изградњу и погон.
Ови услови су базирани на прописима који важе у овој области и дати су у наредној табели.
Положај хидротехничке инфраструктуре у односу друге инсталације и објекте
Врста комуналне инсталације (објекта)
потребно минимално одстојање [m]1
канализација
2
до грађевинске линије
5
(до темеља објекта)
енергетски каблови
1,0
телекомуникациони, сигнални каблови

1,0

стуб уличног осветљења

1,5

стабло дрвета(значајнијег)

2,0

водовод

1,5-2,0

По правилу, полазећи од објекта, ближа грађевинској линији постављају се плиће инсталације, а даље
оне које се постављају на већим дубинама.
Код укрштања инсталација водити рачуна о:
да водоводне цеви буду постављене изнад канализација, стим што по потреби може бити
предвиђена заштита водовода (цев у цев)
Код укрштања са електрокабловима треба водити рачуна о свим аспектима безбедности како
код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону.
предвиђења растојања нису осовинска већ растојања од зида до зида. Назначена одстојања су минимална, што значи да
треба тежити већим вредностима.
Ако се постављени захтеви не могу испунити онда је то посебно стање где треба предвидети посебно решење у пројекту,
водећи рачуна о битним специфичностима водовода и канализације(посебно решење је, на пример, смештај у комуналну
галерију итд.) .
2
Ако се мора одступити морају бити дати докази да неће наступити штета.
1
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По завршртку израде техничке документације, обратити се „ Јавном водопривредном предузећу
„Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ из Ниша, са захтевом о издавању водне
сагласности у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16).
Зелене површине у коридору инфраструктуре
У коридору инфраструктуре,чија је ширина дефинисана у односу на положај трасе атмосферске
канализације и трасе за пролаз комуналног возила за интервенције, планирају се зелене травнате
површине како би се обезбедио мониторинг инфраструктуре.
4.3.2. Саобраћајне површине – Ј2
Саобраћајна инфраструктура
Планом се не предвиђа измена у профилу постојећих саобраћајница, осим у смислу проширења
парцеле пута, катастарска парцела 2701 КО Обреж у Општини Варварин ,због проласка атмосферске
канализације, а да би инфраструктура пролазила кроз земљиште јавне намене.
До формирања грађевинских парцела јавне намене из овог Плана, постојеће саобраћајнице се могу
одржавати, уређивати и слично у постојећим габаритима.
Остала комунална инфраструктура
Са циљем заштите постојеће инфраструктуре на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације
за одвођење атмосферске воде у насељеном месту Обреж, потребно је пре почетка израде техничке
документације и било каквих радова прибавити сагласност надлежних комуналних предузећа.
4.4. ПОПИС ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА И ДЕЛОВА ПАРЦЕЛА ЗА ПОВРШИНЕ
НАМЕНЕ

ЈАВНЕ

Саставни део правила уређењаи грађења је и попис катастарских парцела и делова катастарских
парцела које су планиране за површине јавне намене.
Табела 7: Парцеле јавних намена
Озн.
парце
ле
J1
J2

Намена
Саобраћајна површина
колски приступ
Коридор инфраструктуре

Површина
парцеле
(m2)
575
3826

Састоји се од катастарских
парцела
2701 и 329
(делови)
352, 347/1, 347/2, 341, 338, 339, 331 и
328 (делови)

Катастарска
општина
Обреж

Обреж

4.5. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
4.5.1. Урбанистичке мере за заштиту природе
На основу документације Завода за заштиту природе Србије и Централног регистра заштићених
природних добара Србије, утврђено је да у обухвату Плана нема заштићених подручја, подручја у
поступку заштите, евидентираних природних добара или и еколошки значајних подручја. Источно од
планског подручја је река Велика Морава која је еколошки коридор од међународног значаја на
основу Уредбе о еколошкој мрежи.
У складу са значајем решавања комуналних проблема на територији општине Варварин, наведене
радове спроводити под следећим условима:



пројектовани радови морају бити на земљишту за које су регулисани имовинско-правни односи;
при изради техничке документације применити основне критеријуме за изградњу канализације за
одводњавање атмосферске воде: морфологија терена, геолошке и педолошке карактеристике,
нагибе терена и сл.
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предвиђеним радовима не смеју се изазвати инжињерскогеолошки или други деградациони
процеси;
применити важеће прописе за заштиту, коришћење и очување површинских и подземних вода;
планирају се све потребне мере заштите везане за уклањање високог растиња;
Приликом извођења радова користити постојеће путне прилазе;
Ископани површински слој земље депоновати засебно како би био искоришћен за санацију
терена након завршетка радова;
комунални и сав остали отпад настао током радова, сакупити на одговарајући начин, а потом
депоновати на место које одреди надлежна комунална служба;
планирају се све потребне мере како би се током радова, спречило изливање горива, мазива и
других штетних и опасних материја;
уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке
објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Члану 99. Закона о
заштити природе («Службени гласник РС», бр. 36/09) извођач радова је дужан да у року од 8 дана
обавести Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, односно предузме
све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;

4.5.2.


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Урбанистичке мере за заштиту животне средине

избор материјала за изградњу канализације извршити у складу са обавезом да се спречи свака могућност
неконтролисаног изливања отпадних вода у околни простор, што подразумева адекватну отпорност
цевовода и прикључака на све механичке и хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења
одговарајуће дилатације (флексибилности), а због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у
подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бубрење материјала и др);
обезбедити одговарајућа техничка решења за таложење и редовну евакуацију наталоженог наноса у
деловима канализационог система
начин прикупљања и поступања са отпадним материјама и материјалима из таложника ускладити са
важећим прописима којима се уређује поступање са овом врстом отпада;
обезбедити несметани отицај површинских вода и потпун и контролисан прихват зауљених атмосферских
вода са саобраћајних површина, њихов третман у сепаратору масти и уља и контролисано одвођење у
канализациони систем;
у току радова на изградњи, омогућити следеће мере заштите:
снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним просторима, а у
случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач je обавези да изврши санацију, односно
ремедијацију загађене површине

4.5.3. Урбанистичке мере за заштиту културних добара
Увидом на лицу места као и докумнтацију Завода за заштиту споменика културе Краљево, од стране стручних
сарадника завода као и Извештаја бр. 291/2 од 24. 04. 2017 године, у границам Плана није утврђено постојање
непокретних културних добара нити евидентираних добара коај уживају заштиту на основу Закона о културним
добрима ( „СЛ. гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011 –др. закон, 99/2011- др. закон).
Међутим, проспекцијом дефинисаног подручја уочено је да на предметном простору, у оквирима границе плана
а и ширем окружењу, постоји локалитет са археолошким садржајем.
 На основу члана 99. став 2. тачка3. Закона о културним добрима прописано је да се мере техничке
заштите и други радови којима се могу проузроковати промене облика или изгледа непокретног
културног дбра или повредити његова својства, могу предузети ако се прибаве услови и одобрења на
основу прописа о планирању и изградњи објеката.
- планирати да се изврше археолошка истраживања у оквиру ПДР-а на којима се планирају радови;
- археолог који врши истражне радове може да пропише додатне услове у складу са ситуацијом на
терену;
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- инвеститор/извођач је у обавези да се, 40 дана пре почетка земљаних радова, обрати Заводу како би
се сачинио Пројекат заштитних археолошких изтраживања и прибавила дозвола надлежног
Министарства.
чланом 109. Закона о културним добрима прописано је дауколико се у току извођења земљаних и
других радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова дужан је да
одмах, без одлагања , прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе,
као и да обезбеди средства за заштитна археолошка истраживања и конзервацију налаза.
- забрањује се неовлашћено прикупљање археолошког материјала као и одношење и уништавање
надгробних споменика;
- Извођач је у обавези да преузме мере заштите како добро под предходном заштитом не би било
уништено и оштећено;
- Трошкови истраживања, заштите, чувања, побликовања и излагања добра које ужива предходну
заштиту, све до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите, сноси инвеститор

5.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План представља плански основ за формирање грађевинских парцела јавне намене, односно
спровођење поступка експропријације, издавање информација о локацији и локацијских услова, све у
складу са правилима овог Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“,
бр. 72/09, 81/09 – исправка,64/10-оУС, 24/11, 121/2012, 42/2013-оУС, 50/2013-оУС, 98/2013-оУС,
132/2014 и 145/14).
Могуће је да се даљом разрадом решења распореда и пречника инфраструктуре, кроз техничку
документацију, унапреде и коригују поједина решења дата у Плану, а у граници предметног Плана.
До реализације планираних решења инфраструктурне мреже дозвољена је примена техничких
решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институција и предузећа пре
издавања локацијских услова.
Приликом извођења свих земљаних радова у оквиру границе Плана неопходно је организовати
праћење спровођења мера заштите од стране археолога завода, у складу са условима Завода за
заштиту споменика културе Краљево број 291/3 од 26.04.2018. године.
План је основ за издавање информације о локацији, локацијских услова и формирање грађевинских парцела
јавне намене (Ј), у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеним листу
града Београда.
Саставни део овог Плана су:
ГРАФИЧКИ ДЕО
1. KATAСТАРСКО ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА............... 1: 1000
2. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА................................................................... 1: 1000
3. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА.............................................. 1: 1000
4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА............................. 1: 1000
ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о приступању изради ПДР

Одлука о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације за
површинско одвођеље воде у насељеном месту Обреж

Идејни пројекат Одвођења атмосферских вода у селу Обреж

Услови ЈКП-а и осталих институција

Материјал са Раног јавног увида

Извештај Комисије за планове општине Варварин након обављеног раног јавног увида

Извештај о извршрној стручној контроли Нацрта Плана детаљне регулације за површинско
одвођење воде у насељеном месту Обреж
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Извештај Комисије за планове општине Варварин о извршеном Jавном увиду Плана детаљне
регулације за површинско одвођење воде у насељеном месту Обреж
Регистрација ЈУГИНУС ДОО и Лиценца одговорног урбанисте.

1.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016)
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон) и члана 37.Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 10/2017-пречишћен
текст)
Скупштина општине Варварин, на 16.седници одржаној дана 30.11.2017. године, донела је
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи, примања и пренета средства и извршени текући расходи и издаци у
Извештају о извршењу буџета за период 01.01.-30.09.2017.године.
Oстварени текући приходи и примања .........................................288.882.589.29динара
Остварени приходи по осталим изворима......................................23.363.418.71динара
Пренети приходи из предходне године ...........................................4.343.231,80 динара
Изражени текући расходи и издаци ..............................................265.844.594,22динара
Изражени расходи из осталих извора финасирања........................11.266.846,78динара
Разлика укупних примања и укупних
расхода и издатака – стање на рачуну
извршења буџета на дан 30.09.2017. године............................39.477.799,00 динара
Средства на сопственим рачунима буџетских корисника
I Остварени текући приходи и примања ...................................... 16.225.000,00 динара
II Пренети приходи из предходне године ........................................2.880.145,35динара
III Извршни текући расходи и издаци ...........................................15.702.056,34 динара
IV Разлика укупних примања и укупних
расхода и издатака – стање на рачуну
извршења буџета на дан 30.09.2017. године (I + II - III) .........3.403.089,01 динара
Члан 2.
Консолидовани приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин у периоду од 01.01.30.09.2017 години утврђени су у следећим износима:

ОПИС
1
УКУПНИ
ПРИХОДИ
И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Порез на доходак, добир и
1.
капиталне добитке

Шифра економ.
класификација

ОстварењеИзвршење из
сред. буџета

2

3
288.882.589.29

711

52.770.010.00

ОстварењеИзвршење
средстава из
сопс. прихода
4
39.135.078.01

Укупно
остварење
извршење
5
328.017.667.30

52.770.010.00
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Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез од добара и услуге
Други порези (комун.
такса)
Донације
и
пом.од
међ.орган.
Трансфери од др. нивоа
власти
Приходи од имовине
Приходи
од продаје
добара и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Трансфери
између
буџетских корисника
Примања од продаје робе
за даљу продају

Промања
од
продаје
домаћих акција и осталод
капитала
УКУПНИ
РАСХОДИ
И
ИЗДАЦИ
ЗА
НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.
Расходи за запослене
2.
Коришћење услуга и роба
Амортизација и употреба
3.
средстава за рад
Отплата камата и пратећи
4.
трошкови задуживања
5.
Субвенције
Донације,
дотације
и
6.
трансфери
14.

7.
8.

Социјална заштита
буџета
Остали расходи
Основна средства

из

9.

10
11

Залихе
Отплата
главнице
домаћим кредиторима

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примање од задуживања

30.11.2017.године

712
713
714

16.00
26.412.848.54
6.246.594.20

16.00
26.412.848.54
6.246.594.20

716

6.435.119.86

6.435.119.86

732

21.126.386.01

21.126.386.01

6.963.432.62

192.664.842.62

733

185.701.410.00

741

1.798.139.71

742

6.171.420.18

6.086.460.00

12.257.880.43

743

1.770.496.80

44.963.89

1.815.460.69

744

331.104.49

201.604.00

532.708.49

745

863.779.02

308.456.47

1.172.235.49

4.403.775.02

4.403.775.02

1.798.139.71

771
781
823

921

41
42

381.651.00

381.651.00

265.844.594.22

26.815.958.04

292.660.552.00

65.722.088.71
69.988.109.58

7.097.292.39
10.187.132.00

72.819.381.10
80.175.241.58

43
44

1.766.052.70

1.766.052.70

45

8.000.557.88

8.000.557.88

46

36.412.842.73

355.145.64

36.767.988.37

47

22.944.229.71

3.927.871.00

26.872.100.71

48

15.568.771.08

54.654.21

15.623.425.29

51

37.684.060.91

2.699.280.00

40.383.340.91

2.494.583.19

2.494.583.19

52
61

91

7.757.880.92

7.757.880.92
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А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања
остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за
набавку нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Отплата главнице
Нето финансирање
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК
ПРИХОДА
ИЗ
РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор
финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
НА
КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ
НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ
РАЧУНИМА

30.11.2017.године

288.882.589.29

39.135.078.01

328.017.667.30

265.844.594.22

26.815.958.04

292.660.552.00

23.037.995.07

12.319.119.97

35.357.115.04

911
611

7.757.880.92

7.757.880.92

3

7.253.017.15

7.253.017.15

43.042.994.51

43.042.994.51

Укупан фискални суфицит утврђен је из буџетских средстава у износу од 35.357.115.04динара
финансирани из примања од задуживања и пренетих средстава из претходне године у износу од 7.757.880.92
динара. Износ од 43.042.994.51динара представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2017. године.
Из осталих извора средства буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од
9.000,00динара.По периодичном извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01.-30.09.2017. године, дајемо
преглед буџетских корисника који су остварили суфицит или дефицит у основу на сопствене приходе. Разлика
између укупног фискалног суфицита из сопствених и других прихода представља стање рачуна на 30.09.2017.
године свих корисника КРТ-а (консолидованог рачуна трезора општине Варварин), осим рачуна Црвеног крста
и Спортског савеза.

КОРИСНИК
Општинска библиотека
Месне заједнице
Спортски центар
Вртић
У к у п н о:

СУФИЦИТ

ДЕФИЦИТ
96.000.00
406.000.00
44.000.00
537.000.00
537.000.00

546.000.00

Члан 3.
Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих
година по економској класификацији:
еко.клас.

назив

321000

Пренета
неутрошена
претх.године

711000

план

средства

Порез на доходак , добит и капиталне
добитке

из

извршење
01.01.201730.09.2017

4.343.232.00

91.376.484.00

52.770.010.00
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712000

Порез на фонд зарада

713000

Порез на имовину

714000

Порез на добра и услуге

716000

30.11.2017.године

1.000.00

16.00

50.000.000.00

26.412.848.54

8.706.000.00

6.246.594.20

Други порези

10.000.000.00

6.435.119.86

732000

Донације и помоћи од међународних
организација

25.898.148.84

21.126.386.01

733000

Трансфери од других нивоа власти

328.163.392.11

192.664.842.62

741000

Приходи од имовине

6.000.000.00

1.798.139.71

742000

Приходи од продаје добара

17.243.000.00

12.257.880.43

743000

Новчане казне и одзета имовинска корист

3.000.000.00

1.815.460.69

744000

Добровољни транс. Физ и прав. Лица

2.728.000.00

532.708.49

745000

Мешовити и неодређени приходи

4.000.000.00

1172.235.49

823000

Примања од продаје робе за даљу
продају

921000

Примања од продаје дом.фин.имовине
Укупно

4.403.775.02

1.000.000.00

381.650.49

552.459.256.95

328.017.667.30

Члан 4.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији
еко.клас.

назив

план

извршење 01.01.201730.09.2017

410000

Расходи за запослене

411000

Плате, додаци и накнаде
запослених

84.305.158.00

59.038.016.86

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

15.800.156.00

10.582.285.45

413000

Накнаде у натури

1.197.000.00

599.005.67

414000

Социајлна давања запосленима

2.577.000.00

663.856.48

415000

Накнаде трошкова за запослене

2.524.000.00

1.237.455.76

416000

Награде запосленима и остали
посебни расходи

420000

Коришћење услуга и роба

421000

Стални трошкови

422000

Трошкови путовања

423000
424000

107.399.314.00

72.819.381.10

698.760.88
996.000.00
152.755.507.30

80.175.241.58

41.366.116.00

29.194.429.90

1.731.533.03

792.957.31

Услуге по уговору

37.684.502.27

23.155.122.55

Специјализоване услуге

25.967.500.00

6.778.574.45
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30.11.2017.године

425000

Текуће поправке и одржавање

32.595.000.00

13.664.096.99

426000

Материјал

13.410.856.00

6.590.060.38

440000

Отплата камате и пратећи
трошкови задуживања

3.000.000.00

1.766.052.70

441000

Отплата домаћих камата

3.000.000.00

1.766.052.70

450000

Субвенције

23.728.000.00

8.000.557.88

451000

Субвенције јавним нефи.
предузећима

23.728.000.00

8.000.557.88

460000

Донације, дотације и трансфери

63.932.701.72

36.767.988.37

463000

Трансфери осталим нивоима
власти

40.258.685.72

23.794.722.09

464000

Дотације организацијама за
обаве. социјално осигурање

12.600.000.00

6.803.246.09

465000

Остале дотације и трансфери

11.074.016.00

6.170.020.19

470000

Социјално осигурање и
социјална заштита

47.726.508.11

26.872.100.71

472000

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

47.726.508.11

26.872.100.71

480000

Остали расходи

20.502.286.18

15.623.425.29

481000

Дотације невладиним
организацијама

18.329.968.00

13.952.374.62

482000

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали

766.475.00

521.478.00

483000

Новчане казне и пенали по
решењу судова

657.379.98

432.975.62

484000

Накнада штете за повреде или
штету нан.од др органа

473.461.00

657.406.20

485000

Накнада штете за повреде или
штету нан.од др органа

275.000.00

59.190.85

510000

Основна средства

110.938.708.54

40.383.340.91

511000

Зграде и грађевински објекти

102.418.468.54

38.597.069.36

512000

Машине и опрема

8.210.240.00

1.664.219.00

515000

Нематеријална имовина

310.000.00

122.052.55

520000

Залихе

4.000.000.00

2.494.583.19

523000

Залихе робе за даљу продају

4.000.000.00

2.494.583.19

610000

Отплата главнице

11.000.000.00

7.757.880.92

611000

Отплата главнице домаћим
кредиторима

11.000.000.00

7.757.880.92

490000

Административни трансфери
из буџета

499000 Средства резерве
Укупни издаци

7.476.231.10
7.476.231.10
552.459.256.95

Члан 5.

292.660.552.00
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30.11.2017.године

План очекиваних и остварених средстава развојне помоћи Европске уније и средства за суфинансирање
програма:
1-Помоћ у кући за достојанствену старост.
Планирана средства у 2017. години су 10.369.840.00 динара.
Остварена срадстав Европске уније у периоду јануар-септембар су 5.598.077.17
2-Имам диплому и слободан сам
Планирана средства у 2017. години су 15.528.308.84
Остварена срадстав Европске уније у периоду јануар-септембар су 15.528.308.84
Члан 6.
Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника у периоду јануар-септембар
2017. годинесу:
Износ у динарима
Ек.
Ред.
Опис
План
Извршење
Извршење
клас број
01.01.201701.01.201730.09.2017.
30.09.2017.
буџет
Остали
извори
1
2
3
4
5
6
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511
Зграде и грађевински објекти
1.
Изгр.објекта за ПУ у Варварину за нову групу
1.375.000.00 1.015.060.96
Година почетка финансирања пројекта
2017.година
Година завршетка финансирања пројекта
2017.година
Укупна вредност пројекта
1.375.000.00динара
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
1.375.000.00
511
2.
Капитално одржавање спортских објеката
2.400.000.00 842.039.36
31.568,16
Година почетка финансирања пројекта
2017.година
Година завршетка финансирања пројекта
2017.година
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
2.400.000,00 динара
Сопствени приходи
500.000,00 динара511
3.
Изградња путева и мостова
53.000.000.00 16.625.354.27
Година почетка финансирања пројекта
2017.година
Година завршетка пројекта 2017.година
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
53.000.000,00 динара
511
4.
Капитално одржавање пословних зграда и
6.892.40
100.000.00
пословних простора
Година почетка финансирања пројекта 2017.г.
Година завршетка пројекта 2017.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
100.000,00 динара
511
5.
Изградња водоводне мреже у месним
10.999.255.33
заједницама (Бошњане, С.Варварин, Обреж и
21.000.000.00
Г.Катун)
Година почетка финансирања пројекта 2017.г.
Година завршетка пројекта 2017.г.
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Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
21.000.000,00 динара
Изградња канализационе мреже у месним
заједницама (Г.Катун, Варварин, С.Варварин и
Д.Катун)
Година почетка финансирања пројекта 2017.г.
Година завршетка пројекта 2017.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
18.611.768.00 динара

30.11.2017.године

6.163.687.04
22.000.000.00

Нераспоређени вишак из предходних година
3.388.232.00 динара
511

7.

Јавни ред и безбедност у саобраћају по
програму
Година почетка финансирања пројекта 2017.г.
Година завршетка пројекта 2017.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
1.400.000.00 динара

511

8.

Локална самоуправа-пројектна документациаја
за израду вртића у Обрежу и остало
Година почетка финансирања пројекта 2017

512
1.
2.
1.

512
1.

2.

512

1.

512
1.

512
1.

451

Година завршетка пројекта 2017.г.
Извори финансирања
Из текућих прихода буџета
1.200.000.00 динара
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опреме (ПУ ''Наша радост)
Опрема за саобраћај
Остала опрема
Опрема (укупно)
Из текућих прихода буџета
1.151.240,00 динара
Из Републике
140.000,00 динара
Машине и опрема (СТЦ ''Темнић)
Електронска опрема
Из текућих прихода буџета
70.000,00 динара
Из сопствених прихода
570.000.00 динара
Остала опрема
Из сопствених прихода
570.000,00 динараЈавни ред и безбедност у саобраћају, по
програму 650.000,00
Машине и опрема (Општинска управа)
Административна опрема
Из текућих прихода буџета
1.300.000,00 динара
Машине и опрема - Општинска библиотека
Електронска опрема
Из текућих прихода буџета
314.000,00
В КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције јавних нефинансијским
предузећима и организацијама

1.400.000.00

1.200.000.00

750.000.00
401.240.00

0.00

245.500.00

661.965.00

104.150.00

0.00

359.480.00

70.000.00

650.000.00

337.944.00

582.310.00
1.300.000.00

82.000.00
314.000.00
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ЈКП ''Варварин'' Варварин (набавка камиона
смећара и вибро ваљка)

3.850.000.00

30.11.2017.године

1.692.800.00

Економска
класификација

Члан 7.
Приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по еконоској класификацији и
изворима финансирања:

Назив конта

План буџет

321311 Пренета неутрошена средства из претх.године
711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталних делатности
711140 Порез на приходе од имовине
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
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
713420 апсолутних права на непокретност, порез на пренос
апсолутних права на половна моторна возила)
713610 Порез на акције на име удела
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714420 Комунална такса за приређивање музичког динара
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за
714560
заштиту животне средине)
714570 Општинске и градске таксе
УКУПНО 714000
716000 Други порези

Реализација
Буџет
01.01.201730.09.2017.

4.343.232.00
68.076.484.00
16.000.000.00
250.000.00

41.368.079.42
8.262.501.41
52.011.08

20.000.00
15.000.00
15.000.00
7.000.000.00
91.376.484.00

0.00
0.00
0.00
3.087.418.09
52.770.010.00

1.000.00
1.000.00

16.00
16.00

43.000.000.00
2.000.000.00

20.073.163.49
2.737.193.99

5.000.000.00

3.602.491.06

50.000.000.00

26.412.848.54

1.000.00

20,00

8.200.000.00
300.000.00
5.000.00

6.223.679.00
21.545.20
720.00

100.000.00

630.00

100.000.00
8.706.000.00

0.00
6.246.594.20
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716110 Комунална такса на фирму

30.11.2017.године

10.000.000.00
10.000.000.00

6.435.119.86
6.435.119.86

296.000.000.00

185.701.410.00

296.000.000.00

185.701.410.00

4.000.000.00

828.204.98

2.000.000.00

969.934.73

6.000.000.00

1.798.139.71

6.250.000.00
8.993.000.00
2.000.000.00
17.243.000.00

3.835.154.00
1.009.530.18
1.326.736.00
6.171.420.18

2.500.000.00

1.765.696.80

500.000.00

3.000.00

0.00

1.800,00

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

3.000.000.00

1.770.496.80

2.728.000.00
2.728.000.00

331.104.49
331.104.49

4.000.000.00
4.000.000.00

863.779.02
863.779.02

1.000.000.00
1.000.000.00

381.650.49
381.650.49

УКУПНИ ПРИХОД:

494.397.716.00

288.882.589.29

УКУПНО 716000
732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000
733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000
741000 Приходиод имовине
741150 Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520 земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
накнада за коришћење грађевинског земљишта
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде
УКУПНО 741000
742000 Приходи од продаје добара и услуга
742150 Приходи од продаје добара и услуга
742250 Општинске административне таксе
742350 Приходи од општинсог органа управе
УКУПНО 742000
743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине
743920 Oстале новчане казне, пенали и приходи

Укупни планирани приходи буџета

494.397.716.00

Остварени приходи буџета за период од 01.01.2017.-30.09.2017. год.

288.882.589.29
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Планирани приходи из осталих извора износе

30.11.2017.године

58.061.540.95

Оставрени приходи из осталих извора по корисницима за период од 01.01.2017.-30.09.2017. год.:
1. Општинска библиотека

1.188.835.45

СТЦ ,,Темнић,,

2.

7.976.591.77

3. ПУ,,Наша радост,,

5.953.606.00

4. Месне заједнице

652.625.55

5. Донација Европске уније

21.126.386.61

6. Дом за децу ометену у развоју
2.237.032.62
_______________________________________________________________________
УКУПНО
39.135.078.00
Укупно остварениприходи по свим изворима финнсирања 328.017.667.30

Члан 8
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
552.459.256.95динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама
издатка и то. У табели је приказана и реализација расхода за период 01.01.2017.-30.09.2017. по свим изворима.

Раздео

Глава

Функција

Програмска
Класификација

Позиција

Економска
класификација

ОПИС

1

2

3

4

5

6

1

1.01

План
буџет

Реализација
буџет
01.01.201730.09.2017

7

8

9

10

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – Функционисање
скупштине
Извршни и законодавни органи

21010001
110

Реализациј
а остали
извори
финансира
ња

укупно

01.01.201730.09.2017

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

План
остали
иѕвори
финансира
ња

1

411

2

412

3

414

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

4

415

Накнаде за запослене

5

421

Стални трошкови

6

423

Услуге по уговору

7

424

8

425

Специјализоване услуге (услуге
културе)
Текуће поправке и одржавање

90.000.00

0.00

9

426

Материјал

155.000.00

71.667.00

10

465

Остале дотације и трансфери

395.000.00

272.924.00

2.460.000.00

1.727.178.64

451.000.00

309.168.00

50.000.00

0.00

24.000.00

14.313.00

30.000.00

0.00

9.196.570.00

5.571.174.01

0.00

0.00

11

12
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481

12

482

13

483
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Дотације невладиним
организацијама
финансирање редовног рада
политичких странака
Порез, обавезе, таксе и накнаде

338.800.00

308.800.00

50.000.00

0.00

13.408.450.00

8.275.224.65

Укупно за функцију 110

13.408.450.00

8.275.224.65

846.000.00

584.249.96

14

423

15

426

Материјал

01

0.00

Новчане казне и пенали по
решењу судова
Извори финансирања за функцију
110
Приходи из буџета

Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту(локални избори)
Услуге по уговору

160

168.080.00

50.000.00

49.860.00

Укупно за функцију 160

896.000.00

634.109.96

Извори финансирања за функцију
160
Приходи из буџета

896.000.00

634.109.96

Укупно за функцију 160

896.000.00

634.109.96

14.304.450.00

8.909.334.61

Извори финансирања за ПА 0001

2

01

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за Програм
16
Приходи из буџета

14.304.450.00

8.909.334.61

УКУПНО РАЗДЕО 1

14.304.450.00

8.909.334.61

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2.01
2101

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

21010002

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

110
16

411

17

412

18

414

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленома

19

415

Накнаде за запослене

20

421

21

6.800.000.00

3.748.709.92

1.300.000.00

671.016.00

538.000.00

507.59

140.000.00

53.116.00

Стални трошкови

30.000.00

0.00

422

Трошкови путовања

70.000.00

32.257.61

22

423

Услуге по уговору

5.524.246.00

3.578.116.58

23

426

Материјал

200.000.00

23.700.00

24

465

Остале дотације и трансфери

950.000.00

501.180.00

25

482

Порез,обавезе, таксе и накнаде

140.620.00

123.070.00

26

485

180.000.00

0.00

27

515

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

20.000.00

0.00

01

Извори финансирања за функцију
110
Приходи из буџета

15.892.866.00

8.731.673.70

Укупно за функцију 110

15.892.866.00

8.731.673.70

Извори финансирања за ПА 0002

30.11.2017.године
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01

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за Програм
16
Приходи из буџета

15.892.866.00

8.731.673.70

УКУПНО РАЗДЕО 2

15.892.866.00

8.731.673.70

УКУПНО ПРОГРАМ 16

15.892.866.00

8.731.673.70

15.892.866.00

8.731.673.70

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0004
(ПА 0004) – Општинско
правобранилаштво
Судови

3.01
0602

06020004
330
28

411

29

412

30

413

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

31

414

Социјијална давања запосленима

20.000.00

0.00

32

415

Накнаде трошкова за запослене

20.000.00

10.172.00

33

416

Награде, бонуси остали расходи

20.000.00

0.00

34

421

Стални трошкови

20.000.00

0.00

35

422

Трошкови путовања

20.000.00

0.00

36

423

Услуге по уговору

20.000.00

0.00

37

424

Специјализоване услуге

0.00

0.00

38

425

Трекуће поправке и одржавање

0.00

0.00

39

426

Материјал

20.000.00

1.089.00

40

465

Остале дотације и трансфери

160.000.00

112.032.00

41

485

5.000.00

0.00

42

483

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власт
другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Извори финансирања за функцију
330
Приходи из буџета

64.523.46

20.211.46

1.861.523.46

1.171.758.82

01

1.140.000.00

840.078.36

220.000.00

150.376.00

132.000.00

37.800.00

Извори финансирања за ПА 0004

4

01

Приходи из буџета

1.861.523.46

1.171.758.82

01

Извори финансирања за
Програм 15
Приходи из буџета

1.861.523.46

1.171.758.82

Свега за Програм 15

1.861.523.46

1.171.758.82

УКУПНО РАЗДЕО 3

1.861.523.46

1.171.758.82

31.500.000.00
5.500.000.00

22.231.101.7
9
3.979.086.00

330.000.00

225.675.00

ОПШТИНСКА УПРАВА

4.01
0602

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

06020001

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

130
43

411

44

412

45

413

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

30.11.2017.године

Страна 436 број 12.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

46

414

Социјална давања запосленима

1.339.000.00

498.643.56

47

415

Накнаде трошкова за запослене

950.000.00

484.007.00

48

416

500.000.00

374.826.55

49

421

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

5.705.000.00

3.641.864.45

50

422

Трошкови путовања

51

423

Услуге по уговору

52

424

Специјализоване услуге

53

425

Текуће поправке и одржавање

54

426

Материјал

3.860.000.00

2.079.497.84

55

465

Остале дотације и трансфери

4.000.000.00

2.914.515.00

56

482

260.000.00

89.608.00

57

483

150.000.00

10.600.00

58

485

50.000.00

19.190.85

59

511

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накн.штет.за повр.штет.нан.од
дрш.орг.
Зграде и грађевински објекти

60

512

Машине и опрема

01

Извори финансирања за функцију
130
Приходи из буџета

250.000.00

118.057.00

6.020.000.00

3.971.452.03

812.000,00
920.000.00

50.252.35
478.684.20

100.000,00

6.892.40

1.300.000.00

582.310.00

63.546.000.00

41.756.264.0
2

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

63.546.000.00

41.756.264.0
2

01

Извори финансирања за Програм
15
Приходи из буџета

63.546.000.00

Укупно за функцију 130

63.546.000.00

41.756.264.0
2
41.756.264.0
2

Програмска активност 0003
(ПА 0003) – Сервисирање
јавног дуга
Трансакције везане за јавни дуг

06020003
170
61

441

Отплата домаћих камата

3.000.000.00

1.766.052.70

62

611

Отплата главнице

11.000.000.00

7.757.880.92

01

Извори финансирања за функцију
170
Приходи из буџета

14.000.000.00

9.523.933.62

Приходи из буџета

14.000.000.00

9.523.933.62

Укупно за функцију 170

14.000.000.00

9.523.933.62

50.000.00

0.00

Извори финансирања за ПА 0003
01

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

06020014
130
63

423

Услуге по уговору

64

424

Специјализоване услуге

300.000.00

0.00

65

425

Текуће поправке и одржавање

300.000.00

0.00

66

426

Материјал

150.000.00

0.00

66/
1

484

Накнада штет. за повреде или
штете услед елем.неп.
Приходи из буџета

907.406.20

657.406.20

1.707.406.20

657.406.20

01

Извори финансирања за ПА 0014
01

1102

Приходи из буџета

1.707.406.20

657.406.20

Укупно за функцију 130

1.707.406.20

657.406.20

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
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Програмска активност 0001
(ПА 0001) Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета

11020001

640
67

421

Стални трошкови

68

425

Текуће поправке и одржавање

01

Извори финансирања за функцију
640
Приходи из буџета

13.000.000.00

9.076.570.97

5.974.544.00

3.810.603.00

18.974.544.00

12.887.173.9
7

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

18.974.544.00

Укупно за функцију 640

18.974.544.00

12.887.173.9
7
12.887.173.9
7

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај

0701

07010002
451
69

425

Текуће поправке и одржавање

26.000.000.00

70

511

Зграде и грађевински објекти

53.000.000.00

01

Извори финансирања за функцију
451
Приходи из буџета

79.000.000.00

07

Приходи из Републике

17.383.408.1
6
16.625.354.2
7

2.500.000.00

34.008.762.4
3
2.500.000.00

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

79.000.000.00

Укупно за функцију 451

79.000.000.00

34.008.762.4
3
34.008.762.4
3

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Унапређење и
побољшање енергетске
ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије

0501

05010001

Опште услуге

640
71

423

01

Услуге по уговору (Јавно
приватно партнерство)
Извори финансирања за функцију
640
Приходи из буџета

100.000.00

0.00

100.000.00

0.00

Приходи из буџета

100.000.00

0.00

Укупно за функцију 640

100.000.00

0.00

130.000.00

0.00

20.000.00

0.00

Извори финансирања за ПА 0001
01

0602 - П
1

Пројекат "Обележавање Дана
општине "
Опште услуге

130
72

423

Услуге по уговору

73

426

Материјал
Извори финансирања за функцију
130

2.500.000.00
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01

Приходи из буџета

150.000.00

0.00

01

Извори финансирања за Пројекат
1
Приходи из буџета

150.000.00

0.00

Укупно за функцију 130

150.000.00

0.00

Програмска активност 0010
(ПА 0010) – Стална буџетска
резерва
Извршни и законодавни органи

06020010
110
74

499

Стална буџетска резерва

1.380.718.98

01

Извори финансирања за функцију
110
Приходи из буџета

1.380.718.98

Извори финансирања за ПА 0010
01

Приходи из буџета

1.380.718.98

Укупно за функцију 110

1.380.718.98

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

06020009
110
75

499

Текућа буџетска резерва

6.095.512.12

01

Извори финансирања за функцију
110
Приходи из буџета

6.095.512.12

Извори финансирања за ПА 0009
01

Приходи из буџета

6.095.512.12

Укупно за функцију 110

6.095.512.12

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

11020002
540
76

424

Специјализоване услуге

2.872.000.00

1.979.034.00

01

Извори финансирања за функцију
540
Приходи из буџета

2.872.000.00

1.979.034.00

ПА- Зоохигијена

11020004
540
77

424

78

483

79

485

01

Заштита биљног и животибског
света и крајолика
Специјализоване услуге

300.00,00

99.600.00

Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнаде штете за повреде или
штете нанету од стране државних
органа
Извори финансирања за функцију
540
Приходи из буџета

292.856.52

292.856.52

40.000.00

40.000.00

632.856.52

432.456.52

Укупно за функцију 540

632.856.52

432.456.52

445.000.00

195.682.89

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010005

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

130
80

423

Услуге по уговору

30.11.2017.године
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01
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Извори финансирања за функцију
130
Приходи из буџета

445.000.00

195.682.89

445.000.00

195.682.89

30.11.2017.године

Извори финансирања за ПА 0005
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за функцију
130

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Пренета средства из претходне
године (955.000,00 динара)
Укупно за функцију 130

0602-П 2

1.400.000,00

195.682.89

450.000,00

0.00

Пројекат "Финансирање
пројеката удружења грађана на
основу конкурса"
Опште услуге

130
81

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
130
Приходи из буџета

450.000,00

0.00

01

Извори финансирања за Пројекат
2
Приходи из буџета

450.000,00

0.00

Укупно за функцију 130

450.000,00

0.00

11.000.000,00

8.237.248.00

11.000.000,00

8.237.248.00

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Извори финансирања за Пројекат
3
Приходи из буџета

11.000.000,00

8.237.248.00

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за функцију 130

11.000.000,00

8.237.248.00

5.000.000,00

4.999.912.00

5.000.000,00

4.999.912.00

481

Пројекат " Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима"
Опште услуге

0602-П3

130
82

481

01
13

01
13

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
130
Приходи из буџета

Пројекат "Подршка верским
заједницама"
Опште услуге

0602-П4
130
83

0901

954.650.38

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за функцију
130
Приходи из буџета

01

Извори финансирања за Пројекат
4
Приходи из буџета

5.000.000,00

4.999.912.00

Укупно за функцију 130

5.000.000,00

4.999.912.00

481

ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

954.650.38
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Програмска активност 0006
(ПА0006) - Подршка деци и
породицама са децом
Локални план акције за децу

09010006
070
84

472

01

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

800.000.00

197.995.00

800.000.00

197.995.00

Приходи из буџета

800.000.00

197.995.00

Укупно за функцију 070

800.000.00

197.995.00

Извори финансирања за ПА 0006
01

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010001

Програмска активност 0001
(ПА0001) - Социјалне помоћи

070

Социјалне помоћи- Центар за
социјални рад
Донације и трансфери

85

463

86

472

87

472

Накнада по Закључку
општинског Већа
Једнократне социјалне помоћи

88

472

Накнаде за прво дете

89

472

Накнада за незапослене
породиље
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета

1.785.000.00

1.104.121.69

3.100.000.00

2.427.364.00

2.000.000.00

1.266.660.00

800.000.00

474.000.00

9.430.000.00

5.856.000.00

17.115.000.00

11.128.145.6
9

700.000.00

0.00

700.000.00

0.00

472

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

5.100.000.00

3.580.400.00

01

Извори финансирања за функцију
090
Приходи из буџета

5.100.000.00

3.580.400.00

Приходи из буџета

5.100.000.00

3.580.400.00

Укупно за функцију 090

5.100.000.00

3.580.400.00

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010001

Програмска активност 0001
(ПА0001) - Социјалне помоћи
Социјалне помоћи за избегла и
расељена лица

090
90

472

09010006
090

91

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Укупно за функцију 090

Извори финансирања за ПА 0006
01

0901
09010005

070

ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0005
(ПА0005) -Подршка
реализацији програма Црвеног
крста
Социјална помоћ угроженом
становништву - Црвени крст

30.11.2017.године
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92

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - Народна кухиња

93

481

Дотације невладиним
организацијама - Црвени крст

3.566.149,00

2.434.718.02

490.000,00

296.838.05

Приходи из буџета

4.056.149.00

2.731.556.07

Укупно за функцију 090

4.056.149.00

2.731.556.07

30.11.2017.године

Извори финансирања за функцију
070
Извори финансирања за ПА 0005
01

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

09010008

020
94

472

Услуга социјалне заштите Дневни боравак за старија лица

95

421

Стални трошак

96

422

Трошкови путовања

97

423

Услуге по уговору

98

472

Услуга социјалне заштите Помоћ у кући за старија лица

01

Извори финансирања за функцију
020
Приходи из буџета

56

Донација Европске уније

0.00
410.116.00

4.258.000.00

4.257.018.43

4.258.000.00

4.257.018.43

7.530.00

49.413.00

0.00

4.421.662.00

3.338.690.6
6
2.236.897.2
0

5.488.649.00

10.369.840.0
0

5.583.117.8
6

10.369.840.0
0

5.583.117.8
6

Извори финансирања за ПА 0008
01

09010006
090

99

472

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 020

Програмска активност 0006
(ПА0006) - Подршка деци и
породицама са децом
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Услуга социјалне заштите Дневни боравак за децу са
сметњама у развоју
Извори финансирања за функцију
090
Приходи из буџета

4.258.000.00
4.258.000.00

4.257.018.43
4.257.018.43

7.010.000.00

4.848.956.64

7.010.000.00

4.848.956.64

7.010.000.00

4.848.956.64

2.982.710.11

Извори финансирања за ПА 0006
01

Приходи из буџета

07

Приходи из Републике
Укупно за функцију 090

423

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Јавни ред и безбедност
некласификован на другом
месту
Услуге по уговору

426

Материјал

0701

07010002
360

10
0
10
1

2.982.710.11
7.010.000.00

4.848.956.64

150.000.00

87.960.00

0.00

0.00

2.982.710.11

1.450.004.9
7
1.450.004.9
7
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10
2

511

10
3

512

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

1.400.000.00

0.00

650.000.00

337.944.00

01

Извори финансирања за функцију
360
Приходи из буџета

2.200.000,00

425.904.00

01

Извори финансирања за ПА 0002
Приходи из буџета

2.200.000,00

425.904.00

01

Извори финансирања за Програм
7
Приходи из буџета

2.200.000,00

425.904.00

Укупно за функцију 360

2.200.000,00

425.904.00

30.11.2017.године

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0008
(ПА 0008) -Остале комуналне
услуге
Водоснабдевање

1102
11020008
630
10
4

511

Зграде и грађевински објекти

21.000.000.00

10.999.255.3
3

01

Извори финансирања за функцију
630
Приходи из буџета

21.000.000.00

10.999.255.3
3

Извори финансирања за ПА 0008
01

Приходи из буџета

21.000.000.00

10.999.255.3
3

01

Извори финансирања за Програм
2
Приходи из буџета

21.000.000.00

Укупно за функцију 630

21.000.000.00

10.999.255.3
3
10.999.255.3
3

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0009
(ПА 0009) -Остале комуналне
услуге
Управљање отпадним водама

1102
11020009
520
10
5

511

Зграде и грађевински објекти

01

Извори финансирања за функцију
520
Приходи из буџета

22.000.000.00

4.287.455.04

22.000.000.00

4.287.455.04

Извори финансирања за ПА 0009
01

Приходи из буџета

22.000.000.00

4.287.455.04

01

Извори финансирања за Програм
2
Приходи из буџета

22.000.000.00

4.287.455.04

( Пренета средстав из предходне
године 3.388.232,00)
Укупно за функцију 520

050

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

15010002

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

1.876.232.0
0
22.000.000.00

4.287.455.04

1.876.232.0
0
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Текуће дотације:
-програм стручне праксе
- јавни радови
- субвенције за самозапошљавање
-субвенције послодавцима за
ангажовање теже запошљивих
лица

6.000.000.00

2.982.676.12

Извори финансирања за функцију
050
Приходи из буџета

6.000.000.00

2.982.676.12

Укупно за функцију 050

6.000.000.00

2.982.676.12

7.728.000.00

6.020.306.95

7.728.000.00

6.020.306.95

7.728.000.00
7.728.000.00

6.020.306.95
6.020.306.95

2.000.000.00

1.328.026.93

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) Одржавање јавних
зелених површина
ЈКП"Варварин" Варварин

1102
540

10
7

451

01

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

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 540
Програмска активност 0008
(ПА 0008) Управљање и
снабдевање водом за пиће
ЈП "Морава"

11020003
630
10
8

451

01

Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Извори финансирања за функцију
630
Приходи из буџета

2.000.000.00

1.328.026.93

Приходи из буџета

2.000.000.00

1.328.026.93

Укупно за функцију 630

2.000.000.00

1.328.026.93

Извори финансирања за ПА 0008
01

Управљање и одржавање
јавним осветљењем

11020001

ЈП "Расвета Варварин"

640
10
9

451

01

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

1.000.000.00

652.224.00

1.000.000.00

652.224.00

Приходи из буџета

1.000.000.00

652.224.00

Укупно за функцију 640

1.000.000.00

652.224.00

0.00

0.00

Извори финансирања за ПА 0001
01

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0003
(ПА 0002) - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
ЈКП"Путеви"

0701

07010002
451
11
0

451

Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
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Извори финансирања за функцију
451
Приходи из буџета

0.00

0.00

Приходи из буџета

0.00

0.00

Укупно за функцију 451

0.00

0.00

Извори финансирања за ПА 0002
01

1801

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001

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

760
11
1

464

Остале дотације и трансфери

7.698.000.00

3.820.569.97

01

Извори финансирања за функцију
760
Приходи из буџета

7.698.000.00

3.820.569.97

7.698.000.00

3.820.569.97

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
Програмска активност 0002(ПА
0002) - Мртвозорство

18010002

Здравство некласификовано на
другом месту

760
11
2

424

Специјализоване услуге

200.000.00

0.00

01

Извори финансирања за функцију
760
Приходи из буџета

200.000.00

0.00

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

200.000.00

0.00

01

Извори финансирања за
Програм 12
Приходи из буџета

7.898.000.00

0.00

Укупно за функцију 760

7.898.000.00

0.00

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање

2002
20020001
912
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7

463

ОШ"Јован Курсула,, Варварин

9.755.685.52

6.518.319.80

463

6.810.000,00

3.608.474.45

463

ОШ"Херој Мирко Томић,, Доњи
Крчин
ОШ"Свети Сава,, Бачина

4.855.000,00

3.130.593.56

463

ОШ"Мирко Томић" Обреж

4.410.000,00

1.963.777.31

163

ОШ"Драги Макић,, Бошњане

4.663.167.20

3.641.054.77

01

Извори финансирања за функцију
912
Приходи из буџета

30.493.852.72

18.862.219.8
9

30.493.852.72

18.862.219.8
9

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм
9

30.11.2017.године
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Приходи из буџета

30.493.852.72

Укупно за функцију 912

30.493.852.72

30.11.2017.године

18.862.219.8
9
18.862.219.8
9

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање

2003
20030001
920
11
8

463

01

Трансфери осталим нивоима
власти
Извори финансирања за функцију
920
Приходи из буџета

8.000.000,00

3.473.234.87

8.000.000,00

3.473.234.87

Извори финансирања за ПА 0001
01

Приходи из буџета

8.000.000,00

3.473.234.87

01

Извори финансирања за Програм
10
Приходи из буџета

8.000.000,00

3.473.234.87

Укупно за функцију 920

8.000.000,00

3.473.234.87

7.179.492,00

5.165.232.55

1.285.140,00

924.576.70

413

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

100.000,00

50.400.00

414

Социјална давања запосленима

50.000,00

21.000.00

415

Накнаде трошкова за запослене

140.000,00

53.210.00

421

Стални трошкови

2.710.000,00

1.113.186.93

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
локалних установа културе
Установе културе

1201

12010001
4.02

Услуге културе

820
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4
12
5
12
6
12
7
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3

411
412

70.000.00

988.000.00

685.927.39

85.000.00

23.265.00

130.000.00

90.850.00

250.000,00

14.498.00

50.000,00

0.00

1.370.000,00

107.204.60

350.000.00

228.250.00

Материјал

265.000,00

106.394.92

195.000.00

126.830.47

465

Остале дотације и трансфери

944.160,00

478.161.19

482

50.000.00

31.791.21

512

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема

314.000,00

82.000.00

515

Нематеријална имовина

250.000,00

122.052.55

01

Извори финансирања за функцију
820
Приходи из буџета

14.907.792,00

8.237.917.44
1.868.000.00

1.186.914.0
7

04
07

Сопствени приходи буџетских
корисника
Трансфери од других нивоа
власти
Извори финансирања за ПА
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0001
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника
Укупно за функцију 820

14.907.792,00

8.237.917.44

14.907.792,00

8.237.917.44

0.00

0.00

566.500.00

473.000.00

0.00

0.00

566.500,00

473.000.00

566.500,00

473.000.00

5.000,00

0.00

25.000,00

17.857.14

Приходи из буџета

30.000,00

17.857.14

Укупно за ПА2

30.000,00

17.857.14

ПА "Песнички маратонЈухорско око,,
Услуге по уговору

17.500,00

0.00

Приходи из буџета

17.500,00

0.00

Укупно за ПА 3

17.500,00

0.00

Пројектна активност"
Концертни програм у част
Дана општине,,
Услуге културе

1201-ПА
1
820
13
4
13
5
13
6

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

01

Извори финансирања за
Пројектна активност 1
Приходи из буџета
Укупно за Пројектну активност
1
ПА "Завршна приредба
Сусрети села,,
Услуге културе

1201ПА 2
820
13
7
13
8

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за ПА2

01

1201ПА 3
13
9

423

Извори финансирања за ПА 3
01

ПА "Аматерско позориште"

1201-ПА
4

Услуге културе

820
14
0
14
1
14
2
14
3

422

Трошкови путовања

40.000.00

0.00

423

Услуге по уговору

37.000,00

0.00

424

Специјализоване услуге

60.000,00

0.00

426

Материјал

125.000,00

0.00

Приходи из буџета

262.000,00

0.00

Укупно за ПА 4

262.000,00

0.00

18.000,00

0.00

18.000,00

0.00

Извори финансирања за ПА4
01

ПА "Топличин шешир,,

1201ПА 5

Услуге културе

820
14
4

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за ПА 5

01

Приходи из буџета

1.868.000.00

1.186.914.0
7

1.868.000.00

1.186.914.0
7
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Укупно за ПА 5

18.000,00

0.00

25.000,00

18.000.00

ПА "Окружно и Општинско
такмичење рецитатора,,

1201ПА 6

Услуге културе

820
14
5
14
6
14
7

422

Трошкови путовања

424

Специјализоване услуге

8.000,00

5.357.14

426

Материјал

1.000,00

0.00

Извори финансирања за ПА 6
01

Приходи из буџета

34.000,00

23.357.14

Укупно за ПА 6

34.000,00

23.357.14

ПА "Концерти, приредбе,
позоришне представе,,

1201ПА 7

Услуге културе

820
14
8
14
9
15
0

423

Услуге по уговору

22.000,00

0.00

424

Специјализоване услуге

20.000,00

0.00

426

Материјал

10.000,00

0.00

Приходи из буџета

52.000,00

0.00

Укупно за ПА 7

52.000,00

0.00

Извори финансирања за ПА 7
01

ПА "Ликовна колонија,,

1201ПА 8

Услуге културе

820
15
1
15
2
15
3
15
4

422

Трошкови путовања

65.000,00

41.711.46

423

Услуге по уговору

42.000,00

25.000.00

424

Специјализоване услуге

55.000,00

39.600.00

426

Материјал

10.000,00

7.139.00

Извори финансирања за ПА 8
01

Приходи из буџета

172.000,00

113.450.46

04

Сопствени приходи буџетских
корисника
Укупно за ПА 8

172.000,00

113.450.46

ПА "Културно лето Темнићки
натпис,,
Услуге културе

1201ПА 9
820
15
5
15
6
15
7
15
8

422

Трошкови путовања

20.000,00

0.00

423

Услуге по уговору

65.000,00

0.00

424

Специјализоване услуге

50.000,00

16.594.00

426

Материјал

15.000,00

0.00

Приходи из буџета

150.000,00

16.594.00

Укупно за ПА 9

150.000,00

16.594.00

Извори финансирања за ПА 9
01

1201ПА 10
820

ПА "Активност КУД-ова,,
Услуге културе

30.11.2017.године
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481

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за ПА 10

700.000,00

473.030.00

01

Приходи из буџета

700.000,00

473.030.00

Укупно за ПА 10

700.000,00

473.030.00

ПА "Поведи коло делијо,,

1201 ПА11

Услуге културе

820
16
0
16
1
16
2
16
3

422

Трошкови путовања

5.000,00

3.602.27

423

Услуге по уговору

4.000,00

2.800.00

424

Специјализоване услуге

90.000,00

64.000.00

426

Материјал

25.000,00

17.250.00

Приходи из буџета

124.000,00

87.652.27

Укупно за ПА 11

124.000,00

87.652.27

Извори финансирања за ПА 11
01

ПА "Моравске вечери,,

1201 ПА 12
16
4
16
5
16
6

423

Услуге по уговору

30.000,00

30.000.00

424

Специјализоване услуге

46.000,00

46.000.00

426

Материјал

50.000,00

44.620.46

Приходи из буџета

126.000,00

120.620.46

Укупно за ПА 12

126.000,00

120.620.46

5.000.00

3.500.00

35.000,00

24.000.00

Извори финансирања за ПА 12
01

ПА "На извору крај киселе
воде,,
Услуге културе

1201-ПА
13
820
16
7
16
8

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за ПА 13

01

Приходи из буџета

40.000,00

27.500.00

Укупно за ПА13

40.000,00

27.500.00

ПА "Међународна смотра
фолклора,,
Услуге културе

1201ПА14
820
16
9
17
0
17
1

423

Услуге по уговору

21.000,00

18.343.00

424

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000.00

426

Материјал

40.000,00

39.766.70

Приходи из буџета

111.000,00

108.109.70

Укупно за ПА14

111.000,00

108.109.70

100.000,00

0.00

55.000,00

38.030.56

Извори финансирања за ПА 14
01

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

1201ПА15

Услуге културе

820
17
2
17
3

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору
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424

Специјализоване услуге

01

70.000,00

50.000.00

Извори финансирања за Пројекат
15
Приходи из буџета

225.000,00

88.030.56

Укупно за ПА15

225.000,00

88.030.56

ПА " Пливање за часни крст,,

1201-ПА
16

Услуге културе

820
17
5
17
6
17
7

423

Услуге по уговору

40.000,00

27.800.00

424

Специјализоване услуге

15.000,00

10.500.00

426

Материјал

30.000,00

19.770.00

01

Извори финансирања за Пројекат
16
Приходи из буџета

85.000,00

58.700.00

Укупно за ПА16

85.000,00

58.700.00

ПА"Бошњанијада"

1201ПА17

Услуге културе

820
17
8
17
9
18
0

422

Трошкови путовања

40.000.00

11.000.00

424

Специјализоване услуге

20.000.00

14.000.00

426

Материјал

15.000.00

9.880.00

01

Приходи из буџета

75.000.00

34.880.00

01

Извори финансирања за ПА 17

75.000.00

34.880.00

Укупно за ПА17

75.000,00

34.880.00

80.000.00

80.000.00

5.000.00

5.000.00

85.000.00

85.000.00

Извори финансирања за ПА 18

85.000.00

85.000.00

Укупно за ПА18

85.000,00

85.000.00

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

1201-ПА
18
820
18
1
18
2

422

Трошкови путовања

426

Материјал

01

Приходи из буџета

01

Извори финансирања за ПА 18

ПА Литерално ликовни
конкурс "Мост"
Услуге културе

1201ПА19
820
18
3
18
4
18
5

423

Услуге по уговору

25.000.00

18.000.00

424

Услуге културе

40.000.00

0.00

426

Материјал

10.000.00

0.00

01

Приходи из буџета

75.000.00

18.000.00

01

Извори финансирања за ПА19
Извори финансирања за ПА19

75.000.00

18.000.00

Укупно за ПА19

75.000,00

18.000.00

25.000.00

0.00

ПА Литерално ликовни
конкурс "Дан општине"

1201-ПА
20

Услуге културе

820
18

423

Услуге по уговору

30.11.2017.године
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6
18
7
18
8

424

Услуге културе

40.000.00

20.907.00

426

Материјал

10.000.00

0.00

01

Приходи из буџета

75.000.00

20.907.00

01

Извори финансирања за ПА 20
Извори финансирања за ПА 20

75.000.00

Укупно за ПА 20

75.000,00

20.907.00
20.907.00

Пројекат "Етно фестивал,,

1201 ПА 21

Услуге културе

820
18
9
19
0
19
1
19
2

422

Трошкови путовања

30.000.00

10.000.00

423

Услуге по уговору

20.000.00

0.00

424

Специјализоване услуге

140.000.00

41.220.00

426

Материјал

60.000.00

0.00

Приходи из буџета

250.000.00

51.220.00

Укупно за ПА 21

250.000.00

51.220.00

40.000.00

28.800.00

8.000.00

5.760.00
21.500.00

Извори финансирања за ПА 21
01

Пројекат "Читалачки
дневник,,
Услуге културе

1201 ПА 22
820
19
3
19
4
19
5
19
6

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

30.000.00

426

Материјал

15.000.00

01

Приходи из буџета

93.000.00

10.160.00
66.220.00

93.000.00

66.220.00

Извори финансирања за ПА 22
Укупно за ПА 22
820

ПА "Варварински споменари"

1201-ПА
23

Услуге културе
19
7
19
8
19
9

423

Услуге по уговору

40.000.00

0.00

424

Услуге културе

30.000.00

0.00

426

Материјал

35.000.00

0.00

01

Приходи из буџета

105.000,00

0.00

105.000.00

0.00

Извори финансирања за ПА 23
Укупно за ПА 23
820

ПА "Дани Драгића
Јоксимовића"
Услуге културе

1201ПА24
20
0

820

1201 ПА 25

423

Услуге по уговору

17.500.00

11.000.00

01

Приходи из буџета

17.500.00

11.000.00

Укупно за ПА 24

17.500.00

11.000.00

ПА Колонија "Међедов ћеиф"
Услуге културе

30.11.2017.године
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422

Трошкови путовања

65.000.00

46.180.28

423

Услуге по уговору

42.000.00

30.040.00

424

Специјализоване услуге

55.000.00

39.600.00

426

Материјал

10.000.00

6.284.00

01

Извори финансирања за ПА 25
Укупно за ПА 25
Укупно за функцију 820

122.104.28
122.104.28

20.594.617.00
3.792.326.00

15.445.962.0
0
2.844.243.00

550.000.00

280.702.67

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Установа предшколског
образовања
"Наша радост" Варварин

2201

2001-001

4.03

172.000.00
3.160.500.00

30.11.2017.године

911
20
5
20
6
20
7
20
8
20
9
21
0
21
1
21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
21
7
21
8
21
9
22
0
22
1

413

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натути

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

750.000.00

385.537.07

416

200.000.00

200.000.00

421

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

2.486.000.00

1.464.062.97

290.000.00

104.490.00

422

Трошкови путовања

0.00

0.00

250.000.00

175.572.00

423

Услуге по уговору

730.000.00

371.099.84

270.000.00

232.419.00

424

Специјализоване услуге

650.000.00

350.274.00

1.000.000.00

257.870.00

425

Текуће поправке и одржавање

760.000.00

452.235.05

426

Материјал

5.025.000.00

2.482.861.77

893.856.00

315.467.00

465

Остале дотације и трансфери

2.380.817.00

1.466.190.00

472

Накнада из буџета

2.491.000.00

240.970.00

482

Порези, обавезне таксе и казне

35.000.00

22.863.00

511

Зграде и грађевински објекти

1.375.000.00

1.015.060.96

512

Машине и опрема

1.151.240.00

661.965.00

140.000.00

104.150.00

01

Извори финансирања за функцију
911
Приходи из буџета 01

40.445.000.00

27.420.194.3
3

04

Сопствени приходи 04

4.460.000.00

823.890.00

07

Приходи из Републике 07

6.939.000.00

5.129.716.0
0
5.953.606.0
0

411
412

Укупно за функцију 911
1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010004

Програмска активност 0004
(ПА 0004) - Функционисање
локалних спортских установа
Спортски центар Варварин

40.445.000.00

27.420.194.3
3

5.049.906.00
903.238.00

3.800.381.0
0
623.817.00

25.000.00

25.000.00

51.000.00

50.607.00

11.399.000.0
0

4.04
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810

Услуге рекреације и спорта
22
2
22
3
22
4
22
5
22
6
22
7
22
8
22
9
23
0
23
1
23
2
23
3
23
4
23
5
23
6
23
7

6.173.784.00

3.640.887.00

3.207.359.00

1.664.154.00

918.696.00

645.298.00

2.374.373.8
6
149.830.20

413

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнада у натуру

0.00

15.000.00

4.428.00

414

Социјална давања запосленима

100.000.00

49.850.00

150.000.00

68.855.33

415

Накнаде трошкова за запослене

500.000.00

237.099.98

416

230.000.00

73.327.33

421

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

3.530.000.00

1.489.812.57

620.000.00

557.416.56

423

Услуге по уговору

1.970.000.00

1.133.418.47

980.760.00

246.170.00

424

Специјализоване услуге

550.000.00

79.898.00

580.000.00

34.485.57

425

Текуће поправке и одржавање

440.000.00

43.778.00

675.000.00

294.107.27

426

Материјал

250.000.00

162.300.00

1.055.000.00

993.085.22

465

Остале дотације и трансфери

739.607.00

424.749.00

385.265.00

355.145.64

482
511

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

512

Машине и опрема

523

Залихе робе за даљу продају

01

Извори финансирања за функцију
810
Приходи из буџета

411
412

04

Сопствени приходи буџетских
корисника
Укупно за функцију 810
Извори финансирања за ПА
0004

06020002
160
23
8
23
9
24
0
24
1
24
2
24
3
24
4
24
5
24
6
24
7

2.400.000.00

842.039.36

500.000.00

31.568.16

70.000.00

0.00

570.000.00

359.480.00

4.000.000.00

2.494.583.1
9

13.413.682.0
0
13.413.682.0
0
13.413.682.0
0

7.976.591.7
7
7.976.591.7
7
7.976.591.7
7

18.617.545.00

9.095.855.71

18.617.545.00

9.095.855.71

18.617.545.00

9.095.855.71

200.000.00

64.112.00

39.000.00

11.477.00

300.000.00

0.00

2.000.000.00

1.053.568.06

414

Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

421

Стални трошкови

423

Услуге по уговору

500.000.00

134.445.00

424

Специјализоване услуге

500.000.00

21.904.00

425

Текуће поправке и одржавање

500.000.00

21.791.00

426

Материјал

500.000.00

17.437.00

465

Остале дотације и трансфери

1.000.00

269.00

483

Новчане казне и пенали по
решењу судова
Извори финансирања за функцију
160
Приходи из буџета

100.000.00

0.00

4.640.000.00

1.325.003.06

411
412

01

13.062.77

30.000.00

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Функционисање
месних заједница
Месне заједнице

0602

4.05
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Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Извори финансирања за
Програм 15

4.640.000.00

1.325.003.06

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Мере подршке
руралном развоју
Буџетски фонд за развој
пољопривреде
Пољопривреда

0101

01010002

421
24
8
24
9
25
0
25
1

422

Трошкови путовања

300.000.00

300.000.00

423

Услуге по уговору

150.000.00

0.00

424

Специјализоване услуге

6.000.000.00

1.368.476.98

451

Текуће субвенције за
пољопривреду
Извори финансирања за функцију
421
Приходи из буџета

13.000.000.00

0.00

01

Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета

19.450.000.00

1.668.476.98

01

Извори финансирања за
Програм 5
Приходи из буџета

19.450.000.00

1.668.476.98

Свега за Програм 5

19.450.000.00

1.668.476.98

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Праћење квалитета
елемената животне средине

0401
04010002

Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Заштита животне средине

560
25
2
25
3

424

Специјализоване услуге

1.800.000.00

1.472.422.00

512

Машине и опрема

4.000.000.00

0.00

01

Извори финансирања за функцију
560
Приходи из буџета

01

Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета

5.800.000.00

1.472.422.00

01

Извори финансирања за
Програм 6
Приходи из буџета
5.800.000.00

1.472.422.00

Свега за Програм 6
0602

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

06020002

Програмска активност0002(ПА
0002)-Функционисање месних
заједница
Функционисање месних
заједница

620

Функционисање месних
заједница

30.11.2017.године
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25
4

425

Текуће поправке и одржавање

3.950.000.00

844.035.98

25
5

511

Зграде и грађевински објекти

1.200.000.00

245.500.00

01

Извори финансирања за
функцију620
Приходи из буџета

5.150.000.00

1.089.535.98

01

Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета

5.150.000.00

1.089.535.98

01

Извори финансирања за
Програм 15
Приходи из буџета

5.150.000.00

1.089.535.98

Свега за Програм 15

5.150.000.00

1.089.535.98

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

09010004

Програмска активност0004(ПА
0004)Социјална заштита

30.11.2017.године

Саветодавно-терапијске
и
социјално-едукативне услуге
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге

090

25
6

422

Трошкови путовања

25
7

423

Услуге по уговору

25
8
25
9

426

Материјал

512

Машине и опрема

144.078.60

80.083.69

11.212.917.0
5

1.754.757.3
0

672.844.65

0.00

3.498.468.54

0.00

Извори финансирања за функцију
090
56

Донација Европске уније

15.528.308.8
4

1.834.840.9
9

Свега за Програм 11

15.528.308.8
4

1.834.840.9
9

58.061.540.9
5

26.815.958.
04

УКУПНИ РАСХОДИ

494.397.716,00

265.844.594.
22

Укупни планирани расходи из буџета ................................................................................................. 494.397.716,00
динара
Реализовани расходи из буџета за период од 01.01.2017.30.09.2017.................................................265.844.594.22динара
Укупни планирани расходи из осталих извора финансирања.............................................................58.061.540.95
динара
Реализовани расходи остали извори финансирања за период од 01.01.2017.-30.09.2017..................26.815.958.04
динара

Укупни реализовани расходи из свих извора финансирања су 292.660.552.26

292.660.55
2.26
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Члан 9.
Извештај о извршеним обавезама по основу дугорочних кредита:

назив кредитора

број уговора

уговорни износ

укупно
повучени
износ

1

Хипо-алпе адрија банка

L179/07

800.000.00 CHF

800.000.00

538.461.40

261.538.60

2

Хипо-алпе адрија банка

L1455/07

400.000.00 CHF

400.000.00

248.717.76

151.282.24

р.б.

измирено
до
30.06.2017.

Неодплаћени
износ кредита

Наведени кредити узети су 2007.године са грејс периодом 2 године, дугорочно на 15 година. Кредити
се уредно по плану отплате планирају и измирују буџетом. Кредитор Хипо Алпе Адриа банка је у међувремено
променила власништво и сада је то правно лице АДДИКО банка са којом је извршено сравњење на дан
31.12.2016.године (ИОС образац). 9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне годинe.Стање кредита се
слаже са планом отплате кредита од 01.01.2017. до 30.09.2017. године.
Члан 10.
ПРЕГЛЕД О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2017.ГОДИНИ
Планирана средства за текућу буџетску резерву износи 11.775.000,00 динара
Потрошена средства за текућу буџетску резерву до 30.09.2017.године износи 5.679.488,48 динара

Ред.бр.

Датум
извршења

Корисник

Намена

Износ

1.

20.02.2017.

ОШ“Јован Курсула“
Варварин

Решење бр.401-33/2017-III од
17.02.2017. године
Реконструкција санитарног чвора

850.641,12

2.

13.03.2017

Александар Ђорђевић,
Обреж

Решење бр. 553-33/2017-III од
13.03.2017. године
Трошкови лечења

500.000,00

3.

15.03.2017.

ОШ“Јован Курсула“
Варварин

Решење бр.400-43/2017-III од
13.03.2017. године
Провера носивости постојеће
конструкцје

120.000,00

4.

30.03.2017.

ОШ“Јован Курсула“
Варварин

Решење бр.400-33/2017-III од
05.03.2017. године
Набавка котла

238.845,00

5.

03.04.2017.

Извршитељ
Ирена Живковић

Решење бр.400-58/2017- III од
31.03.2017. године
Исплата одборничког додатка
Веселину Цветковићу из Врварина

6.

28.04.2017.

ЈКП“Путеви“ Варварин

Решење бр.400-59/2017-III од
28.04.2017. године

14.523,46

298.800,00
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АПР, Варда, Салдо ревизија

7.

16.05.2017.

Привредни суд Краљево

Решење бр.7-20/2017-III од 10.05.2017.
године
Стечајни поступак за Шљункара д.о.о.
Горњи Катун

300.000,00

8.

25.05.2017.

Јоксимовић Миливоје,
Обреж

Решење бр. 36-3/2017-III од 10.05.2017.
године
Прикључак објекта на електро мрежу

32.775,00

9.

25.05.2017.

АПР

Решење бр.453-6/2017-III од
10.05.2017. године
Регистрација удружења

4.900,00

10.

28.06.2017.

ЈКП“Путеви“ Варварин

Решење бр.401-64/2017-III од
26.06.2017. године
Завршни рачун

3.000,00

11.

29.06.2017.

ОШ“Јован Курсула“
Варварин

Решење бр.401-63/2017-III од
26.06.2016. године Пројектна
документација за надоградњу спрата

12.

05.07.2017.

„Степа комерц“
Обреж

13.

14.

05.07.2017.

05.07.2017.

„Степа комерц“
Обреж

„Степа комерц“
Обреж

Решење бр.452-1/20117- III од
06.06.2017. године, ТР“Акваријум“
Обреж
Накнада трошкова за пресељење робе и
инвентара локала чији је закупац у
други пословни простор као и
трошкове опремања и привођења
намене истог, а због изградње вртића у
Обрежу.
Решење бр.452-1/20117- III од
06.06.2017. године,
БОС КОМПАНИ ДОО Крушевац
Накнада трошкова за песељење робе и
инвентара локала чији је закупац у
други пословни простор као и
трошкове опремања и привођења
намене истог, а због изградње вртића у
Обрежу.
Решење бр.452-1/20117- III од
06.06.2017. године,
АТР“Електо Јевтић“ Варварин
Накнада трошкова за песељење робе и
инвентара локала чији је закупац у
други пословни простор као и

99.200,00

10.660,00

24.000,00

48.285,00
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трошкове опремања и привођења
намене истог, а због изградње вртића у
Обрежу.

15.

06.07.2017.

ПУ“Наша радост“
Варварин

Решење бр.400-97/2017- III од
06.06.2017. године,
ЈКП“Варварин“ Варварин
Трошкови ради прикључења пословног
објекта установе на градску
хидрантску мрежу као и коришћење
воде из градског водовода.

375.000,00

Решење бр.400-90/2017- III од
06.06.2017. године,
Поплочавање стазе и уређивање
прилаза објекта
16.

06.07.2017.

ПУ“Наша радост“
Варварин

17.

26.07.2017.

ОШ“Јован Курсула“
Варварин

Решење бр.401-63/2017- III од
26.06.2017. године,
Пројектни биро „Газ“ Крушевац
Обавезе по рачунима за израду
пројектне документације за
надоградњу спрата на објекту
Основне школе у Варварину,

70.000,00

22.000,00

Решење бр.401-69/2017- III од
20.07.2017. године,
ЈКП“Варварин“ Варварин,замена
жичане ограде на полигону матичне
школе.
18.

19.

28.07.2017.

22.08.2017.

ОШ“Драги Макић“
Бошњане

Јавни извршитељ
Анђелија Летић, Крушевац

698.167,20
Решење бр.400-155/2017- III од
од 22.08.2017. године
Трошкови јавног извршитеља по
Решењу Основног суда Крушевц

Решење бр.400-156/2017- III од
од 24.08.2017. године,
Плаћање рачуна

15.981,70

20.

25.08.2017.

ЈП“Расвета Варварин“
Варварин

Решење бр.553-184/2017- III од
од 11.09.2017. године,
Трошкови лечења

174.544,00

21.

14.09.2017.

Стојановић Игор, Доњи
Катун

Решење бр.553-183/2017- III од
од 11.09.2017. године,
Трошкови лечења

50.000,00

22.

14.09.2017.

Миљковић Данијела,
Обреж

Решење бр.400-158/2017- III од
од 11.09.2017. године,

50.000,00
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Куповина ултразвучног апарата

23.
24.

15.09.2017.
20.09.2017.

25.

28.09.2017.

Дом здравља “Властимир
Годић“ Варваринн
Пројекат“Помоћ у кући за
достојанствену старост“
Варварин

Стална конференција
градова и општина,
Београд

Решење бр.400-157/2017- III од
од 20.09.2017. године
Плаћање обавеза по по пројекту
“Помоћ у кући за достојанствену
старост“ Варварин
Решење бр.400-177/2017- III од
од 28.09.2017. године
Измирењерачуна на име чланиарине

1.098.000,00
530.000,00

50.166,00

УКУПНО: 5.679.488,48 динара

ПРЕГЛЕД О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У 2017.ГОДИНИ
Планирана средства за сталну буџетску резерву износи 2.355.000,00 динара
Потрошена средства за сталну буџетску резерву до 30.09.2017. године износи 974.281,02 динара

Ред.бр.

Датум
извршења

Корисник

Намена

Износ

1.

09.03.2017.

Ненад Митић,
Село Варварин

Решење бр.733-2/2017-III од
05.03.2017. године
Ујед паса луталице

2.

13.03.2017.

Основни суд
Крушевац

Решење бр.400-41/2017-III од
13.03.2017. године
Зоран Лазаревић, ујед паса луталице

148.693,26

3.

13.03.2017.

Основни суд
Крушевац

Решење бр.400-42/2017-III од
13.03.2017. године
Анђелковић Срђан, Залоговац
Ујед паса луталице

144.163,26

4.

10.04.2017.

Небојша
Маринковић,
Суваја

Решење бр.733-10/2016-III од
17.02.2017. године
Ујед паса луталице

20.000,00

5.

28.04.2017.

Александра
Смиљковић,
Бошњане

Решење бр.553-70/2017-III од
28.04.2017. године
Грађевински материјал

152.700,00

6.

04.05.2017.

Јасмина Јовановић

Решењебр.553-351/2016- III од

64.140,00

20.000,00
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28.04.2017. године
Електроматеријал
7.

15.05.2017.

Јеремић Миодраг,
Бошњане

Решење бр.87-1/2016-III од 10.05.2017.
године
Електоматеријал, грађевински

13.082,00

8.

15.05.2017.

Благојевић
Славко, Бошњане

Решење бр.87-73/2016-III од
10.05.2017. године
Грађевински материјал

26.730,00

9.

15.05.2017.

Милетић Милена,
Горњи Катун

Решење бр.553-87/2016-III од
10.05.2017. године
Грађевински материјал

86.766,00

10.

15.05.2017.

Радојевић
Љубодраг,
Бошњане

Решење бр.87-5/2017-III од 10.05.2017.
године
Грађевинки материјал

56.440,00

11.

25.05.2017.

Младеновић
Саша, Орашје

Решење бр.87-136/2016-III од
10.05.2017. године
Настала штета од града

28.245,00

12.
25.05.2017. Жарко Стаменковић, Горњи Катун, Решење бр.553-166/2016- III од 10.05.2017. године
45.360,00 Настала штета на њиви од пожара
13.
11.08.2017. Славковић Горан, Варварин(село), Решење бр.553-58/2017-III од 20.07.2017. године
59.071,50 Набавка грађевинког материјала
14.
14.08.2017. Симоновић Боривоје, Д.Катун , Решење бр.553-58/2017-III од 20.07.2017. године
39.500,00 Набавка грађевинког материјала
15.
14.08.2017. Марковић Славица, Горњи Катун, Решење бр.87-59/2016-III од 20.07.2017. године
69.390,00 Набавка грађевинког материјала

УКУПНО 974.281,02 динара
Саставни део извештаја је и образац 5- извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2017.
(консолидовани) који је потписан од стране руководиоца рачуноводства и наребодавца буџета.
Члан 11.
Овај Извештај објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Образложење
На основу члана 76 Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финасије обавезан
је да прати извршење буџета и да у току године, најмање два путагодишње информише извршни орган
локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестмесечног, односно деветомесечног периода.

Страна 460 број 12.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

30.11.2017.године

Локални орган самоуправе надлежан за финасије обавезан је да Извештај о извршењу одлуке о буџту
јединице локалне самоуправе за период јануар-септембар 2017. године достави надлежном извршном органу
власти до 15. октобар 2017. године на разматрање и усвајање.
Надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај скупштини локалне власти на
разматрање и усвајање.
Одељење за финасије је усагласило податке са корисницима буџетских средстава који су приказани у
ивештају одлуке и буџету јединице локалне самоуправе за период јануар-септембар 2017. године.
У консолидованом извештају за наведени период укључени су директни и индиректни корисници као
и други корисници јавних средстава.
Директни корисници су:
1. Скупштина општине,
2. Председник општине-Општинско веће,
3. Општинско правобранилаштво,
4. Општинска управа,
Индиректни корисници су:
1. Општинска библиотека,
2. СТЦ ''Темнић'',
3. ПУ ''Наша радост'',
4. Месне заједнице
Код Месне заједнице Обреж извршен је расход од 6.000.00 динара из пренетих сопствених средстава из
предходне године на конту 421-стални трошкови, а на име трошка провизије. Наведени расход није у плану
Месне заједнице и није приказан у Извештају о извршењу буџета.
Код Месне заједнице Обреж извршен је расход од 100.000.00 динара из пренетих сопствених средстава из
предходне године на конту 481-дотације невладиним организацијама, а на рачун ФК Обреж. Наведени расход
није у плану Месне заједнице и није приказан у Извештају о извршењу буџета.
У финансијском плану Месне заједнице Бачина нема планираних средстава на конту 482 –порези, обавезне
таксе, казне и пенали, а извршено је плаћање у износу од 28.000,00 динара из сопствених прихода, а за
неизмирене обавезе из ранијих година.
У финансијском плану Месне заједнице Бошњање нема планираних средстава на конту 483 –новчане казне
и пенали, а извршено је плаћање у износу од 112.000,00 динара из сопствених прихода , а за неизмирене обавезе
из ранијих година.
Такође, у финансијском плану СТЦ ''Темнић'' на конту 415-накнаде трошкова за превоз са посла и на
посао нема планираних средстава из сопствених извора, а извршен је расход у износу од 13.062.77 динара.
Исто тако, утврђено је да код индиректног корисника СТЦ ''Темнић'' постоји неслагање са КРТ-ом, а у
делу сопствених прихода, у износу од 145.000,00 динара. Накнадно је доставњено усаглашавање на обрасцу 5,
који због рока за доставњање истог није ушао у Извештај, али представља прилог Извештаја о извршењу
буџета.
Највећа су одступања код планираних, а не реализованих средстава за капиталне пројекте. У наредном
периоду се очекује реализација истих.

Број: 400-186/2017-I
У Варварину дана, 30.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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1.
На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ( ''Службени гласник РС'', број 21/2016 ), члана 32.став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 – др.закон и
101/2016 – др.закон ), члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин је на 16.седници одржаној 30.11.2017. године усвојила

КОДЕКС
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Кодекс
Члан 1.
Кодекс понашања службеника и намештеника ( у даљем тексту: Кодекс) је скуп
правила понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке
стандарде за обављање службених послова и остваривање комуникације са корисницима
јавних услуга, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању
поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, служби и организација
основаних од Општине Варварин.
Корисници јавних услуга су физичка и правна лица без обзира на држављанство и
седиште, као и органи, организације и групе лица која остварују комуникацију са јединицом
локалне самоуправе (у даљем тексту: странка).
Јавна услуга подразумева сваку врсту поступања службеника и намештеника у
обављању послова из своје надлежности, односно службених послова.
Члан 2.
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду
обухватају мушки и женски род лица на која се односе.
Област примене
Члан 3.
Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у
органима, службама и организацијама Општине Варварин ( у даљем тексту: службеници )
када обављају послове из своје надлежности.
Сврха Кодекса
Члан 4.
Сврха овог Кодекса је:
 да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би
требало да се придржавају службеници,
 да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
 да упозна кориснике јавних услуга о правилном начину комуникације и опхођења
службеника,
 да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт,
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да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника.
II. ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност
Члан 5.
Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја
дискрециона овлашћења примењује непристрасно.
Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону
заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са
законом.
Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која
ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман.
Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити
политичким притисцима и мотивима.
Службеник не сме учествовати у поступцима у којима се одлучује о његовом
интересу, интересима њему блиских, односно повезаних лица, као и у поступцима у којима
имају економске или друге интересе.
Објективност
Члан 6.
У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку
од њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од
значаја за предметни случај.
Забрана дискриминације
Члан 7.
Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака
пред законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.
Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој
ситуацији.
Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што
је то уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима
конкретног случаја.
Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права,
поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације
или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже,
друштвеног порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или
веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или
националној мањини, имовног стања, рођења, психичког и физичког инвалидитета, старосне
доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и
породичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним
и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима.
Забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења
Члан 8.
Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су
утврђене законом и другим одговарајућим прописима.
При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке,
службена овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи.
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Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за
одлучивање, односно поступање.
Понашање службеника у јавним наступима
Члан 9.
У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне
самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима,
стручним знањем и Кодексом.
Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник је дужан пазити на углед
јединице локалне самуправе и лични углед.
У јавним наступима у којима не представља јединицу локалне самоуправе, а који се
на било који начин односе на послове из делокруга органа, службе или организације у којој
је службеник запослен или послове радног места које обавља, службеник не сме износити
податке који би могли наштетити угледу јединице локалне самоуправе и нарушити поверење
странака у њен рад.
У јавним наступима у којима не представља јединицу локалне самоуправе и који нису
тематски повезани са радним местом које обавља, односно делокругом органа, службе или
организације у којој је службеник запослен, службеник је дужан пазити на углед јединице
локалне самоуправе и лични углед.
Пружање информација о поступку
Члан 10.
Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку
који се код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у
стање поступка.
Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које
странке треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води
рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве странци.
Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе,
дужан је да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој
повери наведену информацију.
Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује
странку о томе како да формулише свој захтев писаним путем.
Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није
надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по
могућству контакт податке.
Потврда пријема и обавештење о надлежном службенику
Члан 11.
Пријем сваког дописа или поднеска у Општини Варварин биће потврђен странци
приликом предаје поднеска, а у случају упућивања поштом најкасније у року од 15 дана од
дана пријема поднеска, осим уколико је у том року службеник у прилици да достави
мериторан одговор.
У потврди пријема се наводе, по могућству име и контакт подаци службеника који је
задужен за вођење поступка у том случају, као и организациона јединица којој тај службеник
припада.
Потврда пријема нити одговор се не морају слати на обраћања која се
злоупотребљавају, која су учестала преко разумне мере или очигледно неоснована.
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Прослеђивање и исправка поднеска
Члан 12.
Ако ствари због којих су се странке обратиле Општини нису у надлежности локалне
самоуправе или нису у делокругу рада организационе јединице општинске управе, службе
или организације, службеник који ради на предметном случају ће упутити странку на
надлежни орган, односно на одговарајућу организациону јединицу у општинској управи,
службу или организацију.
Поднесци странака који су изричито упућени погрешној организационој јединици
биће интерно прослеђени надлежној организационој јединици без одлагања.
Организациона јединица на коју је поднесак био погрешно насловљен, обавестиће
странку о прослеђивању поднеска надлежној организационој јединици и навести назив
организационе јединице којој је поднесак прослеђен или по могућству име и контакт податке
службеника који је за предметни поднесак надлежан.
Службеник је дужан да скрене пажњу странкама на грешке или пропусте у
поднесцима и документацији и омогућава им да их исправе и допуне.
Језик и писмо
Члан 13.
Службеник се у свом раду стара да странка која не разуме језик и писмо на коме се
води поступак буде обавештена и добије одговор на језику, односно писму које разуме и да
јој се током поступка, уколико је то неопходно, обезбеди преводилац или тумач.
Разумни рок за доношење одлука
Члан 14.
Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или притужби донесе у
разумном року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.
Исто правило примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе
којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води.
Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће
донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и
предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре.
Исправљање пропуста
Члан 15.
У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или
интересе странака, службеник је дужан да се упути писмено извињење странци и настоји да
отклони негативне последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да
обавести странку о праву на одговарајуће правно средство и притужбу због пропуста.
Заштита података о личности
Члан 16.
Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће
стандарде у погледу њихове заштите.
Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља
их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.
Приступ информацијама од јавног значаја
Члан 17.
Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја
на начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са
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законом који регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у
органу, служби или организацији.
Поштовање других и учтивост службеника
Члан 18.
Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем.
Приликом остваривања комуникације службеници треба да буду учтиви,
приступачни, тачни и кооперативни.
У комуникацији службеници треба да уложе напор да схвате шта им други
саопштавају, као и да у свом излагању буду јасни и недвосмислени.
Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем
електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што
исцрпније и прецизније одговоре.
Стандарди пословне комуникације
Члан 19.
Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року
(најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку примљену путем електронске поште.
Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење
на електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама кога странке или
службеници могу контактирати у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.
Слање поднеска/дописа или електронске поште
Члан 20.
Службеник је дужан приликом слања поднеска или дописа увек користити
меморандум.
Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко
лице) или функцију, као и фирму.
Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом,
функцијом и осталим подацима за контакт.
Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а
стил писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.
Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и
тачност информација које се наводе.
Правила о конзумирању хране и пића
Члан 21.
Конзумација хране није дозвољена на радном месту у току радног времена, изузев у
току прописане паузе. Припремање кафе и других топлих напитака је дозвољено само у кафе
кухињи.
У радним просторијама није дозвољено уношење и употреба алкохолних пића у радно
време. У случају основане сумње на постојање алкохолисаног стања код службеника, од
истог се може захтевати да се подвргне контроли алкометром.
У служеним просторијама је забрањено пушење.
Стандарди одевања на радном месту
Члан 22.
Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима
службеника, и да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити
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изражава своју политичку, верску или другу личну припадност која би могла да доведе у
сумњу његову непристрасност и неутралност.
Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних
активности, а основни стандард свакодневног одевања јесте пристојна, уредна и чиста одећа .
Службеника који је неприкладно одевен, на предлог непосредног руководиоца,
надлежни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог Кодекса у погледу одевања
на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене
повреде Кодекса.
III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Право притужбе због кршења Кодекса
Члан 23.
Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити
руководиоцу органа, службе или организације. (у даљем тексту: надлежни руководилац).
Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и
другим актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса.
Праћење примене Кодекса
Члан 24.
Надлежни руководилац Општине Варварин прати и разматра примену Кодекса.
Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни руководилац
може за примену Кодекса издати посебна упутства.
Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду
општинске управе и правобранилаштва
Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених притужби
странака на кршење Кодекса, структури притужби по правилима утврђеним Кодексом,
покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса
и друге чињенице и околности за које руководиоци органа, служби или организација
сматрају да су од значаја за праћење примене Кодекса и унапређење поштовања права
странака на добру управу.

Дисциплинска одговорност
Члан 25.
Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног
односа, уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених
Законом или другим прописом.
Надлежни руководилац мора узети у обзир евентуално изречене дисциплинске мере у
поступку награђивања или напредовања службеника.
Примерак акта о изреченим мерама због непоштовања одредби овог Кодекса, прилаже
се персоналном досијеу службеника који је повреду извршио.
Обавештавање странака о примени Кодекса и завршне одредбе
Члан 26.
Текст Кодекса понашања службеника и намештеника поставља се на интернет
страници Општине Варварин, а у штампаном облику истиче на огласној табли Општинске
управе општине Варварин.
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Члан 27.
Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу Општине
Варварин''.
БРОЈ: 1-1/2017-I
У Варварину, дана 30.11.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
1.
На основу члана 35. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,
број 36/2015), и члана 7. став 1. тачка 5., 58., и 59. Одлуке о Општинској управи општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 18/2016), начелник Општинске управе
општине Варварин, доноси
ПРАВИЛНИК
О ОПШТЕМ ОБРАСЦУ ЗАПИСНИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ИЗ
ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
Овим Правилником прописује се општи образац записника о инспекцијском надзору,
који се спроводи у вршењу послова из изворне надлежности општине Варварин.
Члан 2.
Општи образац записника даје одреднице и смернице за спровођење и уједначавање
поступка инспекцијског надзора и за сачињавање комплетног записника о инспекцијском
надзору, који се прилагођава и уподобљава потребама појединачног инспекцијског надзора,
сходно врсти и облику инспекцијског надзора, појединачним областима, посебним
прописима и поступцима и конкретним околностима инспекцијског надзора.
Члан 3.
Општи образац записника о инспекцијском надзору одштампан је уз овај Правилник и
чини његов саставни део.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Варварин“.
Образложење
Чланом 35. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број
36/2015) утврђено је да општи образац записника о инспекцијском надзору за инспекцијски
надзор из изворне надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
прописује надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.
Правни основ за доношење овог Правилника садржан је у члана 7. став 1. тачка 5. Одлуке о
Општинској управи општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 18/2016),
којим је утврђено да општинска управа извршава законе и друге прописе чије је извршавање

Страна 468 број 12.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

30.11.2017.године

поверено општини. Чланом 58. исте Одлуке прописано је да општинска управа правилником
разрађује поједине одредбе одлуке и других аката ради њиховог извршавања, а чланом 59. да
правилнике доноси начелник Општинске управе општине Варварин.
Република Србија
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Инспектор ___________________________
Број: ___________________
Дана: _________________

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
Састављен дана ______________. године, са почетком у ______ часова у (место и адреса
вршења надзора) _______________________________________________________ у предмету
вршења
редовног
ванредног
контролног
допунског
теренског
канцеларијског
канцеларијског и теренског
инспекцијског надзора у погледу: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(опис предмета инспекцијског надзора)

Разлог за редовни/ванредни инспекцијски надзор ____________________________________
______________________________________________________________________________
Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и:
1. Име и презиме _____________________________ број службене легитимације ________
2. Име и презиме _____________________________ број службене легитимације ________
Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који је :
регистрован субјект
нерегистрован субјект
правно лице

предузетник

физичко лице

непознат субјекат

субјекат са јавним овлашћењима
Пословно име-назив/име и презиме ________________________________________________
Матични број/ЈМБГ _________________________________ ПИБ_______________________
Пословна јединица _____________________________________________________________
Седиште (адреса) ______________________________________________________________
Контакт (телефон) ____________________ (мејл адреса) ______________________________
Заступник/одговорно лице ________________________________________________________
Функција _______________________ ЈМБГ _________________ број лк/пасоша ___________
Контакт (телефон) ___________________ (мејл адреса) _______________________________
Присутни-представник надзираног субјекта _________________________________________
Функција ________________________ ЈМБГ_________________ број лк/пасоша ___________
Седиште (адреса) ______________________________________________________________
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Контакт (телефон) ____________________ (мејл адреса) ______________________________
Други присутни _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Код надзираног субјекта процењен је незнатан/низак/средњи/висок/критичан ризик
Инспекцијски надзор покренут је:
по службеној дужности, и то:
по захтеву надзираног субјекта

по плану инспекцијског надзора

по представци

по захтеву другог лица коме је признато својство странке

Налог за инспекцијски надзор издат је/није издат. Број налога: __________, Датум: _______.
Надзирани субјект обавештен је/није обавештен о инспекцијским надзору.
Након што је присутном/им предочен налог за инспекцијски надзор, односно упознат/и са
предметом инспекцијског надзора, и присутног/е упозорио на последице прикивања
података, давање лажних изјава, и ометања инспектора у вршењу надзора, инспектор је
извршио надзор и том приликом и констатује се следеће: _____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
За отклањање утврђених неправилности инспектор НАЛАЖЕ/ПРЕДЛАЖЕ надзираном
субјекту да: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Рок за поступање по мери је: _______ часова/дана/месеци.
Рок почиње да тече од: (датум) __________. године, у ____ часова (ако је рок одређен на часове).
Записник је прочитан присутном/им представнику/ицима надзираног субјекта и на њега
примедби нема/има и оне су: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Инспекцијски надзор је завршен дана ______________. године у ______ часова.
Записник је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, од којих се 1 (један) доставља
надзираном субјекту, а 2 (два) задржавају за потребе инспекције.
Потпис присутног/их представника
надзираног субјекта
1.

1.

2.

2.

Потпис инспектора

Представник/ици надзираног субјекта се пре закључења записника удаљио/одбио да
потпише записник
из следећих разлога _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
БРОЈ: 110 – 22 / 2017
У Варварину, дана 30.11.2017. године
НАЧЕЛНИК
/м.п./ Гордана Петровић, дипл.правник, с.р.
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