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27.

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), члана 32 став 1 тачка
6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС број 129/07) и члана 37 Статута
општине Варварин („Службени лист општине Варварин'' број 9/08…),
Скупштина општине Варварин на 3. седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације за територију
општине Варварин, уређује његов састав, начин и делокруг рада.
Члан 2.
Под ванредним ситуацијама подразумева се стање када су ризици и претње или
последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну
средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице
није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби због
чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и
средства уз појачан режим рада.
Члан 3.
1)
2)

Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:
руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
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руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и
рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и
ризика од будућих ванредних ситуација;
разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији општине.
прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима;
ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину.
стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица;
наређује приправност - спремност за ванредне ситуације;
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
подноси скупштини општине, односно скупштини града на усвајање предлог годишњег
плана рада и годишњи извештај о раду;
спроводи годишњи план рада;
доноси наредбе, закључке и препоруке.
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе и окружним штабом.
Члан 4.

Општински штаб за ванредне ситуације у општини Варварин чине командант штаба,
заменик команданта, начелник, чланови штаба по функцији, као и чланови штаба који се
именују из реда запослених у општинском органу управе, предузећима и установама чији је
оснивач општина, односно из реда независних стручњака који обављају послове чији је
делокруг у блиској вези са задацима Општинског штаба за ванредне ситуације и од значаја су
за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Члан 5.
Командант штаба је председник општине, по положају.
Заменик команданта штаба је заменик председника општине, по положају.
Начелник општинског штаба је представник подручне организационе јединице МУПа Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације, по функцији.
Члан 6.
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације у општини Варварин по функцији
су руководиоци следећих органа и организација:
1) Oрганизационе јединице МУП-а Републике Србије у општини Варварин;
2) Општинске управе општине Варварин;
3) Дома здравља „Др Властимир Годић“ Варварин;
4) Општинског одбора Црвеног крста за општину Варварин;
5) Организационе јединице Центра за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац у
општини Варварин;
6) Јавног комуналног предузећа „Варварин“ Варварин;
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Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Варварин;
Јавног комуналног предузећа „Путеви Варварин“ Варварин;
Ветеринарске станице Варварин;
Организационе јединице ЈП „Електропривреда Србије“ у општини Варварин;
Војске Србије – Гарнизон Крушевац, у својству официра за везу.
Члан 7.

Чланови штаба који ту дужност обављају по положају или по функцији руководиоца у
органима и организацијама наведеним у члану 6. ове одлуке не постављају се посебним
актом Скупштине општине Варварин за чланове Општинског штаба за ванредне ситуације у
општини Варварин.
Руководиоци органа и организација који су чланови штаба по функцији могу за члана
штаба предложити друго лице као представника органа или организације којом руководе.
У случају из претходног става председник општине доноси решење којим се
предложено лице поставља за члана штаба.
Члан 8.
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације у општини Варварин који се
постављају из реда запослених у општинском органу управе, предузећима и установама чији
је оснивач општина, односно из реда независних стручњака који обављају послове чији је
делокруг у блиској вези са задацима Општинског штаба за ванредне ситуације и од значаја су
за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама постављају се и разрешавају решењем
Скупштине општине Варварин.
Члан 9.
Штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању
стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим
степеном развоја и изградње система заштите и спасавања.
За остваривање функција из става 1. овог члана организује се и спроводи обучавање,
оспособљавање и стручно усавршавање.
Обуку, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба организују и спроводе
национални и регионални тренинг центри, на предлог и у сарадњи са надлежном службом.
Члан 10.
Наредбе општинског штаба за ванредне ситуације, које се односе на обавезе и задатке
органа државне управе, органе јединице локалне самоуправе, посебних организација,
привредних друштава и других правних лица, установа и хуманитарних организација дужни
су да спроводе њихови руководиоци и да о томе штабу достављају извештај.
Извештај из става 1. овог члана обухвата:
1) стање на угроженом подручју;
2) ефекте и последице које је изазвала елементарна непогода или друга несрећа;
3) стање људских и материјалних капацитета ангажованих на задацима заштите и
спасавања;
4) реализацију постављених задатака;
5) потребе за додатним снагама и средствима;
6) друге податке битне са аспекта спровођења мера и задатака заштите и спасавања.
Члан 11.
У извршевању послова и задатака из своје надлежности, штаб за ванредне ситуације,
доноси наредбе, закључке и препоруке.
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Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава заштите и спасавања, средстава
помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама и налаже извршавање
задатака, односно мера заштите и спасавања.
Закључком се утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања;
формира стручно-оперативни тим и утврђују његови задаци; процењује угроженост од
настанка ванредне ситуације; утврђује мишљење на одређена акта које штаб разматра;
одлучује о другим питањима о којима се не одлучује наредбом.
Препоруком се предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и
спасавања, односно препоручује предузимање мера, радњи и поступака којима се умањује
ризик од опасности.
Члан 12.
Ангажовање Општинског штаба за ванредне ситуације у случају настајања ситуације
предвиђене чланом 2. ове Одлуке наређује командант штаба, његов заменик или начелник
штаба.
Позивање чланова штаба за ванредне ситуације, ради остваривања његове функције,
налаже командант, а у његовом одсуству заменик команданта или начелник штаба, на
сопствену иницијативу када дође до сазнања да су наступиле околности из члана 2. ове
одлуке, или на предлог надлежне службе или органа јединице локалне самоуправе који
захтева употребу посебних мера, снага и средства за ублажавање и отклањање штетног
дејства непогода.
Позивање чланова штаба спроводи служба Општинске управе општине Варварин по
налогу начелника, а на захтев председника општине као команданта штаба.
Члан 13.
Седницама штаба председава командант штаба, а у његовом одсуству заменик
команданта или начелник штаба.
Штаб о предузимању мера заштите и спасавања може пуноважно одлучивати без
обзира на број чланова штаба који присуствују седници.
Одлуке штаба су пуноважне ако за њих гласа најмање 1/3 чланова штаба ако седници
присуствује мање од 1/2 чланова штаба.
Штаб за ванредне ситуације доноси пословник о свом раду којим се уређује начин
припремања седница штаба, утврђивање дневног реда, заказивање и вођење седница, начин
расправе и одлучивања о доношењу наредби, закључака и препорука.
Штаб израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду и подноси
скупштини општине на усвајање.
Члан 14.
Стручне и административно-техничке послове потребне за рад општинског штаба
обавља општинска управа у сарадњи са начелником штаба.
У Општинској управи општине Варварин се одређује лице које ће обављати стручне
послове у области заштите и спасавања становништва.
Лицу из претходног става мора се обезбедити едукација и стручно усавршавање
потребно за обављање послова организовања и спровођења мера заштите и спасавања
становништва од елементарних непогода и других несрећа.
Стручне службе Општинске управе општине Варварин ће у складу са делокругом
свога рада пружати потребну подршку за рад Општинског штаба за ванредне ситуације у
општини Варварин.
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Члан 15.
За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, штаб за ванредне
ситуације може образовати стручно-оперативне тимове.
Стручно-оперативни тимови, по правилу, образују се за извршавање задатака заштите
и спасавања, и то:евакуације,склањања, РХБ заштите, заштите и спасавања од пожара и
експлозија, заштите и спасавања од поплава, клизишта и суше, заштите и спасавања од
техничко-технолошких несрећа, односно удеса, као и за извршавање других задатака
заштите и спасавања које одреди штаб за ванредне ситуације.
У састав стручно-опеартивних тимова улазе руководиоци и експерти из надлежне
службе, организационих делова министарстава, органа јединице локалне самоуправе,
привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су послови од значаја за
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац тима којег именује штаб.
Стручно-оперативни тим одговара начелнику штаба.
Члан 16.
За функционисање Општинског штаба за ванредне ситуације у Буџету општине се
обезбеђују средства како за деловање у ванредним ситуацијама, тако и за предузимање
превентивних мера које треба да умање степен ризика од настајања ванредне ситуације, као и
опремање и оспособљавање чланова штаба и припадника јединица и служби заштите и
спасавања као би несметано деловали у ванредним ситуацијама.
Овлашћено лице у Општинској управи општине Варварин задужено за послове
заштите и спасавања прати реализацију мера и задатака и на основу релевантне
документације потврђује да се одређене активности могу платити средствима намењеним за
функционисање Општинског штаба за ванредне ситуације у општини Варварин.
Да су радови извршени у захтеваном обиму и да су задовољавајућег квалитета
потврђује лице које за то одреди штаб.
О коришћењу средстава одлучује Штаб, а захтев за пренос средстава потписује
командант штаба, његов заменик или начелник штаба.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању штаба за
ванредне ситуације за територију општине Варварин, број 82 – 2 / 2012 од 18.09.2012.године,
(''Службени лист општине Варварин'', број 9/2012)
Број: 02-47/2016-I
У Варварину дана, 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

28.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
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број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13) и члана 37. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и
10/15), Скупштина општине Варварин на 3. седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2015. годину број
402-4/2016-I од 14.06.2016. године („Службени лист општине Варварин“ бр. 11/16) мења се у
члану 6. у II Посебном делу приказ извршења прихода за период од 01.01.-31.12.2015.
године:

Економска
класификација

„321311 – пренета средства из претходне године ................... 17.450,80 динара

Назив конта

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталних делатности
711140 Порез на приходе од имовине
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000
712000 Порез на фонд зарада
712110 Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос
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

Износ

Извршење
Од 01.01.31.12.2015.г.

Проценат
извршења

60.068.000,00
8.000.000.00
600.000.00

54.705.901,22
8.657.432,44
333.412,15

91,07
108,22
55,57

20.000.00
10.000.00
5.400.000.00
74.098.000,00

0
0
3.881.576,84
67.578.322,65

71,88
91,20

2.000.00
2.000.00

1.595,52
1.595,52

79,78
79,78

28.000.000,00
1.500.000.00

29.184.566,08
930.168,83

104,23
62,01

5.000.000.00

3.633.127,60

72,66

34.500.000,00

33.747.862,51

97,82
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714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за
714560
заштиту животне средине)
714570 Општинске и градске таксе
УКУПНО 714000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
УКУПНО 716000

13.07.2016.године

8.000.000.00
500.000.00
10.000.00

7.455.194,00
24.093,20
1.230,00

93,19
4,82
12,30

100.000,00

0

0

90.000.00
8.700.000,00

-32.403,20
7.448.114,00

-36,00
85,61

13.000.000.00
13.000.000.00

9.259.744,68
9.259.744,68

71,23
71,23

296.300.000.00
0,00
296.300.000,00

261.058.032,00
261.058.032,00

88,11
0,00
88,11

500.000.00

17.164,21

3,43

3.000.000.00
1.500.000.00

1.431.443,59
1.481.777,23

47,71
98,79

100.000.00
5.100.000.00

0
2.930.385,03

0
57,46

350.000,00

0

0

700.000,00

490.647,34

70,09

1.300.000,00
2.350.000,00

1.179.570,00

90,74

1.670.217,34

71,07

3.000.000.00
500.000.00
50.000,00
3.550.000,00

2.207.550,03
35.000,00
25.658,93
2.268.208,96

73,59
7,00
51,32
63,89

1.600.000.00
1.600.000.00

910.917,75
910.917,75

56,93
56,93

4.482.549,20
4.482.549,20

3.104.813,05
3.104.813,05

69,26
69,26

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 Остале новчане казне, пенали и прих.од одузете
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
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УКУПНО 813150
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921000

100.000.00
100.000.00

13.07.2016.године

0
0

0
0

УКУПНИ ПРИХОД: 443.800.000.00 389.978.213,49

87,88

Члан 2.
У свим осталим деловима Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за
2015. годину број 402-4/2016-I од 14.06.2016. године („Службени лист општине Варварин“
бр. 11/16) остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Образложење
На седници Скупштине општине Варварин одржане дана 14.06.2016. године донета је
Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2015. годину број 402-4/2016-I од
14.06.2016. године („Службени лист општине Варварин“ бр. 11/16).
Председнику Скупштине општине Варварин упућен је Захтев за исправку наведене
Одлуке од стране Зорице Савић, начелника одељења за финансије, са образложењем да је
дошло до техничке грешке у II Посебном делу Табеларног приказа извршења прихода за
период од 01.01.-31.12.2015. године јер су преузети приходи из Одлуке о завршном рачуну
буџета за 2014. годину. Именована је истакла да наведена грешка није утицала на резултат
исказан у завршном рачуну јер су у обрасцима дати исправни подаци.
Уз свој захтев начелник одељења за финансије доставила је и писану изјаву шефа
рачуноводстава Мирослава Мирчића у којој он наводи како је заправо дошло до наведене
грешке.
Разматрајући наведено одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
Број: 401-32/2016-I
У Варварину дана 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

29.
На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, бр.10/13, 42/14 и 103/15) и члана 37. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), а
уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 320-
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00-04391/2016-09 од 24.05.2016. године, Скупштина општине Варварин на 3. седници
одржаној дана 13.07.2016.године, донела је
ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за
подручје Општине Варварин за 2016. годину.
II
Одлуку и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за
пордручје Општине Варварин за 2016. годину објавити у ''Службеном листу општине
Варварин''.

БРОЈ: 320-164/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
30.
На основу члана 27, 45а. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09, исправка 64/10-Уставни суд, 24/11, 121/12, 42/13-Уставни суд и 50/13Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/2014 и 145/14) члан 37. став 5. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15),
Скупштина општине Варварин на 3. седници одржаној дана 13.07.2016.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ
11170/2 КО ОБРЕЖ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за за кат.парцелу број 11170/2 КО
Обреж у Обрежу ради уређења гробља за насељено место Обреж.
Члан 2.
Планом детаљне регулације разрадити простор у површини од 5 26 64 ха. Простор је
ограничен следећим кат.парцелама: 11170/4, 11170/3, 2105, 2104, улицом Вељка Влаховића
кат.парцелом 2066, 2067, 2065, пољским путем 11217 који обухвата део кат.парцеле 11127
све у КО Обреж.
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Члан 3.
Циљ израде Плана је дељане регулације за наведени простор је стварање услова за
уређење гробља за насељено место Обреж, за стварање услова за изградњу пратећих
објеката, као и стварање услова за доделу парцела за сахрањивање.
Члан 4.
Правни основ за израду Одлуке је Просторни план Општине Варварин (''Службени
лист општине Варварин'', број 2/10).
Члан 5.
За потребе израде Плана из члана 1. ове Одлуке је обавезна израда Стратешке процене
утицаја плана на животну средину, у складу са прописима из те области.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је и Мишљење Комисије за планове донето на седници
15.04.2016.године.
Члан 7.
Упоредо са Одлуком о изради Плана детаљне регулације из члана 1. ове Одлуке
донеће се и одлука о приступању израде Стратешке процене утицаја плана на животну
средину у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', број 135/2004 и 88/2010).
Члан 8.
Рок за израду Плана је 120 дана од избора обрађивача Плана. Рок не обухвата време
потребно за прикупљање услове и подлога као и време поступка усвајања Плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбеђују се буџетом Општине Варварин.
Члан 10.
Садржина Плана се одређује чланом 28. Закона о планирању и изградњи.
Садржину Плана поред наведеног члана 28. Закона о планирању и изградњи треба да
чине текстуални и графички део и обавезни прилози у аналогном и дигиталном облику.
Графички део планског документа чине дигиталне карте које се израђују у ГИС и KАД
технологији те би их у складу са тим треба испоручити на диску у неком од следећих
формата: .shp, .mxd, .dwg, .dxf, .mif, .dgn, .kml, .gml или .xml ( .pdf, .dwf, .cdr и други не
сматрају се валидним).
План се израђује у 4 аналогна примерка.
Члан 11.
Рани јавни увид обавити сходно члану 45а. Закона о планирању и изградњи.
Јавни увид обавити сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи.
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 02-42/2016-I
У Варварину, 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
31.
На основу члана 27, 45а. и 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/09, 81/09, исправка 64/10-Уставни суд, 24/11, 121/12, 42/13-Уставни суд и 50/13Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/2014 и 145/14) члан 37. став 5. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15),
Скупштина општине Варварин на 3. седници одржаној дана 13.07.2016.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО КОМПЛЕКСА ''ПОЉЦЕ 3'' У
ВАРВАРИНУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део комплекса ''Пољце 3'' у
Варварину.
Члан 2.
Планом детаљне регулације разрадити простор ограничен улицама: Марина
Мариновића, Чеде Симића, 7. јула, кат.парцелом 4460/1, 4460/2, 4459/1, 4448/2 све у КО
Варварин Варош, и улицом Босе Цветића.
Наведени простор површине је око 5 ха и обухвата следеће катастарске парцеле: 416,
415, 414, 413/2, 413/1, 411, 412, 410, 407, 409, 406, 405/1, 405/2, 403/1, 403/2, 402, 401, 400,
395, 396, 397, 398, 399, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 387, 385, 384, 383, 382, 381/1, 380,
379, 385, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 378, 377, 376, 375, 373, 374, део 1216, улица 14
октобар, 326/1, 326/2, 325, 324, 322, 320, 327, 328, 329, 331, 330, 319, 318, 322, 333/4, 333/3,
333/1, 317, 316, 315, 314, 312, 313, 335, 336, 337, 338, 339/2, 339/1, 333/2, 334, 321, 310, 308,
307, 306, 309, 311, 305, 301, 298, 299, 300, 304, 303, 309, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 290, 288,
287, 286, 285, 284, 281, 280, 282, 283 све КО Варварин Варош.
Члан 3.
Циљ израде Плана је стварање услова за изградњу нових објеката, озакоњење
изграђених објеката и разрешење саобраћајница у овом комплексу.
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Члан 4.
Правни основ за израду Одлуке је План регуларне регулације Варварина (''Службени
лист општине Варварин'', број 2/2015).
Члан 5.
За потребе израде Плана из члана 1. ове Одлуке је обавезна израда Стратешке процене
утицаја плана на животну средину у складу са прописима из те области.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке је и Мишљење Комисије за планове донето на седници
15.04.2016.године.
Члан 7.
Упоредо са Одлуком о изради Плана из члана 1. ове Одлуке донеће се и Одлука о
приступању израде Стратешке процене утицаја плана на животну средину у складу са
Законом о Стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број
135/2004 и 88/2010).
Члан 8.
Рок за израду Плана је 120 дана од избора обрађивача Плана. Рок не обухвата време
потребно за прикупљање услове и подлога као и време поступка усвајања Плана.
Члан 9.
Средства за израду Плана обезбеђују се буџетом Општине Варварин.
Члан 10.
Садржина Плана се одређује чланом 28. Закона о планирању и изградњи.
Садржину Плана поред наведеног члана 28. Закона о планирању и изградњи треба да
чине текстуални и графички део и обавезни прилози у аналогном и дигиталном облику.
Графички део планског документа чине дигиталне карте које се израђују ГИС и KАД
технологији те би их у складу са тим испоручити на диску у неком од следећих формата .shp,
.mxd, .dwg, .dxf, .mif, .dgn, .kml, .gml или .xml ( .pdf, .dwf, .cdr и други не сматрају се
валидним).
План се израђује у 4 аналогна примерка.
Члан 11.
Рани јавни увид обавити сходно члану 45а. Закона о планирању и изградњи.
Јавни увид обавити сходно члану 50. Закона о планирању и изградњи.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
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Члан 13.
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о изради плана детаљне
регулације за део комплекса ''Пољце 3'' у Варварину број 350-10/10 од 11.03.2010.године
објављена у (''Службеном листу општине Варварин'', број 1/10).
БРОЈ: 02-42/2016 -I
У Варварину, 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

32.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број
72/09, 81/09, исправка 64/10-Уставни суд, 24/11, 121/12, 42/13-Уставни суд и 50/13-Уставни
суд, 98/13-Уставни суд, 132/2014 и 145/14), члан 37 Статута општине Варварин (''Службени
лист општине Варварин'', 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15), Скупштина општине
Варварин на 3. седници одржаној дана 13.07.2016.године, доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈA ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Члан 1.
Одређује се да Комисија за планове има седам чланова.
Члан 2.
Председник и чланови Комисије именују се из реда стручњака за област просторног
планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у
области планирања, уређења простора и изградње.
Члан 3.
Два члана именују се на предлог министра надлежног за послове просторног
планирања и урбанизма.
Члан 4.
Задатак Комисије за планове је обављање стручних послова у поступку израде и
спровођења планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са
планским документом и законом којим се уређује планирање и изградња, као и давање
стручног мишљања по захтеву надлежних органа управе.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Решење о образовању Комисије
за планове (''Службени лист општине Варварин'', број 2/13).

БРОЈ: 02-41/2016-I
У Варварину, 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
33.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), на предлог Управног одбора Дома здравља ''Др
Властимир Годић'' Варварин, Скупштина општине Варварин на 3. седници, одржаној дана
13.07.2016.године, донела је

ОДЛУКУ
О распореду радног времена и дневном одмору
I Пуно радно време у Дому здравља '' Др Властимир Годић'' Варварин износи 40
часова недељно и распоређује се у пет радних дана, тако да дневно радно време износи 8
часова у следећим службама:
1) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва . Одељење за здравствену
заштиту гражана – Здравствена станица Варварин има следеће радно време:
-

прва смена радно време од 7:00-15:00 часова,

-

друга смена радно време од 14:00-22:00 часова,

-

трећа смена од 22:00 – 7:00 часова.

2) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва – Одељење за здравствену
заштиту грађана – Здравствене станице Обреж, Бачина, Доњи Крчин, бошњане,
здравствена амбуланта Доњи Катун и Залоговац, имају следеће радно време:
-

од 7:00-15:00 часова.

3) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва у Дому здравља Варварин
– Одељењу хитне медицинске помоћи и у Одсеку санитетског транспорта има
следеће радно време:
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4) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва – Одсек кућног лечења,
Служба за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом у Дому
здравља Варварин – Одсек за поливалентну патронажу и вакцинацију, Одсек за
стоматолошку здравствену заштиту, имају следеће радно време:
-

Одсек кућног лечења, радно време од 7:00 до 15:00 часова

-

Одсек за поливалентну патронажу и вакцинацију, радно време од 7:00 до 15:00
часова

-

Одсек за стоматолошку здравствену заштиту, радно време од 7:00 до 15:00
часова.

5) Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику, специјалистичко
консултативну и фармацеутку делатност има следеће радно време:
-

Радно време од 7:00 до 15:00 часова.

II Радно време између 22 часа и 6 часова сматра се ноћним радом.
III Одмор у току дневног рада износи 30 минута:
- У првој смени траје од 9:00 до 9:30 часова
-

У другој смени од 16:00 до 16:30 часова.

IV Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука бр.568 од 15.08.2014.године.
V Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 131-4/2016
У Варварину, дана 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
34.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13,
10/15 ), Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ СТАТУТА
ПУ „НАША РАДОСТ“ ВАРВАРИН

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Сатута ПУ „Наша радост“ у
Варварину, која је усвојена на седници Управног одбора, одржаној дана 01.06.2016. године,
којом се:
Мења члан 6. Статута и сада гласи:
„Установа је основана Одлуком о оснивању СИЗ-а дечје заштите Општине Варварин ,
бр. 683 од 09.08.1982. године и уписна у судски регитар код Трговинског суда у Краљеву под
бројем ФИ .1480/90 за обављање делатности под шифром 8510- предшколско образовање
(обухвата – предшколско образовање које претходи основном образовању), 8891- делатност
дбевне бриге о деци (обухвата – дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и
боравак деце са посебним потребама).
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Варварин“
Број: 022-12/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
22.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Варварин на 3. седници
одржаној дана 13.07.2016.године, донела је
ЗАКЉУЧАК

I
ПРИХВАТА СЕ Извештај независног ревизора о завршном рачуну за 2015.
годину Општине Варварин са стањем на дан 31.12.2015. године, које је сачинило Друштво за
ревизију Д.О.О. „Крестон МДМ Ревизија“ Београд – овлашћени ревизор Гордан Екмечић.
II

Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
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БРОЈ: 402-9/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
23.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), Скупштина општине Варварин на 3. седници
одржаној дана 13.07.2016.године, донела је
ЗАКЉУЧАК

I УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ЈКП „Путеви Варварин“ Варварин за период
од 01.01.2015. до 31.12.2015. године са Извештајем независног ревизора Друштва за
рачуноводство и ревизију „Салдо ревизија“ д.о.о. Крушевац, овлашћени ревизор Ружица
Мијатовић.
II

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

БРОЈ: 400-162/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
8.
На основу члана 15. став 1. тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана
37. Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 9/08…) и члана 8.
Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације, Скупштина општине
Варварин, на 3. седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
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I ПОСТАВЉАЈУ СЕ на функцију члана Општинског штаба за ванредне ситуације
следећа лица:
1. Дејан Бркић – запослени у Општинској управи општине Варварин, који обавља
послове из области заштите и спасавања;
2. Зоран Бранковић – запослени у Општинској управи општине Варварин, који
обавља послове из области пољопривреде и водопривреде;
3. Владан Весић – запослени у ''ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу'' Варварин,
задужен за одржавање путева из надлежности локалне самоуправе;
4. Горица Вучковић – запослена у Општинској управи општине Варварин, која
обавља послове из области заштите животне средине;
5. Снежана Стефановић – запослена у Општинској управи општине Варварин, која
обавља послове из области комуналних делатности;
6. Љубивоје Чапаковић – запослени у Општинској управи општине Варварин, који
обавља послове повереника за избегла, прогнана и расељена лица;
II У Општинском штабу за ванредне ситуације по положају на којем се налазе,
односно функцији коју сада обављају су и:
1. Председник општине Варварин Војкан Павић, по положају командант штаба;
2. Заменик председника општине Варварин Виолета Лутовац, по положају заменик
команданта штаба;
3. Инспектор за ванредне ситуације у Сектору за ванредне ситуације МУП-а
Републике Србије – Одељење у Крушевцу Драган Чабрић, по функцији начелник
штаба;
4. Руководилац организационе јединице МУП-а Републике Србије у општини
Варварин Славољуб Анђелковић, по функцији члан штаба;
5. Руководилац Општинске управе општине Варварин Гордана Петровић, по
функцији члан штаба;
6. Директор Дома здравља „Др Властимир Годић“ Варварин Загорка Марковић, по
функцији члан штаба;
7. Секретар Општинског одбора Црвеног крста за општину Варварин Ружица
Живановић, по функцији члан штаба;
8. Руководилац организационе јединице Центра за социјални рад за општине
Варварин и Ћићевац у општини Варварин Иванка Миленковић, по функцији
члан штаба;
9. Директор Јавног комуналног предузећа „Варварин“ Варварин Дејан Ракић, по
функцији члан штаба;
10. Директор Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу“ Варварин
Славољуб Савић, по функцији члан штаба;
11. Директор Јавног комуналног предузећа „Путеви Варварин“ Варварин Слађан
Митровић, по функцији члан штаба;
12. Директор Ветеринарске станице Варварин Иван Јовановић, по функцији члан
штаба;
13. Руководилац организационе јединице ЈП „Електропривреда Србије“ у општини
Варварин Вукашин Церовина, по функцији члан штаба;
14. Представник Војске Србије – Гарнизон Крушевац, у својству официра за везу
мајор Бранислав Митић, по функцији члан штаба.
III Општински штаб за ванредне ситуације обавља послове прописане чланом 34. и
35. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и
93/2012) и члана 3. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за
територију општине Варварин.
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IV Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 02-47 / 2016-I
У Варварину дана, 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
9.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13,
10/15, 09/16, 10/16), Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана
13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Општинске библиотеке у Варварину

I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Општинске библиотеке у
Варварину:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Данило Живадиновић из Бошњана, - председник
Марија Јовановић из Горњег Катуна, - члан,
Мирослав Поповић из Обрежа, - члан,
Борјан Матић из Села Варварина, - члан,
Далибор Николић из Села Варварина, - члан,
Саша Ђорђевић из Обрежа, - члан,
Весна Рајић из Варварина, - члан

II
Именују се председник и чланови Управног одбора Општинске библиотеке у
Варварину:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Данило Живадиновић из Бошњана, - председник,
Војислав Топић из Варварина, - члан,
Марина Савић из Горњег Катуна, - члан,
Далиборка Ђурђевић из Села Варварина, - члан,
Далибор Николић из Села Варварина, - члан
Зоран Карић из Варварина, - члан,
Катица Томић из Варварина – члан.

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
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Број : 023-28/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
10.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13,
10/15 ), Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
Дома здравља „Др Властимир Годић“ у Варварину

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Дома здравља
„Др Властимир Годић“ у Варварину:
1.
2.
3.
4.
5.

Никола Огњановић из Горњег Катуна, - председник
Викторија Радојковић из Бачине, члан
Никола Николић из Варварина, члан
Др Јасмина Ракић из Бошњана, члан,
Радмила Смиљковић из Маскара

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Дома здравља „Др Властимир
Годић“ у Варварину:
1.
2.
3.
4.
5.

Др Драгослав Арсић из Тољевца, председник
Марко Ђурђевић из Села Варварина, члан
Никица Јосифов из Варварина, члан
Др Невенка Симоновић из Доњег Катуна, члан
Драгана Савић из Орашја, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :023-26/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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11.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13,
10/15 ), Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
СТЦ „ТЕМНИЋ“ у Варварину

I Разрешавају се председник и чланови Управног одбора СТЦ „Темнић“ у Варварину
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предраг Живановић из Села Варварина, - председник
Иван Максимовић из Горњег Катуна, - члан
Иван Милошевић из Цернице, - члан
Снежана Васић из Варварина, члан
Небојша Михаиловић из Залоговца, члан
Благојевић Љубиша из Доњег Катуна, члан
Матић Владан из Доњег Катуна, члан

II Именују се председник и чланови Управног одбора СТЦ „Темнић“ у Варварину
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aлександар Павић из Варварина, председник
Владимир Тасић из Доњег Катуна, члан
Велибор Марковић из Варварина, члан
Марко Николић из Маскара, члан
Мирослав Милошевић из Бошњана, члан
Благојевић Љубиша из Доњег Катуна, члан
Миловановић Драган из Ћићевца, члан.

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :023-30/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
12.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
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1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16, 10/16 ), Скупштина
општине Варварин на Tрећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора
ПУ „Наша радост“ у Варварину

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора ПУ „Наша радост“ у Варварину
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бојан Јовановић из Варварина, члан из реда Савета родитеља,
Драгана Миљковић из Горњег Катун, члан из реда Савета родитеља,
Ђорђе Комњеновић из Варварина, члан из реда Савета родитеља,
Дивнић Добрила из Варварина, члан из реда запослених,
Драгица Балевић из Крушевца, члан из реда запослених,
Душанка Крстић из Села Варварина, члан из реда запослених,
Славица Милутиновић из Варварина, члан из локалне самоуправе
Момчило Рајић из Села Варварина, члан испред локалне самоуправе
Данијел Дивнић из Варварина, члан испред локалне самоуправе.

II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора ПУ „Наша радост“ у Варварину
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Јевтић Миладија из Горњег Катуна, члан из реда запослених,
Крстић Биљана из Горњег Катуна, члан из реда запослених,
Лазић Ивана из Села Варварина, члан из реда запослених,
Шелић Ненад из Варварина, члан из реда Савета родитеља,
Живадиновић Наташа из Варварина, члан из реда Савета родитеља,
Станковић Јасмина из Доњег Катуна, члан из реда Савета родитеља,
Славица Милутиновић из Варварина, члан из локалне самоуправе,
Снежана Васић из Варварина, члан из локалне самоуправе,
Данијел Франчина из Варварина, члан из локалне самоуправе .

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :023-24/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
13.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15 ),
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Скупштина општине Варварин на Tрећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
Општинске библиотеке Варварин

I Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Општинске библиотеке
Варварин:
1. Биљана Ђорђевић из Орашја, председник
2. Драгослав Милојевић из Обрежа ,члан
3. Светлана Јелић из Бачине, члан
II Именују се председник и чланови Надзорног одбора Општинске библиотеке
Варварин:
1. Ивана Ћирић из Села Варварина, председник
2. Томислав Станковић из Бошњана, члан
3. Саша Ђорђевић из Обрежа, члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 023-46/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
14.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ , број 15/16) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15 ),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Варварин
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I Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора ЈП Дирекција за урбанизам и
изградњу општине Варварин:
1. Зоран Бранковић из Доњег Катуна, -председник
2. Драган Лукић из Бошњана, члан
3. Силвана Јовановић из Параћина, члан
II Именују се председник и чланови Надзорног одбора ЈП Дирекција за урбанизам и
изградњу општине Варварин:
1. Владица Филиповић из Бачине, председник
2. Саша Срећковић из Села Варварина, члан
3. Силвана Јовановић из Параћина, члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 023-45/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
15.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15 ),
Скупштина општине Варварин на Tрећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
Дома здравља „Др Властимир Годић“ Варварин

I Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др
Властимир Годић“ Варварин:
1. Драган Весић из Села Варварина , председник
2. Драган Костић из Бачине ,члан
3. Др Мирјана Цветковић из Варварина , члан
II Именују се председник и чланови Надзорног одбора Дома здравља „Др
Властимир Годић“ Варварин:
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1. Саша Марковић из Мале Крушевице, председник
2. Слађана Бегић из Горњег Катуна, члан
3. Гордана Долић Петровић из Села Варварина, члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 023-48/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
16.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 16, 17. и 21. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ , број 15/16) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12,
12/13, 10/15 ), Скупштина општине Ћићевац на 4. Седници одржаној дана 13.06.2016. године
и Скупштина општине Варварин, на 3. седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора
ЈП „Морава“ Варварин - Ћићевац
I РАЗРЕШАВА СЕ Вера Микић из Ћићевца, дужности члана Надзорног одбора
ЈП „Морава“ Варварин – Ћићевац, на лични захтев.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Антић из Сталаћа, за члана Надзорног одбора
ЈП „Морава“ Варварин – Ћићевац.
III Мандат новог члана Надзорног одбора траје до истека мандата на који је именован
Надзорни одбор ЈП „Морава“ Варварин - Ћићевац.
IV Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
V Решење доставити Скупштини општине Ћићевац.
Број : 023-25/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.33
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17.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ , број 15/16) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15 ),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
ЈКП „Варварин“ Варварин

I Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Варварин“
Варварин:
1. Слађана Јевремовић из Крушевца, -председник
2. Весна Чабрић из Варварина, члан
3. Србољуб Петровић, члан
II Именују се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Варварин“
Варварин:
1. Јасмина Богојевић из Горњег Катуна, председник
2. Весна Чабрић из Села Варварина, члан
3. Србољуб Петровић из Бачине, члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 02-84/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

18.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ , број 15/16) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15 ),
Скупштина општине Варварин на Трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела
је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
ЈКП „ПУТЕВИ“ Варварин

I Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Варварин:
1. Радослав Мијаиловић, проф. машинства, из Варварина, - председник
2. Слободан Стаменковић, машински техничар, из Горњег Катуна, члан (из реда
запослених)
II Именују се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Варварин:
1. Радослав Мијаиловић из Варварина, проф. машинства, председник
2. Драган Ружић, дипл. машински инжењер, из Села Варврина, члан
3. Слободан Стаменковић, машински техничар, из Горњег Катуна, члан (из
реда запослених), члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :023-47/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
19.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15 ),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора
СТЦ „ТЕМНИЋ“ Варварин
I Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора СТЦ „Темнић“ Варварин:
1. Марко Матић из Доњег Катуна, - председник
2. Немања Пантић из Избенице –члан
3. Ана Михајловић из Орашја - члан
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II Именују се председник и чланови Надзорног одбора СТЦ „Темнић“ Варварин:
1. Марко Крстић из Горњег Катуна , председник
2. Јелена Весић из Села Варварина, члан
3. Миодраг Стојић из Села Варварина, члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :023-44/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

20.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16 и 10/16), Скупштина
општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ „Свети Сава“ у Бачини
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Свети Сава“ у Бачини предложени
од стране локалне самоуправе:
1. Стојановић Момчило из Бачине, председник
2. Николић Горан из Бачине, члан
3. Миленковић Мирослав из Бачине, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Свети Сава“ у Бачини предложени од
стране локалне самоуправе :
1. Арсић Горан из Орашја
2. Бојан Максимовић из Бачине
3. Слађана Митровић из Бачине.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.

Страна 206 број 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

13.07.2016.године

Број :023-34/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

21.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16 и 10/16), Скупштина
општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ „Драги Макић“ у Бошњану

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Драги Макић“ у Бошњану
предложени од стране локалне самоуправе:
1. Мирослав Томић из Бошњана, председник
2. Горан Милосављевић из Бошњана, члан
3. Зоран Велисављевић из Бошњана, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Драги Макић“ у Бошњану предложени од
стране локалне самоуправе :
1. Давидовић Јасна из Бошњана
2. Василијевић Весна из Бошњана
3. Мирослав Анђелковић из Бошњана.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :023-33/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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22.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16 и 10/16), Скупштина
општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ „Јован Курсула“ у Варварину
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Јован Курсула“ у Варварину
предложени од стране локалне самоуправе:
1. Ђорђе Васић из Села Варварина,
2. Александра Благојевић из Варварина,
3. Јелена Лазовић из Варварина,
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Јован Курсула“ у Варварину предложени
од стране локалне самоуправе :
1. Ивана Мојсиловић из Доњег Катуна
2. Александра Митровић из Села Варварина
3. Иванка Радовановић из Варварина.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 02-76/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
23.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16 и 10/16), Скупштина
општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ „Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Херој Мирко Томић“ у Доњем
Крчину предложени од стране локалне самоуправе:
1. Иван Маринковић из Доњег Крчина
2. Радовановић Мирослав из Горњег Крчина
3. Далибор Милошевић из Доњег Крчина
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Херој Мирко Томић“ у Доњем Крчину
предложени од стране локалне самоуправе :
1. Иван Маринковић из Доњег Крчина
2. Јелена Вуликић из Доњег Крчина
3. Саша Јовановић из Парцана.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-79/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
24.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16 и 10/16),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ „Мирко Томић“ Обреж
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу
предложени од стране локалне самоуправе:
1. Дејан Јеремић из Обрежа, председник
2. Славољуб Матић из Обрежа, члан
3. Гордана Васић из Обрежа, члан
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II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Мирко Томић“ у Обрежу предложени од
стране локалне самоуправе :
1. Дејан Јеремић из Обрежа
2. Славољуб Матић из Обрежа
3. Данило Костић из Обрежа.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-74/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
25.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и члана 32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15, 09/16 и 10/16),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
Средње школе у Варварину

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе у Варварину:
1. Слободан Митић из Бачине, члан из реда Савета родитеља,
2. Миодраг Ђинђић из Варварина, члан из реда запослених,
3. Јовица Блажић, члан из локалне самоуправе.
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе у Варварину:
1. Радиша Долић из Варварина, члан из реда Савета родитеља,
2. Љубиша Јовановић из Парцана, члан из реда запослених,
3. Ненад Петровић из Варварина, члан из локалне самоуправе.
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 023-27/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
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ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
26.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Koмисије за представке, предлоге и жалбе
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Koмисије за представке, предлоге и жалбе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, председник
Јасна Маринковић из Горњег Катуна, члан
Слађана Живадиновић из Бошњана, члан
Живoта Јевдосић из Обрежа, члан
Добромир Илић из Парцана, члан
Небојша Бркић из Обрежа, члан
Радојица Радосављевић из Бачине, члан

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Koмисије за представке, предлоге и жалбе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слађана Живадиновић из Бошњана, председник
Ненад Мијајловић из Доњег Крчина,члан
Милош Благојевић из Варварина, члан
Марко Живановић из Бошњана, члан
Мирослав Петровић из Залоговца, члан
Светлана Јелић из Бачине, члан
Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-56/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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27.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Koмисије за прописе
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Koмисије за прописе:
1. Мирослав Петровић из Залоговца, председник

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марина Бркић из Обрежа, члан
Споменка Лалевић из Села Варварина, члан
Саша Николић из Бачине, члан
Тања Милановић из Варварина, члан
Ратомир Васић из Доњег Катуна, члан
Славољуб Милошевић из Бошњана, члан

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Koмисије за прописе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mарија Милошевић из Тољевца, председник
Маријана Стаменковић из Доњег Катуна, члан
Мирослав Милошевић из Бошњана, члан
Јовица Блажић из Маскара, члан
Славољуб Савић из Бошњана, члан,
Славољуб Милошевић из Бошњана, члан
Славомир Ђурковић из Горњег Крчина, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-55/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

28.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15), Скупштина општине
Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Koмисије за кадровска и административно- мандатна питања
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Koмисије за кадровска и административномандатна питања:
1. Емина Симић из Села Варварина, председник

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Драгољуб Станојевић из Варварина, члан
Драган Јевтић из Горњег Катуна, члан
Светлана Јелић из Бачине, члан
Далиборка Василијевић из Бошњана, члан
Љубиша Миљковић из Доњег Катуна, члан
Живорад Милосављевић из Маренова, члан

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Koмисије за кадровска и административномандатна питања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Др Јасмина Ракић из Бошњана, председник
Снежана Дачић из Тољевца, члан
Срђан Ђорђевић из Обрежа, члан
Тамара Тодоровић из Села Варварина, члан
Александар Савић из Бошњана, члан,
Зоран Игњатовић из Варварина, члан
Др Гордана Чабрић из Села Варварина, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 02-54/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.

29.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15), Скупштина општине
Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Савета за буџет и финансије
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I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Савета за буџет и финансије:
1. Миодраг Јовановић из Избенице, председник

2. Горан Јелић из Бачине, члан
3. Срђан Ђорђевић из Обрежа, члан
4. Мирослав Симић из Обрежa, члан
5. Милан Миљковић из Варваринa, члан
6. Ненад Петровић из Варварина, члан
7. Драган Павић из Село Варваринa, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за буџет и финансије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Виолета Чолаковић из Бачине, председник
Станкија Васић из Села Варварина, члан
Душан Драгићевић из Варварина, члан
Андрија Живадиновић из Варварина, члан
Јасна Маринковић из Горњег Катуна, члан,
Зоран Миленковић из Доњег Катуна, члан
Благоје Блажић из Маскара, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-52/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
30.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Савета за младе
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Савета за младе:
1.
2.
3.
4.

Славица Лукић из Карановца, председник,
Андрија Стаменковић из Горњег Катуна, члан,
Станиша Богдановић из Варварина, члан,
Жељко Дамњановић из Варварина, члан,
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5. Саша Миленковић из Доњег Катуна, члан,
6. Саша Живадиновић из Варварина, члан
7. Ивана Мојсиловић из Доњег Катуна, члан
II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за младе:
8. Далибор Мишковић из Горњег Катуна, председник
9. Милош Антић из Парцана, члан
10. Дражен Симоновић из Варварина, члан
11. Милан Лукић из Варварина, члан
12. Драгана Долић из Варварина, члан
13. Марина Бркић из Обрежа, члан
14. Иван Максимовић из Горњег Катуна, члан
III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-49/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
31.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Савета за привреду и јавне службе
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Савета за привреду и јавне службе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Славомир Ђурковић из Горњег Крчина, председник
Виолета Пешић из Варварина, члан
Ивица Антонијевић из Обрежа, члан
Мирослав Милошевић из Бошњана, члан
Синиша Којић из Доњег Катуна, члан
Живота Игњатовић из Села Варварина, члан
Мирослав Бранковић из Доњег катуна, члан

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за привреду и јавне службе:
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Дејан Милојковић из Обража, председник
Саша Арсић из Бачине, члан
Немања Чолић из Села Варварина, члан
Светлана Милосављевић из Мале Крушевице, члан
Оливер Бркић из Обрежа, члан
Горан Јелић из Бачине, члан
Жељко Дамњановић из Варварина, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 02-50/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
32.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Савета за развој и заштиту локалне самоуправе
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Савета за развој и заштиту локалне
самоуправе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Љубиша Сврзић из Доњег Катуна, председник
Саша Живадиновић из Варварина, члан
Жарко Стаменковић из Горњег Катуна, члан
Др Слободанка Јовановић из Варварина, члан
Споменка Стаменковић из Доњег Катуна, члан
Слободан Митић из Бачине, члан
Дејан Бранковић из Доњег Катуна, члан

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за развој и заштиту локалне самоуправе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Љиљана Јаковљевић из Пајковца, председник
Горан Пантић из Обрежа, члан
Бобан Томић из Обрежа, члан
Небојша Бркић из Обрежа, члан
Славољуб Петровић из Обрежа, члан
Небојша Пантић из Избенице, члан
Момчило Стојановић из Бачине , члан
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III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 02-51/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
33.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 46. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', бр. 09/08, 12/08, 02/09, 03/09, 07/12, 12/13, 10/15),
Скупштина општине Варварин на трећој седници одржаној дана 13.07.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и чланова
Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности
и заштиту животне средине
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Савета за урбанизам, стамбено –
комуналне делатности и заштиту животне средине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Србољуб Петровић из Бачине, председник
Драгић Дакић из Варваринa, члан
Славољуб Марковић из Обрежa, члан
Драган Баралић из Маскара, члан
Блажић Благоје из Маскара, члан
Александар Савић из Бошњана, члан
Драган Мојсиловић из Бошњана, члан

II ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за урбанизам, стамбено –
комуналне делатности и заштиту животне средине:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слободан Митић из Бачине, председник
Данијел Радојичић из Обрежа, члан
Горан Милосављевић из Бошњана, члан
Живорад Милосављевић из Маренова, члан
Братислав Петровић из Села Варварина, члан
Драган Јевтић из Горњег Катуна, члан
Горан Николић из Орашја, члан

III Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број :02-53/2016-I
У Варварину, дана 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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34.
На основу члана 46. и 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 37. став 1, тачка 9. Статута општине Варварин , (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15),
Скупштина општине Варварин на 3. седници одржаној дана 13. јула 2016. године
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора ЈКП „Путеви Варварин“ Варварин

I
РАЗРЕШАВА СЕ Ана Јевдосић, дипл. економиста из Варварина, са функције
директора ЈКП „Путеви Варварин“ Варварин, на основу поднете оставке, даном доношења
овог решења.
II

Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење

Ана Јевдосић, дипломирани економиста из Варварина, Решењем Скупштине општине
Варварин број 023-35/2013 од 27.06.2013. године изабрана је за директора ЈКП „Путеви
Варварин“ Варварин на период од четири године. Именована је поднела оставку дана
07.07.2016. године.
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 37. став 1, тачка 9.
Статута општине Варварин , регулисано је да Скупштина општине разрешава директоре
установа чији је осинивач.
Надзорни одбор ЈКП „Путеви Варварин“ је на седници одржаној дана 12.07.2016.
године усвојио оставку директора а Општинско веће Општине Варварин, својим Закључком
број 023-49/2016 од 12.07.2016. године упутило је оставку директора на даљу надлежност
Скупштини општине Варварин.
Сагласно наведеном, Скупштина општине Варварин донела је одлуку као у
диспозитиву.

Број: 023-49/2016-I
У Варварину дана, 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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35.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/07), члана 37. став 1, тачка 9. Статута општине Варварин , (''Службени лист општине
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15),
Скупштина општине Варварин на 3. седници одржаној дана 13. јула 2016. године
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ПУТЕВИ ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Слађан Митровић, дипл. машински инжењер из Бачине, на функцију
вршиоца дужности директора ЈКП „Путеви Варварин“ Варварин, до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу а не дуже од једне године.
II
Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, односно од 13.07.2016.
године.
III

Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Образложење
На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Путеви Варварин“ Варварин, која је
достављена Скупштини општине Варварин под бр.023-51 од 12.07.2016. године а који је на
својој седници од 12.07.2016. године одлучивао о питању избора вршиоца дужности
директроа ЈКП „Путеви Варварин“ Варварин а после подношења оставке од стране
досадашњег директора, предложено је да за в.д.директора ЈКП „Путеви Варварин“ буде
именован Слађан Митровић, дипл. машински инжењер из Бачине.
Како предложени каднидат испуњава све законом прописане услове, узимајући у
обзир његово вишегодишње радно и стручно искуство у струци као и приврженост послу и
умешнот у руковођењу, одлучено је као у диспозитиву.

Број: 023-51/2016-I
У Варварину дана, 13.07.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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1.
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Опште информације и табеларни приказ планираних мера
1.1. Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне карактеристике

Пољопривредна производња у општини Варварин је по својим карактеристикама
одраз стања у пољопривреди на нивоу државе. Годинама суочена са истим проблемима, а без
израженог улагања односно без већих инвестиција, како на нивоу државе тако и на нивоу
приватног сектора, пољопривреда је временом попримила карактеристике које су је довеле у
безизлазну ситуацију. Велика уситњеност катастарских парцела, амортизована опрема и
машине, велики одлив радне снаге, застарела схватања и шаренило у производњи, насупрот
специјализованости за одређену врсту производа, довели су до производње која ни на који
начин није конкурентна, како по ценама и приносима, тако и по квалитету који се тражи на
тржиштима у европским земљама.
Општина Варварин спада у неразвијене општине када је реч о привредним ресурсима
и привредном развоју. Централно место заузимају пољпривреда и трговина, док у области
индустрије и туризма нису начињени очекивани помаци, обзиром на потенцијале и
погодности које наша општина има.
Индустријски развој општине Варварин условљен је многобројним негативним
факторима. Деведесетих година прошлог века наша Општина је имала развијен металски и
текстилни сектор индустрије, који су запошљавали значајну радну снагу.
Трансформацијом великих индустријских предузећа у приватну својину угашена је
производња у истим и велики број радника ових струка је остао без посла.
Један од најважнијих потенцијала општине Варварин је велика могућност за развој
прерађивачко-прехрамбеног сектора, који би са развојем пољопривреде био носилац
економског развоја Општине, као и развоја сектора малих и средњих предузећа (МСП) и
занатских радњи. Овај сектор општинске привреде је неразвијен, те би требало учинити
напор ка развоју овог концепта привреде.
Општина Варварин располаже са 17.500 ха пољопривредног земљиште од тога
обрадиво је 16.570 ха, остало земљиште 930 ха a на шумско 4.985 ha.
У долини река Велике Мораве и Западне Мораве заступљено је најквалитетније и
економски најпродуктивније земљиште (алувијум и алувијално-делувијално земљиште), док
је територија Горњег Темнића погодна за развој виноградарства и воћарства као и за развој
сточарства.
1.1.2.Природни услови и животна средина

По величини територије и по броју становника општина Варварин спада у мање
општине Србије, а по морфолошкој структури рељефа у мање сложене. Већи део територије
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ове општине лежи у долинској равни Велике Мораве и њене притоке Каленићке реке, са
просечном надморском висином око 140 m. Западни део територије чини издигнутије побрђе
Темнића, а на северозападном и северном делу терен се постепено издиже у блаже падине,
па у стрмије планинске стране Јухора. Тако су на територији ове општине заступљене три
морфолошки и висински различите просторне целине, од којих је долинска раван Велике
Мораве најпространија, а планински део Јухора најмањи део територије.
На настанак и обликовање оваквог рељефа главни утицај имали су тектонски односи,
речна ерозија и денудација. Констатоване су главне раседне попречне линије долином
западне Мораве и Каленићке реке и уздужна раседна линија на источним падинама Јухора.
Пространа долинска раван Велике Мораве је остатак дна неогеног језера. У њему су у
постјезерској фази усекле своја корита Велика Морава и Каленићка река. Десна обала
Мораве је јаче еродирана и снижена. Природни ток реке на овом сектору пун је меандара и
мртваја који су регулацијом реке претежно исушени, а уз корито је ниска алувијална тераса.
Зато је подлога алувиона речног корита различитог састава, од шљунка, песка и муљевитих
алувијалних седимената у мртвајама. Главни део долинског дна неогеног језера остао је са
леве стране Мораве, а изнад леве обале одржала се врло очувана тераса од Бошњана до
Обрежа, просечне висине око 20 - 25 m, на југу па јој висина постепено опада и ишчезава
непосредно на крају атара Обрежа, што је потврда усецања реке по дну некадашњег језера.
Подлогу ове долинске равни чине неогени језерски седименти са песковима и глинама на
којима су развијена дубока и плодна земљишта, претежно са смоницама.
Мањи западни део територије представљен је издигнутим ниским побрђем Темнића.
Ово побрђе засечено је на северном делу клисуром Каленићке реке и природно одвојено од
планинског подручја Јухора. Планина Јухор, као и подручје Темнића, представљају остатке
старе громадне Родопске планинске масе, палеозојске старости, па су у геолошком саставу
највише заступљени кристаласти шкриљци, углавном гнајсеви, амфиболити, пешчари и
понегде кварцни песак и бентолити. Зато су и облици рељефа са оваквим геолошким
саставом мање разуђени. У вишим деловима терени су заобљених врхова и стрмијих страна,
а у нижим деловима претежно заталасани и малих нагиба. Отуда је и побрђе Темнића благо
рашчлањено плитким долинама речица и потока, а између њих се извијају косе и превоји, па
у целини подручје има облик ниске дисециране површи која је нагнута од севера ка југу и
постепено прелази у ниже Темнићко поље. Ова површ представља и крајњи југоисточни
обод Шумадије.
На северозападу, од клисуре Каленићке реке, и на северу општине терен се, прво
постепено, па онда стрмије издиже у планинско подручје Јухора. Захвата његове јужне и
југозападне делове до темена планинског била (кота 734 m), па затим узани појас планинског
била до највишег врха планине - Велики ветрен (775 m). Пошто су ово главни и доминантни
положаји овог планинског венца, са њега се отварају и најбољи видиковци ове планине, у
односу на окружење.
На заравнима и удолинама темнићке површи, под утицајем подлоге, хидролошких и
климатских фактора формирана су доста плодна земљишта, углавном, типа гајњача, веома
погодна за пољопривредне културе. Међутим, на планинском подручју Јухора, због стрмијих
страна и јачег спирања, заступљена су осиромашена и плитка скелетоидна земљишта,
углавном под шумским биљним покривачем.
Разлике у рељефу и саставу земљишта највише су утицале на одлике вегетације, а
густина насељености и начини обраде земљишта на степен измењености флоре и деградацију
појединих предела. У рељефу су издиференцирана три типа предеоних морфолошких
целина. То су:
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Ниска долинска раван Велике и Западне Мораве, чији је главни део на левој страни
Велике Мораве и у доњем току њене притоке Каленићке реке;
Простране, заталасане и денивелисане заравни Темнића (који припада ивичном делу
Шумадије) до 503 m надморске висине (изнад Мале Крушевице). Подручје је према
југу нагнуто и постепено прелази у Темнићко поље. Ове заравни су на северном делу
оивичене Каленићком реком;
Северно од Каленићке реке и села Орашје и Избеница уздиже се трећа и најмања
брдско планинска целина јужног дела Јухора. Захвата ужи појас издигнутог побрђа,
висине изнад 400 m и стрмије планинске стране Јухора до његовог развршја (кота 734
m) и највишег врха Велики ветрен (775 m).

На територији општине биљни и животињски свет је врло измењен, деградиран и
осиромашен врстама. Тако стање је последица јаких антропогених утицаја у прошлости и
садашњости. Главни фактори деградационих утицаја су доста велика и дуготрајна
насељеност територије и коришћење пољопривредног земљишта.
И поред значајних геоморфолошких разлика издвојених предеоних целина, општина
Варварин је, у целини гледано, првенствено аграрна и густо насељена територија.
Природни биљни свет је, углавном, замењен пољопривредним културама, а преостали
део је осиромашен и деградиран. Тиме су, наравно, нестала или поремећена и станишта
неких животињских врста које најчешће мигрирају, проређују се или нестају са таквих
подручја.
Најгушћа насељеност становништва заступљена је у низијском - равничарском делу
Велике Мораве и делимично Западне Мораве. На овом, мањем, делу територије општине
налази се 10 већих сеоских насеља, заједно са Варварином. У њима је настањено око 72%
становништва општине, а природна средина је преобликована у пољопривредно и
грађевинско земљиште и утрине сеоских атара.
Само се у узаној алувијалној равни Мораве налазе густе састојине хидрофилних шума,
топољака, врбака и ниског шибља. Већином су и исушени меандри, после регулације
Мораве, претворени у пољопривредна земљишта, оивичена багремарима. Изузетак је
алувијални сектор узводно од Варварина до састава двеју река, који је обрастао ритским
шумама и представља зелени појас Велике Мораве, са вештачким језером на Моравишту. На
њему је заступљен и богат птичји свет.
Предео пространих заталасаних заравни и платоа Темнића је мале насељености са 8
мањих и једним већим сеоским насељем (Залоговац), а у тих девет села живи око 19,5%
становништва општине. Села су разбијеног типа, свако са више засеока размештених по
превојима побрђа и у долинским проширењима речица и потока. И у овом пределу
доминантно је учешће пољопривредних површина, али је осетно повећано учешће шумских
површина. Овде су пољопривредне културе разноврсније. Поред житарица и поврћа, у већој
мери је заступљено воћарство, затим виноградарство, а у новије време врло је популарно
гајење јагода, купина и малина због економске рентабилности.
Шумске површине су разбијене у мање појединачне комплексе, енклаве и групе дрвећа, а
одржале су се на стрмијим странама потока, на вишим теренима изнад насеља и на
истакнутим заобљеним висовима и косама већих нагиба. Најчешће су испрекидане
пропланцима са ливадама и пашњацима, па делују мозаично и декоративно. Ово су,
углавном, проређене и деградиране изданачке шуме - пањаче које образују ксеротермне
заједнице храста сладуна и цера, уз значајно учешће јасена, граба, клена, липе и посебно
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честих багремових састојина, глога и разних шибљака. Према томе, на овом подручју
највише су заступљене пољопривредне културе, које су комбиноване са воћњацима и
виноградима. Аутохтона флора и вегетација фрагментарно је заступљена мешовитим
листопадним храстово-грабовим деградираним шумама, малим обимом ливада и пашњака и
секундарним састојинама багремара.
Овако вегетацијски обликованом пределу, са доминантним уделом пољопривредних
култура, умереном насељеношћу, осиромашеним и фрагментарно заступљеним шумским
заједницама и пашњацима, прилагођен је и данашњи животињски свет. Он је, такође,
проређен врстама и осиромашен бројношћу популација. Од ловних врста највише су
заступљени: зец, лисица, јаребица, препелица, фазан, срна и дивља свиња.
У брдско-планинском делу општини Варварин припада узани појас планинског била
Јухора до највишег врха (Велики ветрен, 775 m), јужне и југозападне планинске стране које
постепено прелазе у ниско побрђе Избенице на југу и на атар Пајковца, до Каленићке реке на
југозападу. Ово подручје је скоро ненасељено, а вегетацијски је богато. С обзиром да је
планина остатак старог родопског копна, састављена је од палеозојских шкриљаца, гнајсева,
микашиста, амфиболита, пешчара и других лискуновитих стена. Зато на њој има доста
површинских вода у виду пишталина, слабих извора и поточића који се сабирају у веће
потоке, па су планинске стране избраздане дубоко усеченим потоцима и јаругама.
Примарна шумска вегетација на Јухору је храстово-грабова и букова. На планинским
развршјима - висовима, превојима и увалама заступљене су компактне високе и богате
букове шуме, кроз које су просечени локални јавни и шумски путеви.
На Јухору се налазе и већ позната излетишта Добра вода и Ђурђево брдо, као и већи број
извора, од којих су познатији: Змајевица, Добра вода, Николин кладенац, Хајдучки и
Тодоров кладенац.
На планинским странама и падинама нижег дела Јухора данас је заступљена ксеротермна
вегетација мешовитих шумских заједница, карактеристична за нископланинска подручја
Шумадије. Те заједнице овде су флористички разноврсне, али су шуме сечом и
деградационим процесима осиромашене, запуштене и зашикарене. У њима преовлађују
изданачке (пањаче) храстово-церове и храстово-грабове шумске заједнице, са учешћем
јасена, клена, бреста, липе и јове око потока, а на влажнијим деловима заступљена је и богата
зељаста и травна вегетација. На нижим деловима падина шумска вегетација је још више
деградирана и зашикарена, па су у већем обиму заступљене састојине багрема, глога,
шибљака и осиромашених пашњака.
Као и на површима Темнића и на овом делу територије заступљене су, углавном, исте
врсте дивљачи, с тим што су овде чешће дивље свиње и срна, јер су на Јухору повољнији
природни станишни услови за високу дивљач због компактности шумске вегетације и мање
изложености узнемиравању.
На територији општине Варварин постоје два ловишта - „Зеленик“ и „Јухор“. Ловиште
„Јухор“ простире се на територијама општина које деле ову планину, а њиме газдује ЈП
„Србијашуме“. Ловишту „Зеленик“ припада остали део територије ове општине, са
изузетком насељених и других простора који се не сматрају ловним површинама. Ово
ловиште има укупну површину од 23.470 ha, од чега 21.500 ha чини ловна површина. У
оквиру њега формиран је резерват на површини од 4.700 ha (око 20% укупне површине
ловишта). Највећи део ловно продуктивне површине припада III бонитетном разреду, што
упућује на закључак да ово ловиште има средњи ниво квалитета. Станишни услови највише
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погодују гајењу следећих врста дивљачи: срна, зец, фазан и пољска јаребица. Међутим, на
ловнопродуктивним површинама присутни су релативно повољни природни и еколошки
услови за егзистенцију и других врста интересантних за лов, као што су: дивља свиња, дивља
пловка, дивља гуска, препелица и др.
Територија под шумом захвата 4985 ha, од тога 1359 ha у државној својини а 3626 ha у
приватној. Просечна годишња посечена маса је 7.331 m3( 5440 m3 у државној својини и 1891
m3 у приватној)
У хидрографској мрежи општине Варварин главни водени токови су Велика Морава,
Западна Морава и Каленићка река, која се улива у Велику Мораву у самом граду. Од мањих
речних токова Западна Морава прима Вратарску реку у коју се улива Залоговачки поток, а
Каленићка река прима Церничку и Избеничку реку. Велика Морава на овом сектору нема
притока.
Западна Морава на свом граничном делу од десетак километара, до састава са Јужном
Моравом, има одлике равничарске реке ниских обала.
Велика Морава, као највећа национална река, чини водопривредни, енергетски и
рекреативно-туристички потенцијал који се мало користи, а на овом делу тока најмање. Она
је већ од састава двеју Морава велика река, ширине корита око 100 m, брза река
променљивог протицаја и доста бујичава, нарочито у периоду великих вода, крајем зиме и у
току пролећа. Каленићка река извире са Гледићких планина на око 900 m надморске висине.
Дуга је око 37 km, а улива се у Велику Мораву код Варварина (на L30 m). Већим делом тока
река припада овој општини. Пресеца површ Темнића и одваја га од падина Јухора,
образујући клисурасту долину све до Орашја, где улази у долинску раван Велике Мораве. До
Орашја тече као бистра, брза и бујичава река великог пада, а од Орашја постаје мирна река.
У доњем току прима Церничку реку са Темнића и Избеничку реку са Јухора. Клисура
Каленићке реке обрасла је шумском вегетацијом која формира пејзажно леп амбијент. Она је,
међутим, река малог протицаја воде, па јој и средњи годишњи протицај код ушћа износи око
1 m/s, а најмањи је у августу и септембру.
У оквиру хидрографских објеката посебну пажњу завређује појава минералне воде,
позната под називом „Соко вода“. Наиме, у атару села Орашје, непосредно испод подножја
Јухора, налази се извориште минералне воде на надморској висини од 220 m. По геолошком
саставу овај локалитет је састављен од стена које чине основну геолошку грађу планинске
масе Јухора, а то су старе палеозојске шкриљасте стене гнајсева, микашиста, амфиболита,
лискуновитих и сличних стена. Извориште минералне воде у овим стенама лежи испод
глиновито-песковитих квартарних наслага дебљине око 10 m, а на контакту ових стена са
неогеним наслагама моравске долинске равни. Утврђено је да контактну зону ових
различитих стена (шкриљаца и неогена) пресецају раседне линије различитих праваца, тако
да за ове раседе геолози везују појаву минералне воде у Орашју, као и у селу Својнову на
источним падинама Јухора.Ова вода сврстава се у групу хладних калцијум-магнезијумхидрокарбонатних-угљенокиселих минералних вода, температуре од 12-14 °C, укупне
минерализације 0,8 - 1,4 g/l и pH вредности од 6,08. Садржај CO2 у води износи 1,1 g/l, а
садржај радиоактивних елемената је низак. Почеци експлоатације ове воде датирају још од
1929. године, тако да се она сматра једном од најстаријих минералних вода на територији
Србије која је флаширана и која је добила ширу тржишну употребу (коришћена је и на Двору
у Београду). Још 1932. године краљ Александар I Карађорђевић прогласио је ову воду за
опште корисну лековиту минералну воду.
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Вода се добија из каптираног бунара (лоциран поред црквеног дворишта), устаљеног
капацитета око 1 l/s. Међутим, на простору изворишта, после Другог светског рата, два пута
су вршена истраживања бушењем више бушотина, од којих су две дубље (37 и 40 m). Затим,
почетком 90-их година изведене су 3 дубоке бушотине до 150, 200 и 300 m дубине, али је
издашност тих бушотина била мала, од 0,1 до 0,3 l/s. То значи да треба рачунати са
постојећим капацитетом од 1 l/s.
Анализом физичко-хемијског састава воде, коју је извршио 1997. године Завод за
заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић - Батут“ утрврђено је присуство следећих
елемената (мерено у g/l воде): натријума 34,80, калијума 9,28, калцијума 159,18, магнезијума
60,00, селена 0,0014, бикарбоната 579,00, хлорида 25,00, сулфата 134,00 и флуорида 0,80 g/l.
Међутим, анализом лековитих својстава, коју је извршио Медицински факултет у Београду Институт за балнеологију, утврђено је да се ова вода може користити као терапијско
средство у лечењу следећих хроничних обољења: упале желуца и жучних путева, песка у
мокраћним путевима, стања после хируршког одстрањења камена из жучних и мокраћних
путева. Поред тога, веома је ефикасна у погледу брзе надокнаде течности у организму и
утољавања осећаја жеђи, због чега се препоручује особома које су изложене повећаним
губицима течности, као и онима које се подвргавају контролисаним процедурама
мршављења. Иначе, може се користити без ограничења као стона минерална вода.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3.Демографске карактеристике и трендови

Број становника на територији општине Варварин, према попису из 2002. године,
износи 20.122, а према попису из 2011. године, број становника износи 17.966. Најбројније
становништво према попису из 2002. године је било старости од 45 до 49 година, док је 2011.
године то становништво старости од 60 до 64 година.
Највећи део становништва општине Варварин чини становништво у сеоским
насељима. Највећи проценат становништва је пунолетно становништво (14.948), радно
способно, између 15 и 64 год., док је најбројнији слој људи у распону од 55 – 59 год (1610).
Полна структура је прилично изједначена, па је разлика између мушкараца и жена 2-3 % у
корист жена (8830 мушкараца и 9136 жена).
Од радно способног становништва, највећи број се бави пољопривредом, трговином, и
прерађивачком индустријом. Од укупног броја становника, приближно је исти број
мушкараца и жена који се баве пољопривредом.
Дневне миграције становништва у општини Варварин обављају се најчешће између
различитих општинских насеља и административног центра општине, или између суседних
општина.
1.1.4. Диверзификација руралне економије

Пољопривредну производњу у сеоским подручјима карактерише велика уситњеност
катастарских парцела, застарела опрема и машине, старење становништва због миграције
младих ка урбаним центрима, недовољна едукација становништва, шаренило у
пољопривредној прозводњи, ниске цене пољопривредних производа, maliприноси и слабији
квалитет пољопривредних производа од оног који се тражи на тржишту ЕУ.
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Према подацима РЗС из 2011. године од 15.557 становника општине Варварин
старијих ос 15 година 723 их је без школске спреме док их је са непотпуним основним
образовањем 3.718. Основну школу је завршило њих 5.222, а са средњим образовањем их је
4.862. Са вишим и високим образовањем у општини Варварин живи 930 становника.
Од око 12.000 радно способних становника запослено је њих 1.968 док их је 1.263 на
евиденцији НСЗ (подаци из 2012. год). Стопа незапослености виша од репбличког просека и
износи 28,12 %......
1.1.5. Рурална инфраструктура

Локална самоуправа улаже одређена средства, у складу са могућностима у развој
инфраструктуре на територији општине Варварин
Тако да се сваке године санира велики број локалних путева, градских и сеоских
улица, уређују се некатегорисани пољски путеви, у циљу обезбеђења што бољих услова за
живот у сеоским срединама.
Укупна дужина путева у општини Варварин износи 162 Км, од тога 145 Км отпада на
путеве са савременим коловозом.
Дужина канализационе мреже износи 38 Км и на њу је прикључено 800 домаћинстава
углавном у Варварину, Село Варварину као и у Горњем и Доњем Катуну.
У току је израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже и у осталим
насељеним местима у општини.
Водоводна мрежа постоји у Варварину, Село Варварину, и Доњем Катуну, док је у
осталим местима Доњег Темнића изградња водоводне мреже при крају и очекује се
прикључење на регионални водовод у Ћелијама у 2015. години. Водоснабдевање села
Горњег Темнића биће решено прикључењем на артешке бунаре.
Када је у питању енергетска инфраструктура може се рећи да је на задовољавајућем
нивоу и да одговара захтевима индустрије и домаћинстава.
Из године у годину је приметно смањење броја претплатника фиксне телефоније
вероватно из разлога смањења броја становника и гашења домаћинстава као и због развоја и
доступности мобилне телефоније.
Гасна мрежа је доступна становницима и индустрији у Варварину и Доњем Катуну.
Могућност приступа интернету има већина домаћинстава у општини било да је у
питању АДСЛ прикључак или бежични интернет.
Покривеност сигналом мобилне телефоније сва три оператера је на задовољавајућем
нивоу.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште

Обзиром да је у општини Варвари комасација извршена само у једном селу, Обрежу на
око 1200 Ха, јасно је да нема много пољопривредних газдинстава која поседују велике
површине. Највише је оних који поседују од 2-5 ха земље.
Највише пољопривредног земљишта отпада на: оранице, затим ливаде, пашњаке и
површине посејане крмним биљем, а затим следе површине под поврћем и воћњацима.
Значајан број пољопривредника се бави сточарством, па су зато велике површине под
житарицама и крмним биљем. Предео поред Велике Мораве се користи за повртарство,
највише за садњу паприке и шаргарепе. Веома мала количина пољопривредних производа се
прерађује, углавном се примарни производ продаје на пијаци.
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Општина Варварин има 16089 hа обрадивих површина. На пољопривредно земљиште
отпада 10384 Ха, на шумско 3951 Ха и на остало земљиште 592 Ха. У долини реке Велике
Мораве заступљено је најквалитетније земљиште алувијум и алувијално-делувијално
земљиште.
Од укупних обрадивих површина 8852 ha се користе као оранице и баште, 504 ha као
воћњаци, 354 ha заузимају виногради, 477 ha ливаде и пашњаци и 49 ha се користи као
расадници.
Од укупног броја обрадивих површина наводњава се само 1059 ха у приватној својини и
то највише ораница и башти.
Што се тиче система за заштиту од штетног дејства спољних великих вода комплетно
је регулисан ток Јовановачке реке кроз Доњи Катун као и десна страна Велике Мораве. Леве
обале Велике и Западне Мораве су небрањене што што се показало као велики проблем
приликом поплава маја 2014. Године када су знатне површине поплавњене а у селу Обрежу
је поплављено и око 300 домаћинстава којима је причињена велика материјалма штета. Села
Горњег Темнића су угрожена дејствима бујичних вода. Локална самоуправа се труди да
смањи опасност од бујичних вода редовним одржавањем корита локалних речица и потока.
Од укупно 609 Ха земљишта у државној својини 277 Ха је издато у закуп.
1.1.8. Вишегодишњи засади

Општина Варварин располаже добрим земљишним и климатским чиниоцима за развој
воћарства и виноградарства. Воћарство је највише распростарњено у селима Горњег
темнића, али све више их је и у селима поред леве обале Западне и Велике Мораве.
Под воћњацима се налази укупно 504 ха, од чега на засаде јабука отпада 47 hа, засаде
крушака 25 hа, шљива 249 hа, брескви 15hа, засаде вишања 11 hа, на засаде ораха и лешника
отпада 25 ха, док на засаде малина и купина отпада укупно 82 ха. Под виноградима се налази
укупно 238 ха
1.1.8. Сточни фонд

Општина Варварин има добре географске и климатске услове за развој сточарства.
Има доста расположивих пашњака око 477 ha и обрадивих ливада за производњу крмног
биља и ратарских култура које се користе за исхрану стоке. Најраспростањеније су површине
под кукурузом –3220 ha, затим под луцерком –513 ha, детелином – 424 hа и под силажним
кукурузом –53 hа.
Скоро свако пољопривредно газдинство има објекат за чување бар једне врсте стоке, а
понека газдинства имају и више изграђених објеката. Објекти за чување стоке су углавном у
власништву. Најбројнији су објекти за чување свиња – 3.233, затим говеда – 2.049, кокошака
носиља –318 и остале стоке 558 објеката.
У општини Варварин 2.883 газдинства располаже са 11.580 условних грла.
Нјабројнија су газдинства која имају мање од 4 условних грла, 372 газдинства има 5-9 грла,
77 од 10 -14 грла, 31 газдинства има од 20-49 грла а само 6 газдинства има више од 100
грла.
Највише се чувају свиње – 29.678 ком., од чега су само 3.894 крмаче, затим овце –
4.474ком, од чега су 3.164 овце за приплод, говеда – 2.621 грло, а само је 1.251 крава и
најмање бројне су козе – 858 ко и коњи – само 57 ком. На испаши је највише оваца и коза, а
најмање говеда. Кокошке су најбројније међу живином, а најмање има гусака. Пчеле су
заступљене са 4.583 кошнице.
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Најтеже је обезбедити сигуран пласман стоке, зато што кланице откупљују стоку по
нижим ценама, него што је цена на пијаци, а плаћају са роком од 30-45 дана. Чак ни
субвенције које даје Министарство пољопривреде и заштите животне средине нису
побољшале стање код пласмана стоке, зато што кланичари обарају цену стоке за висину
субвенција и практично испада да субвенције користе кланичари, а не пољопривредни
произвођачи. Најсигурниј и најраспрострањенија је продаја на сточним пијацама, али ту цене
варирају и зависе од понуде и тражње.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти

Пољопривредна механизација којом располажу фармери у општини Варварин је у
доста лошем стању и углавном је старија од 20 година.
Структура пољопривредне механизације је следећа: 2009 једноосовинских трактора
углавном старијих од 10 година, 2962 двоосовинска трактора, 170 комбајна и 100 берача
кукуруза. Када су у питању прикључне машине ситуација је следећа: 2588 плугова, 1418
тањирача, 1699 дрљача, 208 сетвоспремача, 431 ротофреза, 625 растурача минералног
земљишта, 78 растурача стајњака, 653 сејалице, 955 пркалица, 993 прколице и 799 косилица.
Пољопривредници варваринске општине располажу са 2049 објеката за смештај
говеда укупног капацитета 12657 грла (3038 коришћено у 2011. години), затим са 3233
објекта за смештај свиња кпацитета 94076 комада ( коришћено 35105 у 2011.
години).Тристадевет пољопривредних газдинстава располаже са 318 објеката за смештај
кокошака носиља капацитета 124158 (68721 корићено у 2011. години).
Објекти за смештај пољопривредних производа на газдинствима у општини Варварин:
кошеви за кукуруз 2482 капацитета 54530 m3, амбари 351 капацитета 7451 m3, силоси 32
капацитета 526 m3, објекти за силажу 69 капацитета 3573 m3.
Објекти за смештај пољопривредних машина и опреме- 1137 капацитета 59527 m2.
1.1.10. Радна снага

Од 3658 пољопривредних газдинстава, колико их има у општини Варварин, 2430
газдинстава има само 1-2 лица која живе на газдинству, 1083 газдинства има 3-4 члана, 142
газдинства има 5-6 чланова. Више од 7 лица која стално живе на газдинству има само 3
газдинства. Мушкарци су нешто бројнији од жена (4716 према 3790). Од укупно 4147 особа
ангажованих у пољипривреди на носиоце газдинстава отпада 2048 (1833 мушкараца и 215
жена), 2133 чланова поодице који су обављали пољопривредну активност и 153 сезонских
радника.
Пољопривредна газдинства која имају 1-2 члана су углавном старачка газдинства са
преко 65 година и са 4, или 8 разреда основне школе. На газдинствима где живи више од 7
чланова, обично су заступљене 3 генерације, где школска спрема зависи од година.
Најраспростарњенија су газдинства на којима стално живе и баве се пољопривредом лица са
ССС.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава

Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године Општина Варварин броји
5772 домаћинства, од тог броја 3658 су пољоприврена газдинства или око 63%. Од укупног
броја пољопривредних газдинстава на територији општине Варварин 884 газдинства
обрађују површину мању од 1 ха, 933 између једног и два хектара, 1335 обрађују површине
између 2 и 5 ха док 388 пољопривредних газдинстава обрађује парцеле површине између 5 и
10 ха.
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У општини Варварин 2.883 газдинства располаже са 11.580 условних грла.
Најбројнија су газдинства која имају мање од 4 условних грла, 372 газдинства има 5-9 грла,
77 од 10 -14 грла, 31 газдинства има од 20-49 грла а само 6 газдинства има више од 100
грла.
1.1.12. Производња пољопривредних производа

У општини Варварин најзначајнија у пољопривредној производњи је биљна
производња и то: повртарство, затим ратарство и воћарство, али упоредо са биљном
производњом, веома је важна и сточарска производња.
Најраспрострањенија култура у општини Варварин је кукуруз, који заузима највеће
посејане површине од 3220 ха. Веома распрострањена у сетвеној структури је и пшеница која
заузима површине од 2475 ха. Након тога, по површинама које заузимају иду јечам – на 1056
ха, овас на 227 ха и махунарке на 7 ха. Приноси кукуруза се обично крећу између 5 – 6,5 т/ха,
а пшенице и јечма око 3,5 – 4,5 т/ха.
Најраспрострањеније повртарске културе су: паприка – 188 ха, купус и кељ– 28 ха,
шаргарепа – 16 ха, парадајз – 11 ха, јагоде -184 Ха и бостан -93 Ха.
На подручју општине Варварин није заступљена органска производња и још увек
нема сертификованих производа.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника

На подручју општине Варварин средином деведесетих година функционсале су
пољопривредне задруге и једно пољопривредно добро. Са доношењем Закона о повраћају
пољопривредног земљишта ранијим власницима, земљиште које су користиле
земљорадничке задруге им је одузето и тада су задруге почеле да пропадају. Тренутно на
подручју општине постоји 7 земљорадничких задруга са великим проблемима у пословању.
Када су удружења пољопривредника у питању ситуација је мало боља, функционише
11 удружења. Удружења пољопривредника имају велики потенцијал, посебно се истиче
удружење водокорисника Агро-Обреж из Обрежа који су на претходно комасираном
земљишту површине 1200 ха средствима ЕБРД и сопственим средствима као и средствима
Фонда за развој пољопривреде општине Варварин успели да електрифицирају читаву
површину.
1.1.14. Трансфер знања и информација

Пољопривредни произвођачи су веома заинтересовани за обуке и предавања која
организује ПССС Крушевац, као и за све врсте обука организованих од стране
истраживачких установа, привредних субјеката и агенција.
Стручна служба се труди да едукацију пољопривредника обавља у време зимског
периода, када је мањи интензитет радова у пољопривреди, организујући предавања за која
пољопривредници покажу највише интересовања. Најчешће су то предавања на теме:
1. нове сорте поврћа и њихово гајење
2. расађивање повртарских култура
3. заштита повртарских култура
4. исхрана преживара
5. гајење говеда, оваца и коза
6. ратарске културе краће вегетације
7. изградња и реконструкција објеката у сточарству
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Табеларни приказ планираних мера и финансиских средстава
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

Шифра мере

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Износ
подстицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

6.600.000

-

50-80

5.000.000

-

20

400.000

-

100

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

1.
УКУПНО

0

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

Шифра мере

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

1.
УКУПНО

0

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1.

4.

Назив мере

Инвестиције у физичка
средства
пољопривредних
газдинстава
Обнављање
пољопривредног
производног
потенцијала нарушеног
елементарним
непогодама и
катострафалним
догађајима и увођење
одговарајућих
превентивних
активности
Трансфер знања и
развој
саветодавсдавстваунапређење обукау
области пољопривреде
и руралног развоја
УКУПНО

Шифра
мере

101

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

-

104

305

12.000.000

-
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Табела 4. Mере које нису предвиђене у оквиру мера дирекних плаћања,мере кредитне

подршке и у оквиру мера руралног развоја

Редни
број

1.
2.

Назив мере

Шифра
мере

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у РСД)

-

-

-

-

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
-

-

-

-

-

-

Износ
подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
-

Тебела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета ЈЛС планираних за реализацију
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја

Вредност у
РСД
12.000.000

Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку

0

Планирана средства за директна плаћања

12.000.000

Буџет за остале мере

-

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма мере
подршке су намењене регистрованим пољопривредним удружењима са територије општине
Варварин, у висини од 20-80% потраживаних средстава и усмерене су за набавку приплодних јуница,
као и система за наводњавање. Такође се део средстава издваја за едукацију пољопривредника, кроз
посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду и за организовање стручних предавања
из области пољопривредне производње.

Очекује се да ће планиране мере подршке, које су намењене пољопривредним
удружењима и индивидуалним пољопривредним произвођачима, довести до подизања
квалитета живота у сеоским срединама, повећања продуктивности и ефикасности рада и
запошљавања на пољопривредним газдинствима, као и даљем подстицању удруживања
Информисање корисника о могућностима које Програм пружа

ЈЛС своје потенцијалне кориснике о мерама подршке информише путем:
локалних телевизија и радија
на огласној табли у холу општинске управе
путем интернет презентације општине
пољопривредне стручне службе
5. у Месним канцеларијама
1.
2.
3.
4.

Мониторинг и евалуација/надзор реализације Програма

За мониторниг и евалуацију Програма задужено је Одељење за јавне службе и Комисија за
расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде и
рурални развој општине Варварин.
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II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере:

Инвестиција у физичка средства пољопривредних

газдинства 101

2.1.1. Образложење Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева

значајније инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и
опрему, технологију и јачање производног ланца. У складу са Стратегијом пољопривреде и
руралног развоја највећи део буџетских средстава је управо намењен расту конкурентности.
Мера инвестиције у материјална средства пољопривредних газдинстава подржава
мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства и процеса
производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања
газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности,
веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.
Иако ова газдинства карактерише специјализована производња, кључни проблем овог
сектора је уситњеност поседа, високи трошкови производње и немогућност утицаја на цене у
ланцу исхране, техничка опремљеност газдинства, односно застарела механизација, низак
степен образовања и стручне оспособљености итд.
Постоји потреба да се овом мером утиче на повећање приноса и побољшање агротехнологије.
2.1.2. Циљеви мере Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање
производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова
производње, унапређење техничко-технолошке опремљености, повећање производних
површина у повећање наводњаваних површина системом кап по кап.
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије
(НПРР) Није усвојен НПРР.
2.1.4. Крајњи корисници Крајњи корисници ових подстицајних средстава су индивидуални
пољоприврдни произвођачи .
2.1.5. Економска одрживост : Није потребан бизнис план.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике Право на коришћење средстава
регистровано газдинство са територије општине Варварин у активном статусу.
2.1.7. Специфични критеријуми - Нема специфичних критеријума
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или
сименталског говечета

101.2.1.

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове
лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка

има
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опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију,
конзервацију и мултипликацију садног материјала
Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу,
производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући
и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка
механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка
прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада,
висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести,
корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту
воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап;
набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за
наводњавање)
Набака опреме за пчеларство

2.1.9. Критеријуми селекције Нема
2.1.10. Интензитет помоћи Износ подстицаја зависи од висине захтева пољопривредног

произвођача и креће се у границама од 50 - 80 % од износа захтева.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Индикатори успеха су:
Редни
број
1
2
3

Назив показатеља
Број пољопривредних газдинстава која су модернизовала производњу
Обрадиве површине у ха под набављеним системима за наводњавање
Број удружења, корисника средстава

2.1.12. Административна процедура Подстицајна средства додељиваће се путем конкурса који

ће детаљније дефинисати критеријуме за корисника подстицаја. Конкурс ће трајати од дана
објављивања до утрошка средстава а најкасније до 01.11.2016. године.
Општинска управа Варварин вршиће пријем захтева у складу са конкурсним
условима и критеријумима. Потенцијални корисници могу поднети само једну конкурсну
пријаву, која се може односити само на једну програмску односно подпрограмску област.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Варварин(у даљем тексту Комисија) у поступку
одобравања подстицајних срадстава моћи ће да проверава све наводе у конкурсној
документацији,утврди и провери тачност приложене документације изласком на терен и да
по потреби тражи доставу додатне документације.
Захтеви ће се разматрати по редоследу приспећа.За сваку инвестицију Комисија
задржава право да истражи тржиште и одреди минималну и максималну цену инвестиције
која ће бити примењена приликом обрачуна одобравања подстицајних средстава.
Одлуку о додели подстицајних средстава доноси Комисија.
Одобрена подстицајна средства уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог
пољопривредног газдинства а начин реализације и обавезе корисника којима се одобре
средства прецизираће се уговором.
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2.2. Назив и шифра мере:

Обнављање
пољопривредног
производног
потенцијала
нарушеног
елементарним непогодама и катастрофаним догађајима и увођење одговарајућих
превентивних активности 104
2.2.1. Образложење

Пољопривредна производња је изложена великом броју ризика на које
пољопривредни призвођачи не могу да утичу. Не постоји јединствена база газдинстава која
користе усуге осигурања усева, плодова и животиња али се претпоставља да око 3% од
укупног броја газдинстава осигурава своје усеве (подаци осигуравајућих кућа на нивоу
републике). Разлог за такво стање је с′ једне стране лежи у необавештености
пољопривредних произвођача о предностима које пружа осигурање, а са друге стране слабо
развијена пољопривредна производња коју због мали улагања и малих приноса није
исплативо осигуравати.
2.2.2. Циљеви мере

Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, смањење трошкова производње.
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није усвојен НПРР.
2.2.4. Крајњи корисници

Крајњи корисници мере регреса за премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње су индивидуални пољопривредни произвођачи
чије се газдинство налази у евиденцији националног регистра пољопривредних газдинстава.
2.2.5. Економска одрживост

Подносилац захтева не мора да доказује економску исплативост пројекта кроз форму
бизнис плана.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике

Корисници су активна пољопривредна газдинства регистрована на територији
општине Варварин.
2.2.7. Специфични критеријуми

Не постоје специфични критеријуми за коришћење ове мере подстицаја
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Не постоји.
2.2.9. Критеријуми селекције

Нема
2.2.10. Интензитет помоћи

Фонд финансира 20% од премије осигурања.
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2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број пољопривредних газдинстава која осигуравају усеве, плодове и животиње

2.

Годишњи индекс промене броја осигураника

2.2.12. Административна процедура

Корисници сами бирају осигуравајуће друштво са којим закључује уговор о
осигурању. Осигуравајуће друштво доставља списак осигураника стручним службама
Општинске управе.
2.3. Назив мере: Трансфер знања и развој саветодавства – унапређење обука у области
пољопривреде и руралног развоја
2.3.1. Образложење

Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније
инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему,
технологију и јачање производног ланца. У складу са Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја највећи део буџетских средстава је намењен расту конкурентности.
Индивидуални пољопривредни произвођачи из свих села са територије општине Варварин ће
бити посетиоци Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду који желе да се упознају
са новостима у пољопривреди, најновијом механизацијом која се користи у свету, органском
пољопривредом, новим расама стоке итд. Досадашње посете сајмoвима пољопривреде,
пољопривредни произвођачи су користили и за куповину нове механизације по нижим –
сајамским ценама, куповину расних грла стоке, упознавање са новим системима за
наводњавање, повезивање са другим пољопривредним произвођачима, земљорадничким
задругама, пољопривредним удружењима и сл.
2.3.2. Циљеви мере

Знатан број индивидуалних пољопривредних произвођача, као и мањи број
пољопривредних предузећа ће набавити нову механизацију, системе ''кап по кап'',
квалитетна повртарска семена, расна грла стоке и тд. Пољопривредни произвођачи који раде
на својој едукацији су много спремнији да у своју пољопривредну производњу уведу нове
сорте семена, нове расе стоке, користе системе за наводњавање, примене модерне начине
производње и обраде земљишта, производе у затвореном простору и тд.
2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није усвојен НПРР.
2.3.4. Крајњи корисници Корисници мере је Општина Варварин.
2.3.5. Економска одрживост За економску одрживост није потребан бизнис план или пројекат.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике Не постоје
2.3.7. Специфични критеријуми Не постоје
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2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

Износ

305.1.

Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности

200.000

305.2

Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације,
студијска путовања

200.000

2.3.9. Критеријуми селекције Не постоје
2.3.10. Интензитет помоћи Интезитет помоћи је 100%.
2.3.11. Индикатори/показатељи Број пољопривредних произвођача који су посетили сајам,

број предавања, број слушалаца предавања.
2.3.12. Административна процедура Организацију посете Међународном пољопривредном

сајму у Новом Саду обавља стручна служба Фонда за пољопривреду општине Варварин тако
што уписује заинтересоване пољопривредне произвођаче који су дужни да доставе доказ о
регистрацији газдинства.
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III Идентификациона картa
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП) 1
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника / површина, км²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 – 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старења2
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
Основно образовање
Средње образовање
Више и високо образовање
Учешће пољопривредног у укупном становништву
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
1

Јединица
мере
назив
назив
назив
назив
км²
број
број
број
број
број
ст/km²
%
%
%
%
година
%
%
%
%
%
опис

Вредност, опис
показатеља

Шумадија
Расински округ
Варварин
249
21
21
21
17.966
5772
72
-10,71
-10,71
15
23
45
170
24,7
29
27
5,2
50
Равничарски,

Година

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2014

Извор
податка
Устав РС
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
Правилник
рзс**
рзс*
рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
процена
интерни

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине која
испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која
се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког
документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2
Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
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Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа 3
Клима (умерено-континентална, субпланинска, ...)

опис
опис

Просечна количина падавина
Средња годишња температура
Хидрографија (површинске и подземне воде)

мм
ºC
опис

Површина под шумом
Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години
Посечена дрвна маса
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

ha
%
ha
m³

број
број

- породична пољопривредна газдинства
- правна лица и предузетници
Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало 5

%
%
ha
%
ha, %

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало 6

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
3

ha, %

ha
ha
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брежуљкасто-брдски
Нема података
Умерено-континентална,
субхумидна
640
11,1
Велика Морава, Западна
Морава, Каленићка река
4985
20
Нема података
7.331

интерни
интерни

2014
2014

интерни
интерни
интерни

2014
2012
2012
2012
2012

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

3658
3658

2012
2012

рзс***
Управа за
трезор4

10384
41
8852 (85%) оранице и
баште; 477 (4,6%) ливаде
и пашљаци; 504 (4,85%)
воћњаци; 1260 (12,13%)
виногради; 354 (3,4%)
остало
Жита:7078 ха (68 %);
индустријско биље: 14 ха
(0,13 %); поврће: 546 ха
(5,25%); крмно биље:
1072 ха (10,32 %);
остало: 124 ха (0,7%)
2,83
1200

2014
2014
2012

Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
5
Окућница, расадници и др.
6
Цвеће и украсно биље, угари и др.
4

2014
2014

рзс***
рзс***

2012
рзс***

2012

2012
2014

рзс***
интерни
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Обухваћеност земљишта неким видом удруживања
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ
Наводњавана површина КПЗ
Површина пољ.земљишта у државној својини на територији АП 7
Површина пољ.земљишта у државној својини која се даје у закуп:
физичка лица : правна лица
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела

Трактори, комбајни, прикључне машине

Пољопривредни објекти8

ha
број
ha
ha
ha
ha
%
број

број

број

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници

број

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља

ha, број ПГ

Чланови газдинства9 и стално запослени на газдинству:

број

7

13.07.2016.године

1200
1081
Нема података
1059
609
277
36:64
2621 говеда; 29678
свиња; 5632 оваца и
коза; 345509; 4583
кошница пчела
2962 трактор; 170
комбајна; 18.573
прикључне машине 2588
плугова, 1418 тањирача,
1699 дрљача, 208
сетвоспремача, 431
ротофреза, 625 растурача
минералног земљишта,
78 растурача стајњака,
653 сејалице, 955
пркалица, 993 прколице
и 799 косилица
2049 објекта за смештај
стоке; 2482 кош; 351
амбара; 32 силоса; 1137
објекта за машине и
опрему
7 хладњача; 1сушара; 7
стакленика;
604пластеникa
7070 ха (3208 ПГ); 1254
ха (1621 ПГ); 6481 ха
(3108 ПГ)
3613

Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси),
пољопривредних машина и опреме.
9
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
8

2014
2012
2014
2012
2014
2014
2014

интерни
рзс***
интерни
рзс***
интерни
интерни
интерни
рзс***

2012
рзс***

2012

рзс***
2012

2012

рзс***

2012

рзс***

2012

рзс***
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(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / предузетника)
Годишње радне јединице10
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника11
Производња пољопривредних производа 12:
- биљна производња
- сточарска производња
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева13
Поште и телефонски претплатници
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом14
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре15

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде 16

%
број
број

13.07.2016.године
рзс***
рзс***
интерни

99,4:0,6
4147
5 земљорадничких
задруга, 11 удружења
пољопривредника

2012
2012

Нема података
Нема података

2014
2014

рзс***
интерни

km
број

161
6 пошта, 5064
телефонских прикључака

2013
2013

рзс*
рзс*

број
број
хиљ.m³
хиљ.m³

900
800
Нема података
Нема података

2014
2014
2014
2014

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

број

71 трансформатор

2014

интерни

број

број
број

1 установа
предшколског
образовања (11 објеката),
5 основних школа + 12
подручних одељења, 1
средња школа
898
798

број

6 на породичним

количина
тона
т, лит., ком.

10

2014

рзс*

2011

2012
2012

рзс*
рзс*
рзс* рзс***

Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног лица, тј.
пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
11
Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
12
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
13
Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
14
Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.
15

Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
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Газдинства која обављају друге профитабилне активности17
Туристи и просечан број ноћења туриста 18 на територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем 19

број
број

13.07.2016.године

газдинствима, 50 на
газдинствима правних
лица
134
Нема података

да / не
број

да
-

2012

2012
2014

рзс***
рзс*

2014
2014

интерни
ПССС

На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих
извора, узгој рибе и др.).
18
Домаћи и страни.
19
Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине,
углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.
16
17

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
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