СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХIV

20.12.2017.године

БРОЈ 13

ВАРВАРИН

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

40.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 2.
Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 10/17 – пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин за 2018. годину (у
даљем тексту: буџет), састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМВОИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода

У динарима
518.163.857,00
500.100.000,00
18.063.857,00

508.163.857,00
490.100.000,00
18.063.857,00
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- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0,00

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

2.1.Задужење код домаћих кредитора
2.2. Задужење код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга

Шифра економске
класификације
2

План
3
492.100.000,00

71
711
711180
713

161.421.000,00
91.343.516,00
51.076.484,00
19.000.000,00

74
25.335.000,00
25.335.000,00
731+732
733
8

305.344.000,00

4
41
42
44
45
47
48+49

384.838.370,00
101.355.949,00
128.895.814,00
3.027.000,00
24.500.000,00
10.910.000,00

463
464
5
62

62.585.000,00
14.300.000,00
98.261.630,00

31.940.000,00

92
91
911
912
10.000.000,00
61
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3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
5. Остале дотације и трансфери
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3. извор финансирања 13)

20.12.2017.године

611
612
613
6211
465
3

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

10.000.000,00

7.324.607,00

3

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

Износ у динарима
76.975.000,00
18.000.000,00
21.000.000,00
20.500.000,00
20.000.000,00
5.550.000,00
66.900.000,00
43.500.000,00
27.700.000,00
8.000.000,00
26.885.000,00
8.300.000,00
17.761.000,00
11.000.000,00
111.459.000,00
9.270.000,00
300.000,00

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020.годину
исказују се у следећем прегледу:
Ек.
клас
1

Ред.
број
2

511
1.

511

2.

Опис
3
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Општинска управа
пројектна документација
Година почетка финансирања пројекта
2018.година
Година завршетка финансирања пројекта
2018.година
Укупна вредност пројекта
300.000,00 динара
Извори финансирања: 01
Из текућих прихода буџета
300.000,00
СТЦ“Темнић“ Варварин
Капитално одржавање спортских објеката и
пројектна документација
Година почетка финансирања пројекта
2018.година
Година завршетка финансирања пројекта

2018.

2019.

2020.

4

5

6

300.000,00
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511

511

511

511

511

511

3.

4.

5.

6.

7.

8

512
1.

512
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2018.година
Извори финансирања: 01
Из текућих прихода буџета
906.630,00 динара
Општинка управа
Изградња путева и мостова са пројектима
Година почетка финансирања пројекта
2017.година
Година завршетка пројекта 2018.година
Извори финансирања 01
Из текућих прихода буџета
46.000.000,00 динара
Општинка управа
Капитално одржавање пословних зграда и
пословних простора – развој заједнице
(Домови култура, игралишта итд)
Година почетка финансирања пројекта 2018.г.
Година завршетка пројекта 2018.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета 1.200.000,00
динара
Изградња водоводне мреже у месним
заједницама (Бошњане, С.Варварин, Обреж и
Г.Катун)
Година почетка финансирања пројекта 2017.г.
Година завршетка пројекта 2020.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
20.000.000,00 динара
Изградња канализационе мреже у месним
заједницама (Г.Катун, С.Варварин и Д.Катун и
изградања пројектне документације за месне
заједнице Бошњане и Макаре)
Година почетка финансирања пројекта 2017.г.
Година завршетка пројекта 2020.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
21.000.000,00 динара
Јавни ред и безбедност у саобраћају по
програму
Година почетка финансирања пројекта 2018.г.
Година завршетка пројекта 2018.г.
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета
400.000,00 динара
Општинска библиотека
Година почетка финансирања пројекта 2018.г.
Извори финансирања 01
Из текућих прихода буџета
500.000,00 динара
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
Машине и опреме (ПУ ''Наша радост)
Опрема (укупно)
Из буџета општине
370.000,00 динара
Машине и опрема (СТЦ ''Темнић)

20.12.2017.године

906.630,00

46.000.000,00

1.200.000,00

20.000.000,00

21.000.000,00

400.000,00

500.000,00

370.000,00

19.000.000

24.000.000

27.000.000

27.000.000
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512

3.

512
4.

512
5.

512
6.

515

1
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Намештај и електронска опрема
Из текућих прихода буџета
310.000,00 динара
Из сопствених прихода
300.000,00 динара
Јавни ред и безбедност у саобраћају, по
програму 220.000,00
Машине и опрема (Општинска управа)
Намештај, рачунарска опрема, електронкс
опрема и др.
Из текућих прихода буџета
2.030.000,00 динара
Машине и опрема (Фонд за заштиту животне
средине)
Набавка смећара
Из текућих прихода буџета
3.000.000,00 динара
„Имам диплому и слободан сам“
Машине и опрема (компијутери и остала
опрема)
1.765.000,00
Општинска библиотека
Нематеријална имовина
Књиге у библиотеци
Из текућих прихода буџета
250.000,00 динара

20.12.2017.године

310.000,00

220.000,00

2.030.000,00

3.000.000,00

1.765.000

250.000,00

В КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
451
1.

451

2.

Капиталне субвенције јавних нефинансијским
предузећима и организацијама
ЈКП ''Варварин'' Варварин (набавка
комбиноване грађевинске машине – скип)
Из текућих прихода буџета 8.000.000,00
ЈП“Расвета Варварин“ Варварин
Набавка теренског возила
Из текућих прихода буџета
1.500.000,00 динара

8.000.000,00

1.500.000,00

ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
еко.клас.

назив

410000 Расходи за запослене

План
2018.
101.355.949,00

411000 Плате, додаци и накнаде запослених

78.487.944,00

Социјални доприноси на терет
412000 послодавца
413000 Накнаде у натури
414000 Социајлна давања запосленима

14.742.005,00
1.232.000,00
2.150.000,00

415000 Накнаде трошкова за запослене

2.544.000,00
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416000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
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Награде запосленима и остали
посебни расходи
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

Отплата камате и пратећи
440000 трошкови задуживања
441000 Отплата домаћих камата
444000 Негативне курсне разлике

20.12.2017.године

2.200.000,00
128.895.814,00
32.136.362,00
1.964.692,00
32.348.760,00
15.853.000,00
32.895.000,00
13.698.000,00
3.027.000,00
3.000.000,00
27.000,00

450000 Субвенције

24.500.000,00

451000 Субвенције јавним нефи. предузећима
460000 Донације, дотације и трансфери

24.500.000,00
84.209.607,00

463000 Трансфери осталим нивоима власти

62.585.000,00

Дотације организацијама за обаве.
464000 социјално осигурање
465000 Остале дотације и трансфери

14.300.000,00
7.324.607,00

Социјално осигурање и социјална
470000 заштита

10.910.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из
472000 буџета
480000 Остали расходи

10.910.000,00
18.690.000,00

481000 Дотације невладиним организацијама

17.740.000,00

Порези, обавезне таксе, казне и
482000 пенали

475.000,00

Новчане казне и пенали по решењу
483000 судова

175.000,00

Накнада штете за повреде или штету
484000 нан.од др органа
485000
510000
511000
512000
515000
520000
523000
610000

Накнада штете за повреде или штету
нан.од др органа
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе
Залихе робе за даљу продају
Отплата гла внице

Отплата главнице домаћим
611000 кредиторима

300.000,00
98.261.630,00
90.306.630,00
7.695.000,00
260.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00
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Административни трансфери из
490000 буџета
499000 Средства резерве
Укупни издаци

20.12.2017.године

13.250.000,00
13.250.000,00
493.100.000,00

Економска
класификац
ија

ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
План прихода из
буџета за 2018

Назив конта

321311 Пренета неутрошена средства из претх.године
711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталних делатности
711140 Порез на приходе од имовине
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000
712000 Порез на фонд зарада
712110 Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос
713420 апсолутних права на непокретност, порез на пренос
апсолутних права на половна моторна возила)
713610 Порез на акције на име удела
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714420 Комунална такса за приређивање музичког динара
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за
714560
заштиту животне средине)
714570 Општинске и градске таксе
УКУПНО 714000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму

Приходи из
осталих
извора.
7.156.000,00

Укупно

7.156.000,00

71.049.516.00
15.130.000.00
150.000.00

71.046.516,00
15.130.000,00
150.000,00

5.000.00
5.000.00
4.000.00
5.000.000.00
91.343.516.00

5.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000.000,00
91.343.516,00

1.000.00
1.000.00

1.000,00
1.000,00

38.000.000.00
5.000.000.00

38.000.000,00
5.000.000,00

8.076.484.00

8.076.484.00

51.076.484.00

51.076.484,00

1.000.00

1.000,00

8.450.000.00
50.000.00
4.000.00

8.450.000,00
50.000,00
4.000,00

250.000.00

250.000,00

245.000.00
9.000.000.00

245.000,00
9.000.000,00

10.000.000.00

10.000.000,00
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УКУПНО 716000
732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000
733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000
741000 Приходиод имовине
741150 Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520 земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
накнада за коришћење грађевинског земљишта
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде
УКУПНО 741000
742000 Приходи од продаје добара и услуга
742150 Приходи од продаје добара и услуга
742250 Општинске административне таксе
742350 Приходи од општинсог органа управе
Приходи индиректних корисника који се остварују
742370 додатним активностима
УКУПНО 742000
743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине
743920 Oстале новчане казне, пенали и приходи
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
823000 Примање од продаје робе за даљу продају
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
823150 општине
УКУПНО 823000
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921000

20.12.2017.године

10.000.000.00

296.000.000.00
9.344.000.00
305.344.000.00

10.000.000,00

7.000.000,00
7.000.000,00

333.000.000,00
9.344.000,00
312.344.000,00

4.000.000.00
2.000.000.00

4.000.000,00
2.000.000,00

6.000.000.00

6.000.000,00

9.000.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00

14.000.000.00

1.874.175,00

10.874.175,00
2.000.000,00
3.000.000,00

1.070.000,00

1.070.000,00

2.944.175,00

16.944.175,00

2.800.000.00

2.800.000,00

180.000.00

180,000,00

20.000.00

20.000,00

3.000.000.00

3.000.000,00

335.000.00
335.000.00

335.000,00
335.000,00

2.000.000.00
2.000.000.00

2.000.000,00
2.000.000,00

500.000.00
500.000.00

500.000,00
500.000,00

500.000.00
500.000.00

7.963.682,00

7.963.682,00

7.963.682,00

7.963.682,00
500.000,00
500.000,00

УКУПНИ ПРИХОД: 493.100.000,00 25.063.857.00 518.163.857,00
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Члан 4
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
518.163.857,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по
корисницима и врстама издатка и то:

Раздео

Глава

Функција

Програмска
Класификација

Позиција

Економска
класификација

ОПИС

1

2

3

4

5

6

1

1.01

7

Средства из
буџета

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА
0001) – Функционисање скупштине

2101

21010001

Извршни и законодавни органи

110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених

2

412

3

414

Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима

4

415

Накнаде за запослене

5

421

Стални трошкови

6

423

Услуге по уговору

7

426

8
9
10

482

11

2.460.000,00

2.460.000,00

451.000,00

451.000,00

50.000,00

50.000,00

24.000,00

24.000,00

10.000,00

10.000,00

8.750.000,00

8.750.000,00

Материјал

145.000,00

145.000,00

465

Остале дотације и трансфери

395.000,00

395.000,00

481

Дотације невладиним организацијама
– политичке странке
Порези, обавезе таксе и накнаде

170.000,00

170.000,00

30.000,00

30.000,00

483

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

15.000,00

15.000,00

01

Приходи из буџета
12.500.000,00

12.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 110
УКУПНО РАЗДЕО 1

2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2.01
2101

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

21010002

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

111
12

411

Плате, додаци и накнаде запослених

13

412

550.000,00

550.000,00

14

414

Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленома

400.000,00

400.000,00

15

415

Накнаде за запослене

140.000,00

140.000,00

16

421

Стални трошкови

90.000,00

90.000,00

17

422

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

18

423

Услуге по уговору

4.080.000,00

4.080.000,00

19

426

Материјал

230.000,00

230.000,00
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20

465

Остале дотације и трансфери

21

482

22

485

23

515
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500.000,00

500.000,00

Порез,обавезе, таксе и накнаде

20.000,00

20.000,00

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

150.000,00

150.000,00

10.000,00

10.000,00

9.270.000,00

9.270.000,00

9.270.000,00

9.270.000,00

200.000,00

200.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

220.000,00

220.000,00

Извори финансирања за функцију 111
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111
Извори финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за Програм 16
УКУПНО РАЗДЕО 2
УКУПНО ПРОГРАМ 16

3

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3.01

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002(ПА
0002)- Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни органи

2101

21010002
111
24

422

Трошкови путовања

25

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111
Извори финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за Програм 16

01

Приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО 3
УКУПНО ПРОГРАМ 16

4

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4.01
0602

Програмска активност 0004 (ПА
0004) – Општинско
правобранилаштво
Судови

06020004
330
26

411

Плате, додаци и накнаде запослених

27

412

28

413

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

132.000,00

132.000,00

29

414

Социјијална давања запосленима

20.000,00

20.000,00

30

415

Накнаде трошкова за запослене

20.000,00

20.000,00

31

416

Награде, бонуси остали расходи

20.000,00

20.000,00

32

421

Стални трошкови

20.000,00

20.000,00

33

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

34

423

Услуге по уговору

20.000,00

20.000,00

35

424

Специјализоване услуге

20.000,00

20.000,00

36

425

Трекуће поправке и одржавање

20.000,00

20.000,00

37

426

Материјал

20.000,00

20.000,00

38

465

Остале дотације и трансфери

160.000,00

160.000,00
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40

483
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Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власт
другом
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Извори финансирања за функцију 330
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5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

1.907.000.00

1.907.000,00

1.907.000,00

1.907.000,00

35.300.000,00

35.300.000,00

6.300.000,00

6.300.000,00

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за ПА 0004
01

Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 15
Свега за Програм 15
УКУПНО РАЗДЕО 3

5

ОПШТИНСКА УПРАВА

5.01
0602

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020001

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

130
41

411

Плате, додаци и накнаде запослених

42

412

43

413

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

44

414

Социјална давања запосленима

900.000,00

900.000,00

45

415

Накнаде трошкова за запослене

1.000.000,00

1.000.000,00

46

416

300.000,00

300.000,00

47

421

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

6.425.000,00

6.425.000,00

48

422

Трошкови путовања

250.000,00

250.000,00

49

423

Услуге по уговору

6.010.000,00

6.010.000,00

50

424

Специјализоване услуге

2.380.000,00

2.380.000,00

51

425

Текуће поправке и одржавање

1.920.000,00

1.920.000,00

52

426

Материјал

3.660.000,00

3.660.000,00

53

465

Остале дотације и трансфери

4.450.000,00

4.450.000,00

54

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

240.000,00

240.000,00

55

483

50.000,00,

50.000,00

56

485

50.000,00

50.000,00

57

511

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

58

512

Машине и опрема

300.000,00

300.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

71.755.000,00

71.755.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за ПА 0001
Извори финансирања за Програм 15
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Програмска активност 0003 (ПА
0003) – Сервисирање јавног дуга

06020003

Трансакције везане за јавни дуг

170
59

441

Отплата домаћих камата

60

444

Негативне курсне разлике

61

611

Отплата главнице

27.000,00

27.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

13.027.000,00

13.027.000,00

Извори финансирања за функцију 170
Извори финансирања за ПА 0003
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 170
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Програмска активност 0014 (ПА
0014) – Управљање у ванредним
ситуацијама
Ванредне ситуације

06020014
130
62

422

Трошкови путовања

63

423

Услуге по уговору

64

424

65
66

40.000,00

40.000,00

1.010.000,00

1.010.000,00

Специјализоване услуге

300.000,00

300.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

550.000,00

550.000,00

426

Материјал

100.000,00

100.000,00

2.000.000,00

2.000.0000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за ПА 0014
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001 (ПА
0001) - Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Улична расвета

1102
11020001
640
67

421

Стални трошкови

68

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 640
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА
0002) - Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај

0701

07010002
451
69

424

Специјализоване услуге

1.900.000,00

1.900.000,00

70

425

Текуће поправке и одржавање

19.000.000,00

19.000.000,00

71

511

Зграде и грађевински објекти

46.000.000,00

46.000.000,00

66.900.000,00

66.900.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 451
Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 451
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ
ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА
0001) - Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије

0501

05010001

Опште услуге

640
72

423

Услуге по уговору (Јавно приватно
партнерство)
Извори финансирања за функцију 640
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640

0602 - П
1

Пројекат "Обележавање Дана
општине "
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Опште услуге

130
73

423

Услуге по уговору

74

426

Материјал

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

130.000,00

130.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за Пројекат 1
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Програмска активност 0010 (ПА
0010) – Стална буџетска резерва

06020010

Извршни и законодавни органи

110
75

499

Стална буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 110
Извори финансирања за ПА 0010

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
Програмска активност 0009 (ПА
0009) – Текућа буџетска резерва

06020009

Извршни и законодавни органи

110
76

499

Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 110
Извори финансирања за ПА 0009

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 110

11020002
540
77

424

01

ПА-Одржавање јавних зелених
површина
Заштита биљног и животињског света
и крајолика
Специјализоване услуге (чишћење
града)
Извори финансирања за функцију 540
Приходи из буџета
ПА- Зоохигијена

11020004
540
78

424

79

483

80

485

Заштита биљног и животибског света и
крајолика
Специјализоване услуге
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнаде штете за повреде или штете
нанету од стране државних органа

300.000,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 540
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 540

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

13010005

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

130
81

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за ПА 0005

01

Приходи из буџета

Страна 484 број 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

Укупно за функцију 130
Пројекат "Финансирање пројеката
удружења грађана на основу
конкурса"
Опште услуге

0602-П
2
130
82

481

Дотације невладиним организацијама

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1.785.000,00

1.785.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за Пројекат 2
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Пројекат " Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима"
Опште услуге

0602-П3

130
83

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за Пројекат 3

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Пројекат "Подршка верским
заједницама"
Опште услуге

0602-П4
130
84

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 130
Извори финансирања за Пројекат 4

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130

0901

ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010006

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

070
85

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета (превоз ученика специјалне
школе)
Извори финансирања за функцију 070
Извори финансирања за ПА 0006

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 070

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010001

Програмска активност 0001
(ПА0001) - Социјалне помоћи

070

Социјалне помоћи- Центар за
социјални рад
Донације и трансфери

86

463

87

463

88

463

Накнада по Закључку општинског
Већа, Добровољно радно ангажовање
Једнократне социјалне помоћи

89

463

Накнаде за новорођенче

90

463

Накнада за незапослене породиље
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета

800.000,00

800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00
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Укупно за функцију 070

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
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17.885.000,00

17.885.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.710.000,00

3.710.000,00

570.000,00

570.000,00

4.280.000,00

4.280.000,00

2.000.0000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

Социјалне помоћи за избегла и
расељена лица

090
91

472

09010006
090
92

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Укупно за функцију 090
Програмска активност 0006
(ПА0006) - Подршка деци и
породицама са децом
Социјална заштита
некласификована на другом месту
Стипендије студентима
Извори финансирања за функцију 090
Извори финансирања за ПА 0006

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090

0901
09010005
070
93

472

94

481

ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0005
(ПА0005) -Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Социјална помоћ угроженом
становништву - Црвени крст
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - Народна кухиња
Дотације невладиним организацијама Црвени крст
Извори финансирања за функцију 070
Извори финансирања за ПА 0005

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Програмска активност 0008
(ПА0008) - Подршка старијим
лицима и/или особама са
инвалидитетом
Старост

09010008

020
95

423

Услуга социјалне заштите - Помоћ у
кући за старија лица
Извори финансирања за функцију 020
Извори финансирања за ПА 0008

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 020
Програмска активност 0006
(ПА0006) - Подршка деци и
породицама са децом
Социјална заштита
некласификована на другом месту

09010006
090

96

463

Услуга социјалне заштите - Дневни
боравак за децу са сметњама у развоју
Извори финансирања за функцију 090
Извори финансирања за ПА 0006

01

Приходи из буџета
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9.000.000,00

9.000.000,00

150.000,00

150.000,00

1.430.000,00

1.430.000,00

400.000,00

400.000,00

220.000,00

220.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

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

0701

07010002
360
97

423

98

426

99

511

100

512

Услуге по уговору (стручно
усавршавање, матура и пропагандне
активности)
Материјал (набавка прслука и ауто
седишта за децу)
Зграде и грађевински објекти( за
изградњу пројекта за уређ.зоне школе)
Машине и опрема (опрема пута, видео
надзор, сигнализација и др)
Извори финансирања за функцију 360
Извори финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за Програм 7

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 360
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0008 (ПА
0008) -Остале комуналне услуге

1102
11020008

Водоснабдевање

630
101

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630
Извори финансирања за ПА 0008
Извори финансирања за Програм 2

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 630
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0009 (ПА
0009) -Остале комуналне услуге

1102
11020009

Управљање отпадним водама

520
102

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 520
Извори финансирања за ПА 0009
Извори финансирања за Програм 2

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 520

412

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

15010002

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

Страна 487 број 13.
103

464

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Текуће дотације:
-програм стручне праксе
- јавни радови
- субвенције за самозапошљавање
-субвенције послодавцима за
ангажовање теже запошљивих лица

20.12.2017.године

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 412
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 412
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0002 (ПА
0002) Одржавање јавних зелених
површина
ЈКП"Варварин" Варварин

1102
540

104

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за функцију 540
Извори финансирања за ПА 0002

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 540
Управљање и одржавање јавним
осветљењем
ЈП "Расвета Варварин"

11020001
640
105

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима
Извори финансирања за функцију 640
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 640

1801

ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001

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

760
106

464

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 760
Извори финансирања за ПА 0001

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 760
Програмска активност 0002(ПА
0002) - Мртвозорство

18010002
760
107

464

Здравство некласификовано на
другом месту
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 760
Извори финансирања за ПА 0002

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за Програм 12
Укупно за функцију 760
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ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА
0001) - Функционисање основних
школа
Основно образовање

2002
20020001
912
108

463

ОШ"Јован Курсула,, Варварин

8.000.000,00

8.000.000,00

109

463

6.000.000,00

6.000.000,00

110

463

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

5.000.000,00

5.000.000,00

111

463

ОШ"Мирко Томић" Обреж

4.500.000,00

4.500.000,00

112

463

ОШ"Драги Макић,, Бошњане

4.200.000,00

4.200.000,00

27.700.000,00

27.700.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 912
Извори финансирања за ПА 0001
Извори финансирања за Програм 9
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА
0001) - Функционисање средњих
школа
Средње образовање

2003
20030001
920
113

463

Трансфери осталим нивоима власти
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 920
Извори финансирања за ПА 0001
Извори финансирања за Програм 10

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 920

1201

ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА

12010001

Програмска активност 0001 (ПА
0001) - Функционисање локалних
установа културе
Установе културе

5.02

Услуге културе

820
114

411

Плате, додаци и накнаде запослених

7.578.720,00

7.578.720,00

115

412

1.356.588,00

1.356.588,00

116

413

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури

100.000,00

100.000,00

117

414

Социјална давања запосленима

50.000,00

50.000,00

118

415

Накнаде трошкова за запослене

120.000,00

120.000,00

119

416

400.000,00

400.000,00

120

421

Накнаде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови

2.566.000,00

2.566.000,00

121

422

Трошкови путовања

122

423

Услуге по уговору

123

424

Специјализоване услуге

50.000,00

50.000,00

124

425

Текуће поправке и одржавање

350.000,00

350.000,00

125

426

Материјал

365.000,00

365.000,00

126

465

Остале дотације и трансфери

500.000,00

500.000,00

127

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100.000,00

100.000,00

128

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

129

515

Нематеријална имовина

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

99.692,00

99.692,00

775.000,00

775.000,00
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Извори финансирања за ПА 0001
Укупно за функцију 820

15.161.000,00

15.161.000,00

2.000,00

35.500,00

78.000,00

50.000,00

20.000,00

14.500,00

100.000,00

100.000,00

Пројектна активност" Дочек Српске
Нове године,,
Услуге културе

1201ПА 1
820
130

423

Услуге по уговору

131

424

132

426

Специјализоване услуге (услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)
Извори финансирања за ПА1

01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 1
ПА "Завршна приредба Сусрети
села,,
Услуге културе

1201ПА2
820
133

423

Услуге по уговору (услуге културе)

134

424

Специјализоване услуге (услуге
културе)
Извори финансирања за ПА2

01

Приходи из буџета

1201ПА3
135

423

5.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

Укупно за ПА2

30.000,00

30.000,00

ПА "Песнички маратон-Јухорско
око,,
Услуге по уговору (услуге културе)

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

Извори финансирања за ПА 3
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 3
ПА "Аматерско позориште"

1201ПА 4

Услуге културе

820
136

423

Услуге по уговору (услуге културе)

12.000,00

12.000,00

137

424

30.000,00

30.000,00

138

426

Специјализоване услуге (услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

75.000,00

75.000,00

117.000,00

117.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

25.000,00

25.000,00

8.000,00

8.000,00

1.000,00

1.000,00

Извори финансирања за ПА4
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 4
ПА "Топличин шешир,,

1201ПА5

Услуге културе

820
139

423

Услуге по уговору (услуге културе)
Извори финансирања за ПА 5

01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 5
ПА "Окружно и Општинско
такмичење рецитатора,,

1201ПА 6

Услуге културе

820
140

422

Трошкови путовања

141

424

142

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)
Извори финансирања за ПА 6
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Приходи из буџета
Укупно за ПА 6

34.000,00

34.000,00

ПА "Концерти, приредбе,
позоришне представе,,

1201ПА 7

Услуге културе

820
143

423

Услуге по уговору(услуге културе)

22.000,00

22.000,00

144

424

20.000,00

20.000,00

145

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

10.000,00

10.000,00

52.000,00

52.000,00

Извори финансирања за ПА 7
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 7
ПА "Ликовна колонија,,

1201ПА 8

Услуге културе

820
146

422

Трошкови путовања

65.000,00

65.000,00

147

423

Услуге по уговору(услуге културе)

42.000,00

42.000,00

148

424

55.000,00

55.000,00

149

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

10.000,00

10.000,00

172.000,00

172.000,00

Извори финансирања за ПА 8
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 8
ПА "Културно лето Темнићки
натпис,,
Услуге културе

1201ПА 9
820
150

423

Услуге по уговору(услуге културе)

45.000,00

45.000,00

151

424

50.000,00

50.000,00

152

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

15.000,00

15.000,00

110.000,00

110.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

4.000,00

40.000,00

50.000,00

50.000,00

10.000,00

10.000,00

64.000,00

64.000,00

Извори финансирања за ПА 9
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 9
ПА "Активност КУД-ова,,

1201ПА10

Услуге културе

820
153

481

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за ПА 10

01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 10
ПА "Поведи коло делијо,,

1201ПА11

Услуге културе

820
154

423

Услуге по уговору(услуге културе)

155

424

156

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)
Извори финансирања за ПА 11

01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 11

1201ПА 12

ПА "Моравске вечери,,
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157

423

Услуге по уговору(услуге културе)

20.000,00

20.000,00

158

424

30.000,00

30.000,00

159

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

20.000,00

20.000,00

70.000,00

70.000,00

5.000,00

5.000,00

35.000,00

35.000,00

40.000,00

40.000,00

Извори финансирања за ПА 12
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 12
ПА "На извору крај киселе воде,,

1201ПА 13

Услуге културе

820
160

423

Услуге по уговору(услуге културе)

161

424

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Извори финансирања за ПА 13

01

Приходи из буџета
Укупно за ПА13
ПА "Међународна смотра
фолклора,,
Услуге културе

1201ПА 14
820
162

423

Услуге по уговору

21.000,00

21.000,00

163

424

Специјализоване услуге

30.000,00

30.000,00

164

426

Материјал

20.000,00

20.000,00

71.000,00

71.000,00

Извори финансирања за ПА 14
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА14
ПА " Братски сусрети МЗ Орашје са
Републиком Српском и
Македонијом,,
Услуге културе

1201ПА 15
820
165

423

Услуге по уговору(услуге културе)

35.000,00

35.000,00

166

424

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Извори финансирања за ПА 15

40.000,00

40.000,00

01

Приходи из буџета
75.000,00

75.000,00

Укупно за ПА15
ПА " Пливање за часни крст,,

1201ПА 16

Услуге културе

820
167

423

Услуге по уговору(услуге културе)

25.000,00

25.000,00

168

424

15.000,00

15.000,00

169

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

20.000,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00

20.000,00

20.000,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

35.000,00

Извори финансирања за ПА 16
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА16
ПА"Бошњанијада"

1201ПА 17

Услуге културе

820
170

424

171

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)
Извори финансирања за ПА 17

01

Приход из буџета
Укупно за ПА17
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ПА"Братски сусрети МЗ Д.Катун и
МЗ Луг"
Услуге културе

1201ПА 18
820
172

426

Материјал (за угоститељство)

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Извори финансирања за ПА 18
01

Приход из буџета
Укупно за ПА18
ПА Литерално ликовни конкурс
"Мост"
Услуге културе

1201ПА19
820
173

423

Услуге по уговору(услуге културе)

25.000,00

25.000,00

174

424

30.000,00

30.000,00

175

426

Специјализоване услуге (услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

10.000,00

10.000,00

01

Приходи из буџета
65.000,00

65.000,00

Извори финансирања за ПА19
Укупно за ПА19
ПА Литерално ликовни конкурс
"Дан општине"

1201ПА 20

Услуге културе

820
176

423

Услуге по уговору(услуге културе)

25.000,00

25.000,00

177

424

30.000,00

30.000,00

178

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

10.000,00

10.000,00

01

Приходи из буџета

65.000,00

65.000,00

Извори финансирања за ПА 20
Укупно за ПА 20
Пројекат "Етно фестивал,,

1201ПА 21

Услуге културе

820
179

423

Услуге по уговору(услуге културе)

10.000,00

10.000,00

180

424

70.000,00

70.000,00

181

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

40.000,00

40.000,00

120.000,00

120.000,00

40.000,00

0.000,00

8.000,00

8.000,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

93.000,00

93.000,00

10.000,00

10.000,00

Извори финансирања за ПА 21
01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 21
Пројекат "Читалачки дневник,,

1201ПА 22

Услуге културе

820
182

422

Трошкови путовања

183

423

Услуге по уговору(услуге културе)

184

424

185

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 22
Укупно за ПА 22

820

ПА "Школа говора и глуме"

1201ПА 23

Услуге културе
186

422

Трошкови путовања
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424

Услуге културе(услуге културе)

188

426

Материјал (за угоститељство)

01

Приходи из буџета
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32.000,00

32.000,00

5.000,00

5.000,00

47.000,00

47.000,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

Извори финансирања за ПА 23
Укупно за ПА 23
820

ПА "Дани Драгића Јоксимовића"

1201ПА24

Услуге културе
189

423

Услуге по уговору(услуге културе)
Извори финансирања за ПА 24

01

Приходи из буџета
Укупно за ПА 24

820

ПА Колонија "Међедов ћеиф"

1201ПА 25

Услуге културе
190

422

Трошкови путовања

65.000,00

65.000,00

191

423

Услуге по уговору(услуге културе)

42.000,00

42.000,00

192

424

55.000,00

55.000,00

193

426

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Материјал (за угоститељство)

10.000,00

10.000,00

01

Извори финансирања за ПА 25
172.000,00

172.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

Укупно за ПА 25
820

ПА „Концертни програм у част дана
општине“
Услуге културе

1201ПА26
194

424

Специјализоване услуге(услуге
културе)
Извори финансирања за ПА 26

01

Приход из буџета
Укупно за ПА 26
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ ОД 1 ДО 26 СУ
2.600.000,00
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА
0001) - Функционисање
предшколских установа
Установа предшколског образовања

2201
2001001

5.03

"Наша радост" Варварин

911
195

411

Плате, додаци и накнаде запослених

22.654.079,00

5.554.897,00

28.208.976,00

196

412

4.171.559,00

993.562,00

5.165.121,00

197

413

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натути

600.000,00

600.000,00

198

414

Социјална давања запосленима

500.000,00

500.000,00

199

415

Накнаде трошкова за запослене

900.000,00

900.000,00

200

416

1.400.000,00

1.400.000,00

201

421

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

202

422

Трошкови путовања

203

423

Услуге по уговору

204

424

Специјализоване услуге

205
206

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

207

465

Остале дотације и трансфери

208

472

Накнада из буџета

3.135.362,00

90.000,00

50.000,00

250.000,00

2.137.000,00

112.000,00

3.337.362,00

19.541,00

2.156.541,00

300.000,00

700.000,00

600.000,00

1.300.000,00

570.000,00
5.762.000,00

130.000,00

570.000,00
5.892.000,00

500.000,00

500.000,00
300.000,00

300.000,00
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209

482

Порези, обавезне таксе и казне

50.000,00

210

512

Машине и опрема

370.000,00
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20.000,00

70.000,00
370.000,00

Извори финансирања за функцију 911
01

Приходи из буџета
Приходи 01, 04, 07 - УКУПНО

5.04

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

13010004

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

43.500.000,00

1.070.000,00

7.000.000,00

51.570.000,00

Услуге рекреације и спорта

810
211

411

Плате, додаци и накнаде запослених

6.295.145,00

3.085.998,00

9.381.143,00

212

412

1.692.858,00

616.594,00

2.309.452,00

213

413

Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнада у натуру

5.000,00

5.000,00

214

414

Социјална давања запосленима

130.000,00

120.000,00

250.000,00

215

415

Накнаде трошкова за запослене

340.000,00

160.000,00

500.000,00

216

416

100.000,00

100.000,00

200.000,00

217

421

Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови

4.255.000,00

75.000,00

4.225.000,00

218

423

Услуге по уговору

2.615.760,00

150.000,00

2.765.760,00

219

424

Специјализоване услуге

920.000,00

170.000,00

1.090.000,00

220

425

Текуће поправке и одржавање

1.035.000,00

50.000,00

1.085.000,00

221

426

Материјал

1.125.000,00

700.000,00

1.825.000,00

222

465

Остале дотације и трансфери

819.607,00

305.265,00

1.124.872,00

223

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

30.000,00

30.000,00

224

511

Зграде и грађевински објекти

906.630,00

906.630,00

225

512

Машине и опрема

310.000,00

226

523

Залихе робе за даљу продају

300.000,00

610.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Извори финансирања за функцију 810

5.05

01

Приходи из буџета 01

04

Сопствени приходи буџетских
корисника 04
Укупно за функцију 810

0602

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

06020002

Програмска активност 0002 (ПА
0002) - Функционисање месних
заједница
Месне заједнице

160

20.500.000,00
9.837.857,00
20.500.000,00

9.837.857,00

30.337.857,00

227

421

Стални трошкови

3.000.000,00

3.000.000,00

228

423

Услуге по уговору

1.000.000,00

1.000.000,00

229

424

Специјализоване услуге

250.000,00

250.000,00

230

425

Текуће поправке и одржавање

500.000,00

500.000,00

231

426

Материјал

250.000,00

250.000,00

01

Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за Програм 15
Укупно за функцију 160

0101

ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0
5.000.000,00

5.000.000,00
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Програмска активност 0002 (ПА
0002) - Мере подршке руралном
развоју
Буџетски фонд за развој
пољопривреде
Пољопривреда

01010002

421
232

422

Трошкови путовања

1.000.000,00

1.000.000,00

233

423

Услуге по уговору

1.000.000,00

1.000.000,00

234

424

3.000.000,00

3.000.000,00

235

451

Специјализоване услуге
(Субвенцуинисање дела трошкова
осигурања усева и животиња и др)
Текуће субвенције за пољопривреду

15.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

200.000,00

200.000,00

Извори финансирања за ПА 0002
Извори финансирања за Програм 5
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0002 (ПА
0002) - Праћење квалитета
елемената животне средине

0401
04010002

Буџетски фонд за заштиту животне
средине
Заштита животне средине

560
236

423

Услуге по уговору

237

424

Специјализоване услуге

2.350.000,00

2.350.000,00

238

512

Машине и опрема (Набавка смећара)

3.000.000,00

3.000.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

Извори финансирања за функцију 560
Извори финансирања за ПА 0002
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА
0002)
Функционисање месних заједница
Развој заједнице

0602
06020002
620
239

425

Текуће поправке и одржавање

3.950.000,00

3.950.000,00

240

511

Зграде и грађевински објекти

1.200.000,00

1.200.000,00

5.150.000,00

5.150.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета
Извор финансирања за ПА 0002
Укупно за функцију 620

241

422

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност0004(ПА
0004)Социјална заштита
ИМАМ ДИПЛОМУ И СЛОБОДАН
САМ
Саветодавно-терапијске
и
социјално-едукативне услуге
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Трошкови путовања

242

423

Услуге по уговору

243

426

Материјал

244

512

Машине и опрема

0901
09010004

090

56.000,00

56.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

270.000.00

270.000,00

1.765.000,00

1.765.000,00
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Извори финансирања за функцију 090
Донација Европске уније (извор
финансирања 13 – пренета неутрошена
средства у износу од 7.156.000,00
динара
Извор финансирања 01

2.035.000,00

Извор финансирања 13

7.156.000,00

Свега за Програм 11

2.035.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 5

468.423.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ

493.100.000,00

7.156.000,00

9.191.000,00

10.907.857,00

14.156.000,00

493.486.857,00

10.907.857,00

14.156.000,00

518.163.857,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА У ИЗНОСУ ОД 493.100.000,00 ДИНАРА И СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА У ИЗНОСУ ОД
25.063.857,00 ДИНАРА, УТВРЂЕНИ СУ И РАСПОРЕЂЕНИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ТО:
Надлежни орган/особа
ПРОГРАМ
/ПА/
Пројекат

Индикатор

Вредност у
базној години
2017

Циљана
вредност
2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Шифра

Циљ

0601

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

Степен
покривености
територије
услугама

0601

Ефикасно и
рационално
спровођење
комуналне
делатности

Проценат
покривености
територије
комуналном
инфраструктуре

06010010

Оптимална
покривеност насеља
и територије јавном
расветом

06010002

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
уклањања отпадних
вода

Програм 2Комунална
делатност

06010014

Развој заједнице

Субвенције ЈКП и
ЈП

Програм 5
Развој
пољопривред
е

0101

Спровођење усвојене
пољопривредне
политике и политике
руралног развоја на
подручју општине

Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава

1000

1500

2000

Програм 6
Заштита
животне
средине

0401

Унапређење
квалитета животне
средине

Повећана
територија јавних
зелених
површина

5

6

6

7

Смањена
површина под
„дивљим“
депонијама (ха)

20

15

10

5

Проценат
секундарних
сировина у
комуналном
отпаду

30

15

15

10

Број домаћинства
заштићених од
болести које
преносе глодари

4000

1600

5700

4000

Површина
третирана
средствима за
дезинсекцију (ха)

3000

1200

3000

1200

0701

Развијеност
инфраструктуре у
контексу доприноса
социо економском
развоју

Дужина
изграђених
саобраћајница
које су у
надлежности
општине (у км)

64

70

75

80

07010002

Одржавање
квалитета путне кроз
реконструкцију и
редовно оржавање
асфалтног покривача

Приценат укупне
дужине путне
мреже која
захтева санацију
или
реконструкцију

30

10

10

10

Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и улицама

Дужина
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације (у
км)

5

10

10.5

11

Средства
из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

Начелник ОУ

Програм 2
Комунална
делатност

Програм 7
Путна
инфраструкт
ура

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

20.000.000

20.000.000

20

30

35

40

0

0,6

1

1

18.000.000

18.000.000

10

15

15

15

21.000.000

21.000.000

9.500.000

9.500.00

20.000.000

20.000.000

Начелник ОУ

Начелник ОУ

Директори ЈКП и ЈП

Начелник ОУ и лице за пољопривреду

Начелник ОУ и лице за заштиту животне
средине
5.550.000

66.900.000

5.550.000

66.900.000

Начелник ОУ
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Трошкови редовног
рада

ПУ „Наша радост“
директор

2001

Функционисање
предшколске
установе

Укупно издвајање
за
функционисање
предшколске
установе у
оквиру локалног

Програм 9
Основно
образовање

2002

Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем

Обухват деце
основним
образовањем

Програм 10
Средње
образовање

2003

ЦИП 001 –
Обезбеђен потпуни
обухват
средњошколског
образовања

ИНП 001 – Број
деце која су
обухваћена
срењим
образовањем
Број грађана/ки
корисника мера
материјалне
подршке
обезбеђених
средствима
локалних буџета
(редовни рад)

674

726

748

748

1.785.000

1.785.000

1. Број
једнократних
новчаних помоћи

354

360

380

380

2.000.000,0
0

2.000.000,00

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

81

90

90

90

2.500.000,0
0

2.500.000,00

1. Број накнада за
незапослене
породиље

85

90

90

90

10.800.000

10.800.000

2. Број накнада за
новорођенчад

133

133

133

133

800.000,00

800.000,00

30

30

30

2.000.000

2.000.000

23

25

25

9.000.000

9.000.000

Програм 8
Прешколско
образовање

Програм 11
Социјална и
дечија
заштита

0901

Унапређење
положаја грађана
који припадају
угроженим групама
обезбеђивањем мера
социјалне заштите

Социјалне
помоћи

0001

1. Унапређење
заштите сиромашних

2. Унапређење
положаја деце и
породице

43.500.000

0901П1

0901

Унапређење
положаја особа са
сметњама у развоју

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

1. Број корисника
услуге Дневног
боравка

1.1 Број акција на
прикупљању
различитих врста
помоћи
(укључујући и
акције
добровољног
давање крви

1.2 Број
дистрибутивних
пакета хране за
социјално
угрожено
становништво

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

09010001

Обезбеђење
одрживих
стамбених/економск
их решења избеглица

09010001

Повећање ученичког
стандарда

51.570.000

Директори ОШ

494

516

520

27.700.000

27.700.000

8.000.000

8.000.000

530
Средња Школа директор

Центар за социјални рад Варварин директор

3. Унапређење
положаја старих
лица

Дневни
боравак

8.070.000

21

Црвени крст Варварин
руководилац

27

30

32

35

300

300

300

300

570.000

570.000

Лице за избеглице

Лице за избеглице
140

150

160

160

3.710.000

3.710.000

1.4 Брига о деци

500.000

500.000

Помоћ из буџета
избеглице

700.000

700.000

6.000.000

6.000.000

Начелник ОУ

Лице за избеглице

Секретар скупштине
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Примарна
здравствена
заштита

Програм 13
Развој
културе
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1801

Унапређење
безбедносзи и
квалитета
здравствене заштите

Број
примедби/притуж
би заштитнику
пацијентових
права

1201

Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета културне
инфраструктуре

Укупан број
посетилаца на
свим културним
догађајима који
су одржани

Дом здравља директор
8.300.000

8.300.000

15.161.000

15.161.000

1201- Завршна
приредба сусрета
села

30.000

30.000

1201-Дочек Нове
године

100.000

100.000

1201-Песнички
маратом
„Јухорско око“

17.500

17.500

1201- Позоришна
представа

117.000

117.000

1201- Топличин
шешир

18.000

18.000

34.000

34.000

52.000

52.000

1201-Ликовна
колонија

172.000

172.000

1201- Културно
лето „Темнићки
натпис“

110.000

110.000

1201- Дани
Драгића
Јоксимовића

17.500

17.500

1201- Поведи
коло делијо

64.000

64.000

1201-На извору
крај киселе воде

40.000

40.000

1201Бошњанијада

35.000

35.000

1201- Моравске
вечери

70.000

70.000

1201-Братски
сусрети МЗ
Орашје

75.000

75.000

1201Међуокружна
смотра фолклора

71.000

71.000

1201- Братски
сусрети МЗ Доњи
атун

5.000

5.000

1201- Ликовни
конкурс Мост

65.000

65.000

1201- Конкурс у
част дана
општине

65.000

65.000

1201- Читалачки
дневник

93.000

93.000

1201- Међедов
ћеф

172.000

172.000

1201 – Пливање
за часни крст

60.000

60.000

1201- Школа
говора и глуме

47.000

47.000

1201- Етно
фестивал

120.000

120.000

1201- Активности
КУД-ова

500.000

500.000

1201 – Концертни
програм у част
Дана општине

450.000

450.000

Општинска библиотека
3250

3500

3700

4000

1201- Окружно и
општинско
такмичење
рецитатора
1201- Концерти,
приредбе и
сликарске
колоније

Програм 14
Развој
омладине и
спорта

1301

Обезбеђивање
услова за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организације преко

20.12.2017.године

СТЦ „Темнић“ директор
Број корисника

10.000

11.000

12.000

12.000

20.500.000

9.837.857

30.337.857
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којих се остварује
јавни интесес у
обсти спорта

Програм 15
Локална
самоуправа

10.000

11.000

12.000

12.000

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

Број корисника

1301

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

Проценат буџета
намењен за спорт

11.000.000

11.000.000

0602

Обезбеђивање
задовољавања
потреба и интереса
локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Основне
делатности
месних заједница

5.000.000

5.000.000

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

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

71.755.000

71.755.000

Обезбеђено
контиунирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
локалне самоуправе

Број седница
скупштине
општине
12.500.000

12.500.000

9.270.000

9.270.000

1.500.000

1.500.000

0602

06020001

0602 0001

0602 0001

06020003

06020010

06020007

Обезбеђено
контиунирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
локалне самоуправе
Обезбеђено
контиунирано
функционисање
органа ЈЛС и органа
локалне самоуправе

Одржавање
финансијске
стабилности
општине и
финасирање
капиталних
инвестиционих
расхода

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

Председник општине

Председници МЗ

80

82

84

85

Начелник ОУ

11

13

14

15

Председник скупштине

Активности
председника
општине

Број седница
Општинског већа

Председник општине

Председник Општинског већа
15

15

15

15

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

13.027.000

13.027.000

Износ резерве

12.750.000

12.750.000

1.000.000

1.000.000

Број
финансираних
пројеката

500.000

500.000

Износ буџетских
средстава која се
издвајају за ове
активности

5.000.000

5.000.000

Број
организованих
активности и
пројеката КЗМ

Начелник ОУ

Начелник ОУ

Председник општине и КЗМ
25

35

40

45

Председинк општине Начелник ОУ
0602-

Развој цивилног
друштва у оппштини
Вараврин

0602-

Обнова, изградња и
опремање верских
заједница

06020001

Штаб за ванредне
ситуације

Унапређење
борбе против
елементарних
непогода

2.000.000

2.000.000

0602-

Јавни ред и
безбедност

Унапређење
безбедности у
саобраћају

2.200.000

2.200.000

Председинк општине Начелник ОУ

Председник општине

Председник општине
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Број предмета у
раду
Јавни правобранилац
1.907.000

1.907.000
Председник општине

06020001

Активна политика
запошљавања

Повећање броја
запослених

6.000.000

6.000.000

110020002

Одржавање јавних
површина

Сређивање града

2.500.000

2.500.000

110020004

Зохигијена

Хватање паса
луталица

500.000

500.000

05010001

Јавно приватно
партнерство

Побољшање
енергетске
ефикасности

300.000

300.000

06020001

Обележавања Дана
општине

Прослава
поводом
обележавања
Дана општине

130.000

130.000

0602001

Развој заједнице

Побољшање
услува у месним
заједницама

5.150.000

5.150.000

Комунална инспекција

Комунална инспекција

Слађана Јевремовић

Начелник општинске управе

Председник општине

Председник општине

09010004

Пројекат“Имам
диплому и слободан
сам“

Побољшање
услова за
школовање деце

2.035.000

7.156.000

9.191.000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору (''Службени гласник РС'', број, 68/2015), и Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, система Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 101/2015)
број запослених на неодређено време планиран у буџету општине Варварин је 171.
Посебном Одлуком Скупштине општине одређен јемаксимални број запослених за
сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.
Члан 6.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 7.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је
функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средства органа, као
и за издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање
налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник Општинске управе.
Члан 9.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.
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У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 10.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно
његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити.
Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног
корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из
текуће буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава, средства за његово пословање или овлашћење обезбеђују се из текуће буџетске
резерве.
Ако корисник буџетских средстава престане да постоје, а његови задаци нису пренети
да другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу
буџетску резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава
сталне буџетске резерве.
Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава образују више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена
средства распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују
новообразованим директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.
Одлука о промени у апропријацијама из ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве доноси Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног
органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације
одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији
се износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног
органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар
програма у износу од 10% вредности апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријација из ст. 7 и 8. односно се на апропријације из прихода из
буџета, док се из осталих извора могу мењати без органичења.
Члан 11.
Решење о употреби средстава сталне резерве доноси Општинско веће, на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије, за намене утврђене у члану 70 Закона о
буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица
ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и промања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Члан 12.
Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене
апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.
О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије. Одређена средства из става 1 овог члана
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представљају повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују
се по намени за коју су средства опредељена.
Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и
индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Варварин.
Члан 13.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27. Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 14.
Председник општине – Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о
буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од
сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног
за финансије, да део јавних средставас од прихода, остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља опшшти приход буџета у текућој години.
Члан 15.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који доносе финансијске
планове на основу закона, дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним
апропријацијама у буџету.
Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Члан 18.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему, доноси Општинско веће општине Варварин.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принцип готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обвезе само на основу писаног уговора
или другог правног акта, уколико законом није друкције прописано.
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Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су
у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра
се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност законом
одређеном нивоу.
Члан 22.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника
буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од
износа исказаног у члану 3 ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3.
ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава
буџета.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе
се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са
истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 25.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној
администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која
су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.
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Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају
закуп у 2017. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојних
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно
индиректни корисник из става 1. овог плана врши одговарајућу рефундацију насталих
расхода.
Рефундација из ства 2 овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'',
број 61/2005).
Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2017. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2018.
годину.
Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине Варварин из другог буџета Републике
определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прписан законом. Односно актом Скупштине
општине и уколико тај план нису доставити Управи за трезор.
Члан 31.
У делу капиталних инвестиционих расхода директни и индиректни корисници
буџетских средстава могу да врше плаћања и преузимања обавеза до висине које одреди
Општинско веће посебним актом, у зависности од остварења прихода и њихове динамике у
току буџетске године, у оквиру одређених апропријација.
Општинско веће посебним актом одобрава инвенстиције које ће се извршавати на
терет буџета у 2018. години.
Члан 32.
Основном и средњем образовању, а расподелу средстава на основу одређених
критеријума, односно кључа, по појединим школама врши Општинско веће које даје
сагласност на финансијске планове.
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Члан 33.
У области здравствене заштите финансирају се трошкови у складу са Законом.
Финансијски план усваја Скупштина општине.
Члан 34.
У области социјалне заштите финансираће се расходи на основу Финансијског плана
за 2018. годину.
Финансијски план усваја Скупштина општине.
Члан 35.
Индиректни буџедтски корисници не могу финансирати активности и пројекте који су
регулисани посебним општинским одлукама (делатности невладиних организација,
удружења грађана, спортских организација, информисање грађана и сл.).
Члан 36.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових
средстава.
Члан 37.
Месне заједнице као индиректни корисници, дужни су да донесу и доставе програме
рада и финансијске планове за 2018. годину на сагласност Општинском већу.
Расподелу средстава из раздела – Месне заједнице функционална класификација 160
врши Општинско веће на основу усаглашених предлога плана рада и финансијског плана
месних заједница.
Члан 38.
Расподелу средстава са апропријације Штаб за ванредне ситуације, врши Општинско
веће на предлог Штаба за ванредне ситуације а за намене предвиђене и усвојене планом.
Члан 39.
У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ средства се
враћају у буџет општине, директни, односно индиректни корисник обавезан је да одмах
затражи повраћај средстава у буџет. Ако се средства врате у истој финансијској години у
којој је плаћање извршено за износ враћених средстава повећава се одговарајућа
апропријација корисника буџетских средстава коме је извршен повраћај.
Члан 40.
Распоред и коришћење средстава врши се годишњим планом непосредно после
доношења буџета. Општинско веће може вршити расподелу средстава са свих апропријација
посебним сктима (закључцима, решењима).
Члан 41.
Средства са конта 481 – дотације невладиним организацијама вршиће Општинско веће
општине Варварин по спроведеном конкурсу а на основу члана 34. Закона о удружењима.
Члан 42.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54 Закона о буџетском
систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
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сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацимама у тој
години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. години и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овог одлуком.
Члан 43.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

Образложење
У складу са Упутством за примену Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и
пројекцијама за 2019. и 2020. годину, урађен је предлог Одлуке о буџету општине Варварин
за 2018. годину. С обзиром да је Министарство финансија каснило са достављање Упутства
за припрему нацрта буџета то је проузроковало кашњење и доношење упутства Одељења за
финансије директним и индиректним корисницима буџета.
Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање
Фискалне стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део буџетског
циклуса. Имајући у виду да је граница јавног дуга одређена фискалним правилима
прекорачена, јавила се потреба за средњорочним програмом фискалног прилагођавања, како
би се обезбедила одрживост дефицита и дуга.
Фискална стратегија није достављена општини од стране надлежног министарства.
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', број 93/2012) издаци за капиталне пројекте исказују се за три године (табела).
Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног
прилагођавања у упутству су дате смернице за планирање појединих категорија расхода.
На основу упутства за припрему буџета директни и индиректни корисници буџета
доставили су предлог финансијског плана.
Руководиоци директних буџетских корисника обавештени су да је рок за доношење
буџета 20.децембар текуће године.
Напомињем да је Одељење за привреду и финансије имало великих тешкоћа у изради
нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за 2018. годину, јер су корисници касно
доставили своје финансијске планове што је довело до онемогућавања квалитетног
сагледавања истих.
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Свакако, треба нагласити да је за припрему нацрта буџета Одељењу за финансије
непходно да на време располаже параметрима и смерницима и износима трансферних
средстава, што је у овој години, као што смо напред нагласили.
Када је реч о средствима сталне буџетске резерве треба и даље задржати досадашње
решење да одлуку о тим средствима доноси Општинско веће с обзиром на обим тих
средстава.
У прилогу овом решењу, иде чињеница да је Општинско веће предлагач буџета, и да
оно, с друге стране непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
локалних самоуправа. Уосталом, председник Општине представља Општинско веће, сазива и
води његове седнице. Истовремено он је по закону дужан да обустави од примене сваку
одлуку већу за коју сматра да није сагласна законом.
Одељење за финансије доставља нацрт о буџету Општинском већу, који може да
усвоји нацрт Одлуке у достављеном тексту, а може да тражи и додатне информације или
објашњење које се односи на нацрт Одлуке.
Нацрт Одлуке о буџету на приходној и расходној страни износи 493.100.000,00
динара. Табеларни приказ прихода и расхода дат вам је у прилогу нацрта Одлуке о буџету.
У разделу 5 Општинска управа планирана су средства на економској класификацији
42 планирана су средства у износу од 3.200.000,00 динара, а за извршавање привремених и
повремених послова за 5 радника, а за легализацију бесправно изграђених објеката.
У разделу 5 Општинска управа планирана су средстав за исплату накнаде за
одводњавање ЈП „Србија воде“ а по решењима из ранијих година у износу од 2.000.000,00
динара.
У разделу 5 Општинска библиотека планирана су и средства за рад културно
уметничких друштава као и средства за одржавање културних манифестација, што је она
приказала у свом финансијском програму и у својим пројектима.
Поступајући у складу са законским одредбама, корисници буџетских средстава су
доставили планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне 2 године што је приказано у
прилогу 2 и 2а – преглед капиталних пројеката која је такође прилог образложења.
Са позиције 105, конта 451 вршиће се субвенције за ЈП“Расвета Варварин“ Варварин
по програму који усвоји Скупштина општине.
Са позиције 104, конта 451 вршиће сесубвенције за ЈКП“Варварин“ Варварин по
програму који усвоји Скупштина.
Приходна страна буџета увећана је за сопствене приходе Општинске библиотеке,
месних заједница и СТЦ“Темнић“ Варварин
За пројекат „Имам диплому и слободан сам“ планирана су средства из буџета
општине у износу од 2.035.000,00 динара, а износ од 7.156.000,00 представља пренета а
неутрошена средства из 2017. године, која су добијена из Европске уније.
Број: 401-110/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
41.
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2015-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници одржаној 20.12.2017.године, донела је
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ОДЛУКУ
Члан 1.
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о кориговању плата број 120-2/2013 од
22.02.2013.године. (''Службени лист општине Варварин'', број 1/2013).
Члан 2.
Ову Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Члан 3.
Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
На седници Скупштине општине Варварин одржаној 22.02.2013.године донета је
Одлука о кориговању плата којом је одобрено повећање плата запосленим у Општинској
управи, изабраним, именованим и постављеним лицима у Општинској управи и органима
општине и свим јавним установама и предузећима који се финансирају из буџета општине за
10% почев од плате за месец јануар 2013.године.
У току контролe пословања Општине Варварин за 2016.годину од стране Државне
ревизорске институције указано је да исплата плата које су увећане за 10% на основу Одлуке
о кориговању плате, број 120-2/2013 од 22.02.2013.године, супротнa члану 2. Закона о
платама у државним органима и јавним службама, члану 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима и члану 56. Закона о буџетском систему а што је константовано у Извештају
Државне ревизорске институције број 400-1087/2017-04 од 01.новембра 2017.године.
На основу наведеног а у складу са закључком Општинског већа којим се Скупштини
општине предлаже се да стави ван снаге Одлука о кориговању плата број 120-2/2013 од
22.02.2013.године. (''Службени лист општине Варварин'', број 1/2013), донета је одлука као
диспозитиву.
Број: 121-16/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
42.
На основу члана 9. став 1., а у смислу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и
104/2016), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2061-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 3. Статута
општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 10/2017 – пречишћени текст),
Скупштина општине Варварин на 17. седници одржаној дана 20.12.2017. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ПРИХОД ОСТВАРЕН ДЕЛАТНОШЋУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/2017) врше се следеће измене и допуне, и то:
У члану 10. став 1. иза речи „таксе“ додају се речи „или накнаде“.
У члану 10. иза става 1. додаје се нови став који гласи „Ослобађају се плаћања
општинске административне таксе или накнаде за поднеске, списе и радње прописане овом
одлуком таксени обвезници који нису наведени у ставу 1. овог члана ако за то постоје
оправдани разлози, а на основу решења овлашћеног лица органа општине Варварин.
Члан 2.
У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/2017) врше се следеће измене и допуне:
У Такесној тарифи у одељку II РЕШЕЊА, Тарифни број 4, иза тачке 3. додаје се нова
тачака 4. која гласи:
Износ таксе
или накнаде
у динарима
4. За решења о регистрацији стамбене заједнице

600

Члан 3.
У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/2017) врше се следеће измене и допуне:
У Такесној тарифи у одељку VII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Тарифни број 15,
иза тачке 17. додаје се 8 нових тачака 18. до 25. и то:
Износ таксе
или накнаде
у динарима
18. За захтев за издавање интегрисане дозволе

50.000

19. За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије
захтева за издавање интегрисане дозволе

1.500

20. За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије
нацрта интегрисане дозволе

1.500

21. За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

25.000

22. За захтев за ревизију услова у дозволи

15.000

23. За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев
оператера

25.000
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24. За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

15.000

25. За издавање извештаја по захтеву за утврђивање испуњености услова и
захтева утврђених прописима о заштити животне средине, за потребе
издавања лиценце за обављање енергетске делатности

12.000

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Варварин“.
Број: 434 - 10/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
43.
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 7., 11. и 18. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 усклађени дин.изн., 125/2014 усклађени дин.изн., 95/2015 усклађени дин.изн.,
83/2016 и 91/2016 усклађени дин.изн.), члана 4. став 1. Закона о прекршајима (''Службени
гласник РС'', број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) и члана 37. став 1. тачка 3.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на 17. седници одржаној дана 20.12.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
1. У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени лист општине Варварин'',
број 24/2016), у члану 12. таксеној тарифи – Тарифни број 1 – За истицање фирме на
пословном простору (фирмарина) у табели делатност, мењају се износи у динарима, и гласе:
Ред.
бр.
1.
2.

3.
4.

ДЕЛАТНОСТ
Делатност електропривреде
Делатност банкарства
- Пословне банке
- Мењачнице
Делатност осигурања имовине и лица
Трговина нафтом и дериватима нафте

ИЗНОС У ДИНАРИМА
I зона
II зона
477.050
477.050
23.852
477.050
477.050

477.050
10.000
477.050
190.820

III зона

477.050
5.000
477.050
47.705
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Поштанске услуге
Мобилне и телефонске услуге
Казина, коцкарнице и бинго сале - коцка и клађење
- Велика правна лица
- Средња и мала правна лица
Спортске кладионице (без апарата за игре на срећу)
Ноћни барови и дискотеке
Трговина на велико дуванским производима
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477.050
477.050

47.705
477.050

47.705
477.050

477.050
190.820
95.410
47.705
477.050

477.050
190.820
71.557
47.705
477.050

477.050
190.820
47.705
47.705
477.050

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се почев од 01.01.2018.године.
БРОЈ: 434-11/2017-I
У Варварину дана, 20.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
44.
На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), члана 57. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015) и члана 37. Став 1.тачка 6.
Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 10/2017 – пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 17. седници, одржаној 20.12.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се се организација и начин обављања такси превоза путника (у
даљем тексту: такси превоз), посебни услови које треба да испуни превозник, карактеристике
и обележја такси возила, као и начин обављања такси превоза путника на територији
општине Варварин, а у складу са законом којим се уређује превоз путника у друмском
саобраћају.
Члан 2.
Tакси превоз је ванлинијски превоз путника који се обавља путничким возилом које
испуњава услове прописане законом и овом одлуком.
Члан 3.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање такси превоза.
Одобрење из става 1. овог члана издаје Одељење за општу управу, заједничке послове
и инспекцијски надзор, као надлежна организациона јединица Општинске управе општине
Варварин (у даљем тексту: надлежна организациона јединица).
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Одобрење за обављање такси превоза може се издати правном лицу или
предузетнику, чија је претежна делатност такси превоз и који су за обављање те делатности
регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката, а који испуњавају друге услове прописане законом и
овом одлуком.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Члан 4.
Поједини појмови, у смислу ове одлуке, имају следеће значење:
Такси превозник јесте предузетник или правно лице (привредно друштво и друго
правно лице) које обавља делатност такси превоза у складу са Законом и овом одлуком;
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као
предузетник или запослени код такси превозника, и које испуњава услове прописане
Законом и овом одлуком;
Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза које испуњава
услове одређене Законом и овом одлуком;
Одобрење за обављање такси превоза је решење којим се утврђује да правно лице или
предузетник испуњава услове за обављање такси превоза на територији општине
Варварин, и којим се такси превознику одобрава обављање такси превоза које издаје
надлежна организациона јединица Општинске управе општине Варварин, у складу са
Законом и овом одлуком.
Такси дозвола је иднтификациони документ такси превозника који се издаје на основу
одобрења за обављање такси превоза и мора се увек налазити у возилу којим се обавља
такси превоз, и коју је возач дужан да покаже на захтев корисника услуге или
овлашћеног лица за контролу такси превоза као доказ да такси превозник испуњава
услове за обављање такси превоза тим возилом у складу са Законом и овом одлуком.
Такси легитимација (дозвола за возача) је идентификациона исправа коју такси возач
носи са собом приликом обављања превоза и коју је дужан да покаже на захтев
корисника услуге или овлашћеног лица за контролу такси превоза као доказ да испуњава
услове за обављање послова такси возача тог превозника у складу са Законом и овом
одлуком.

Члан 5.
Општинско веће општине Варварин може, ако се за то укаже потреба, планирати
оптималан број такси возила за обављање такси превоза и доноси програм потреба за такси
превозом (у даљем тексту: програм), у складу са законом.
Програмом из става 1. овог члана мора се обезбедити заштита од монопола у
обављању такси превоза, то јест не сме се дозволити да један превозник располаже са више
од 10% од укупног броја такси возила којима се обавља такси превоз на територији општине
Варварин.
Предлог програма из става 1. овог члана припрема надлежна организациона јединицa
у сарадњи са овлашћеним представницима такси превозника.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
Такси превозник може да почне са радом, односно да обавља такси превоз, након што
испуни опште и посебне услове утврђене Законом и овом одлуком.
Таски превозник може да обавља такси превоз само уз поседовање важеће такси
дозволе за возило којим обавља превоз, и важеће такси легитимације за возача који врши
превоз возилом.

Страна 514 број 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

Такси превозник може да се обавља такси превоз само на територији општине
Варварин за коју се такси превознику издаје одобрење за обављање такси делатности.
Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко или на територији
јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за обављање такси
делатности, ако је такси превоз започет на територији општине Варварин од које такси
превозник има издато важеће одобрење за обављање делатности.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 4. овог члана обавезан је да одмах
по обављеном такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси превоза
на територији јединице локалне самоуправе, од које нема издато важеће одобрење за
обављање такси делатности.
1) Услови које треба да испуни такси превозник предузетник
Члан 7.
Предузетник може обављати такси превоз, ако испуњава услове утврђене законом и
овом одлуком и то:
1. да има пребивалиште на територији општине Варварин;
2. да је регистрован за обављање делатности такси превоза у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката, и да му је такси превоз претежна делатност;
3. да је власник, односно прималац лизинга једног регистрованог путничког возила, које
испуњава услове утврђене законом и овом одлуком. Прималац лизинга мора бити уписан
у саобраћајну дозволу као корисник возила;
4. да му правоснажном судском одлуком није изречена казна затвора дужа од две године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира;
5. да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране
обављања делатности, док трају правне последице осуде, односно мере;
6. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање 3 (три) године не укључујући пробни
период (пробна дозвола);
7. да поседује важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање возилом
којим се обавља такси превоз, за професионалне возаче;
8. да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране
управљања возилом, док трају правне последице осуде, односно мере;
Предузетник који не испуњава услове из тачке 6. до 8. овог члана може обављати
делатност такси превоза ако закључи уговор о раду са најмање једним лицем које испуњава
ове услове.
2) Услови које треба да испуни такси превозник правно лице
Члан 8.
Правно лице може обављати такси превоз, ако испуњава услове утврђене законом и
овом одлуком и то:
1. да има седиште на територији општине Варварин;
2. да је регистрован за обављање делатности такси превоза у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката, и да му је такси превоз претежна делатност;
3. да је власник, односно прималац лизинга једног регистрованог путничког возила, које
испуњава услове утврђене законом и овом одлуком. Прималац лизинга мора бити уписан
у саобраћајну дозволу као корисник возила;
4. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, док трају
правне последице осуде, односно мере;
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да има закључен уговор о раду са најмање једним лицем које испуњава услове за
обављање послова такси возача утврђене законом и овом одлуком;
3) Услови које треба да испуни такси возило

Члан 9.
Путничко возило које је намењено за обављање такси превоза мора да испуњава
услове прописане законом и овом одлуком и то:
1. да је фабрички произведено возило које има највише пет седишта, рачунајући и седиште
возача и најмање четворо врата;
2. да буде у складу са нормативима у погледу граница емисија издувних гасова утврђених
позитивним прописима Републике Србије;
3. да је регистровано на територији општине Варварин, и има регистарске таблице са
латиничним словима „ТХ“ на крају;
4. да има уграђен дигитални таксиметар, исправан, подешен на важећу тарифу и оверен
важећим државним жигом од стране овлашћеног органа, постављен тако да износ који се
откуцава на таксиметру буде видљив за све путнике;
5. да му регистрација није истекла, и да је технички исправно у складу са прописима, што
се доказује потврдом о обављеном техничком прегледу возила не старијом од 6 месеци;
6. поседује полису за осигурање путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
7. да поседује клима уређај;
8. да има противпожарни апарат са важећим роком употребе, причвршћен на приступачном
месту и лако уочљив;
9. да има светлећу кровну ознаку „TAXI“ која је синхронизована са таксиметром тако да се
светло кровне ознаке искључује када се таксиметар укључи;
10. да у унутрашњости возила (простору за смештај путника) и пртљажном простору има
исправне уређаје за осветљење;
11. да је без оштећења и чисто.
Поред услова које возило мора да испуни пре издавања такси дозволе путничко
возило које је намењено за обављање такси превоза мора да испуњава и следеће услове
прописане законом и овом одлуком и то:
1. да у возилу има важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив
путницима;
2. да у возилу има на видном месту у возилу истакнуту такси дозволу, и такси
легитимацију за возача који управља возилом;
3. да у возилу има да има блок рачун у коме је сваки лист оверен печатом.
На кровној ознаци поред натписа „TAXI“, мора бити исписан и евиденциони број
возила из такси дозволе (ЕБ број). Поред натписа „TAXI“ и евиденционог броја возила на
кровној ознаци може да буде исписан још само назив такси превозника или групације којој
такси превозник припада, док су други садржаји изричито забрањени.
4) Услови које треба да испуни такси возач
Члан 10.
Такси возач као физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз
путника (било као предузетник, било као запослени код предузетника или у правном лицу)
може обављати такси превоз, ако испуњава услове утврђене законом и овом одлуком и то:
1. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање 3 (три) године не укључујући пробни
период (пробна дозвола);
2. да поседује важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање возилом
којим се обавља такси превоз, за професионалне возаче;
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да му правоснажном судском одлуком није изречена казна затвора дужа од две године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира;
4. да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране
управљања возилом, док трају правне последице осуде, односно мере;
5. да ако превоз обавља у својству запосленог поседује важећи уговор о раду, и пријаву на
обавезно социјално осигурање.
Такси превознику се за сваког возача који ће управљати возилом за које је издата
такси дозвола издаје такси легитимација пошто се утврди да возач испуњава услове
прописане законом и овом одлуком.
3.

III ТАКСИ ИСПРАВЕ
Члан 11.
Такси исправе које морају да поседују лица која обављају такси превоз и возила
којима се обавља такси превоз су:
1) Таски дозвола;
2) Такси легитимација;
Исправе и из става 1. овог члана издаје Одељење за општу управу, заједничке послове
и инспекцијски надзор, као надлежна организациона јединица Општинске управе општине
Варварин.
Члан 12.
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор, као надлежна
организациона јединица Општинске управе општине Варварин, води регистар издатих
исправа.
Садржај регистра утврђује се овом одлуком.
1) Такси дозвола
Члан 13.
Такси дозвола као иднтификациони документ такси превозника се издаје на основу
одобрења за обављање такси превоза за одређено такси возило које превозник користи.
Такси дозвола се мора увек налазити у возилу којим се обавља такси превоз.
Возач такси возила је дужан да такси дозволу покаже на захтев корисника услуге или
овлашћеног лица за контролу такси превоза као доказ да такси превозник испуњава услове за
обављање такси превоза тим возилом у складу са Законом и овом одлуком.
Такси дозвола се издаје са роком важности од 1 (једне) године и може се продужити
ако такси превозник и такси возило испуњавају прописане услове.
Члан 14.
Такси дозвола за возила којима се обавља такси превоз на територији општине
следећег је изгледа и садржине:
- дволисни је документ са четири стране димензија 105 х 148 mm.
- на првој страни: на врху се налази натпис „Република Србија“, а испод њега
„ОПШТИНА ВАРВАРИН“, а испод тога налази се грб општине Варварин, на
средини стране налази се натпис „ТАКСИ ДОЗВОЛА“, а у дну евиденциони број
возила из регистра „ЕБ број ___“;
- на другој страни: подаци о такси превознику (власнику возила) – назив и седиште
такси превозника, матични број, ПИБ, као и број решења којим је одобрено
обављање такси превоза на територији општине Варварин;
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на трећој страни: подаци о возилу – марка и тип возила, број мотора и број
шасије возила, регистарска ознака возила, евиденциони број возила из регистра
„ЕБ број ___“, датум издавања такси дозволе, место за потпис овлашћеног
службеног лица и печат органа који издаје такси дозволу.
на четвртој страни: простор за оверу рока важења такси дозволе – текст „Важи
до ____________“, место за потпис овлашћеног службеног лица и печат органа
који издаје такси дозволу, а што се понавља више пута како при сваком
продужењу рока важности такси дозволе не би био издаван нови документ.
2) Такси легитимација

Члан 15.
Такси легитимација (дозвола за возача) као идентификациона исправа издаје се возачу
таски возила којим се врши такси превоз.
Такси возач је дужан да са собом приликом обављања превоза носи такси
легитимацију, и дужан је да исту покаже на захтев корисника услуге или овлашћеног лица за
контролу такси превоза као доказ да испуњава услове за обављање послова такси возача тог
превозника у складу са Законом и овом одлуком.
Такси легитимација се издаје са роком важности од 1 (једне) године и може се
продужити ако такси превозник и такси возач испуњавају прописане услове.
Члан 16.
Такси легитимација за возача такси возила којима се обавља такси превоз на
територији општине следећег је изгледа и садржине:
- дволисни је документ са четири стране димензија 105 х 148 mm.
- на првој страни: на врху се налази натпис „Република Србија“, а испод њега
„ОПШТИНА ВАРВАРИН“, а испод тога налази се грб општине Варварин, на
средини стране налази се натпис „ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА“, а у дну редни број
из регистра;
- на другој страни: фотографија возача, лични подаци возача – име и презиме, јмбг,
пребивалиште и адреса становања, као и број предмета којим је одлучено по
захтеву за издавање легитимације;
- на трећој страни: статус такси возача (овлашћено лице такси превозника или
запослени), подаци о такси превознику за кога возач врши превоз – назив такси
превозника и седиште, датум издавања такси легитимације, место за потпис
овлашћеног службеног лица и печат органа који издаје такси легитимацију.
- на четвртој страни: простор за оверу рока важења такси легитимације – текст
„Важи до ____________“, место за потпис овлашћеног службеног лица и печат
органа који издаје такси легитимацију, а што се понавља више пута како при
сваком продужењу рока важности такси легитимације не би био издаван нови
документ.
3) Регистри такси исправа
Члан 17.
Регистар такси дозвола садржи следеће податке:
1. Регистарски – Евиденциони број (ЕБ) возила
2. подаци о такси превознику (власнику возила)
1) назив и седиште,
2) матични број,
3) порески идентификациони број,
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4) име и презиме предузетника, односно одговорног лица у правном лицу,
5) јмбг предузетника, односно одговорног лица у правном лицу,
6) пребивалиште и адреса становања предузетника, односно одговорног лица у
правном лицу,
подаци о возилу
1) марка и тип возила,
2) број мотора
3) број шасије
4) регистарска ознака возила,
подаци о издавању и важењу такси дозволе
1) број решења којим је одобрено обављање такси превоза
2) датум издавања такси дозволе,
3) датум последњег продужења такси дозволе,
4) датум рока важења такси дозволе,
Регистар такси легитимација садржи следеће податке:
Регистарски број
подаци о такси превознику (правном лицу или предузетнику за чије потребе возач
ималац легитимације обавља превоз)
1) назив и седиште,
2) матични број,
3) порески идентификациони број,
4) име и презиме предузетника, односно одговорног лица у правном лицу,
5) јмбг предузетника, односно одговорног лица у правном лицу,
6) пребивалиште и адреса становања предузетника, односно одговорног лица у
правном лицу,
подаци о такси возачу имаоцу легитимације
1) статус возача код такси превозника (одговорно лице, запослени, предузетник,
члан уже породице предузетника),
2) име и презиме возача,
3) јмбг возача,
4) пребивалиште и адреса становања возача
подаци о издавању и важењу такси дозволе
1) број решења којим је утврђено да лице испуњава услове за такси возача,
2) датум издавања такси легитимације,
3) датум последњег продужења такси легитимације,
4) датум рока важења такси легитимације,

IV ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
1) Захтев за преглед возила
Члан 18.
Лице које намерава да обавља такси превоз на територији општине Варварин подноси
Општинској управи општине Варварин – Одељењу за општу управу, заједничке послове и
инспекцијски надзор – инспектору за друмски саобраћај захтев којим тражи да се утврди да
ли возило које поседује у власништву или користи на лизинг испуњава услове утврђене
законом и овом одлуком у члану 9.
Подносилац уз захтев прилаже и следеће доказе:
1) Личну карту – очитану на читачу електронских докумената;
2) Саобраћајну дозволу – очитану на читачу електронских докумената (и уговор о лизингу
ако се возило користи на лизинг);
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Фотокопију возачке дозволе (ако захтев подноси предузетник);
Потврда о баждарењу таксиметра;
Потврда о испарвности противпожарног апарата;
Потврда о техничкој исправности возила (не старија од 6 месеци);
Полиса за осигурање путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
Важећи ценовник услуга;
Доказ о плаћеној локалној административној такси.
На основу захтева инспектор врши преглед возила и записнички констатује да ли
возило испуњава услове да се њиме обавља такси превоз.
Приликом инспекцијског прегледа инспектор поред осталих услова нарочито
проверава:
- да ли је таксиметар постављен тако да је износ који показује видљив са свих места за
путнике;
- да ли је светлећа кровна ознака усклађена са таксиметром;
- да ли је таксиметар подешен у складу са важећим ценовником;
Ако возило испуњава услове прописане законом и овом одлуком, инспектор
подносиоцу захтева издаје потврду да возилом чији је преглед извршио може да се обавља
такси превоз на територији општине Варварин.
Ако инспектор утврди да возило не испуњава неки од прописаних услова у записнику
ће одредити рок у којем подносилац може отклонити уочене недостатке и о томе обавестити
инспектора.
Ако у остављеном року подносилац не обавести инспектора да је отколонио уочене
недостатке инспектор ће донети решење којим се одбија захтев подносиоца. Против овог
решења подносилац има право жалбе Општинском већу општине Варварин у року од 15 дана
од дана пријема решења.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2) Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза
Члан 19.
Правно лице или предузетник подноси захтев за издавање одобрења за обављање
такси превоза Општинској управи општине Варварин – Одељењу за општу управу,
заједничке послове и инспекцијски надзор.
Подносилац уз захтев прилаже и следеће доказе:
1) Личну карту – очитану на читачу електронских докумената;
2) Потврду Агенције за привредне регистре о регистрацији такси делатности, не старију од
30 дана;
3) Потврда да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности
такси превоза;
4) Потврду да му правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране
управљања моторним возилом (ако захтев подноси предузетник);
5) Потврду да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (ако захтев подноси
предузетник);
6) Саобраћајну дозволу – очитану на читачу електронских докумената (и уговор о лизингу
ако се возило користи на лизинг);
7) Записник инспектора да возило испуњава услове за такси превоз;
8) Фотокопију возачке дозволе (ако захтев подноси предузетник);
9) Оригинал или оверена фотокопија важећег лекарског уверења о способности за
обављање послова професионалног возача (ако захтев подноси предузетник);
10) Доказ о плаћеној локалној административној такси.
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Подносилац захтева се може одлучити да доказе из тачака 2), 3), 4), 5), и 7) прибави
службеник који води поступак у складу са законом којим се регулише размена података из
службених евиденција које воде органи којима су поверени послови јавне управе.
Предузетник који не испуњава услове за обављање послова такси возача, односно не
жели да самостално управља возилом за које тражи одобрење није у обавези да подноси
доказе из тачака 4), 5), 8) и 9).
Овлашћени службеник пошто утврди да су испуњени услови прописани овом одлуком
доноси решење којим се подносиоцу захтева одобрава обављање такси превоза на подручју
општине Варварин одређеним путничким возилом.
Уз решење подносиоцу се издаје и такси дозвола за возило. Такси дозвола издаје се са
роком важења од 1 (једне) године, осим ако из одређених оправданих разлога рок важења
мора да буде краћи.
Ако службено лице утврди да нису испуњени сви потребни услови донеће решење
којим се одбија захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза. Против овог
решења подносилац има право жалбе Општинском већу општине Варварин у року од 15 дана
од дана пријема истог.
Члан 20.
Правно лице или предузетник по истеку рока важења такси дозволе подноси захтев за
продужење важења такси дозволе, нај касније 30 дана пре дана истицања рока важности,
Општинској управи општине Варварин – Одељењу за општу управу, заједничке послове и
инспекцијски надзор.
Подносилац уз захтев прилаже и следеће доказе:
1) Личну карту – очитану на читачу електронских докумената;
2) Потврду Агенције за привредне регистре о активном статусу, не старију од 30 дана;
3) Потврда да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности
такси превоза;
4) Потврду да му правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране
управљања моторним возилом (ако захтев подноси предузетник);
5) Потврду да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (ако захтев подноси
предузетник);
6) Саобраћајну дозволу – очитану на читачу електронских докумената (и уговор о лизингу
ако се возило користи на лизинг);
7) Полису за осигурање путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
8) Потврду о да је исплатио порезе, доприносе, као и друге јавне приходе настале по основу
обављања делатности такси превоза;
9) Фотокопију возачке дозволе (ако захтев подноси предузетник);
10) Фотокопију важећег лекарског уверења (оргинал на увид) о способности за обављање
послова професионалног возача (ако захтев подноси предузетник);
11) Потврду о баждарењу таксиметра;
12) Потврду о испарвности противпожарног апарата;
13) Потврду о шестомесечном техничком прегледу возила;
14) Доказ о плаћеној локалној административној такси.
Подносилац захтева се може одлучити да доказе из тачака 2), 3), 4), 5), и 8) прибави
службеник који води поступак у складу са законом којим се регулише размена података из
службених евиденција које воде органи којима су поверени послови јавне управе.
Предузетник који не испуњава услове за обављање послова такси возача, односно не
жели да самостално управља возилом за које тражи одобрење није у обавези да подноси
доказе из тачака 4), 5), 9) и 10).
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Овлашћени службеник пошто утврди да су испуњени услови прописани овом одлуком
доноси решење којим се утврђује да подносилац захтева испуњава услове за продужење
дозволе за обављање такси превоза на подручју општине Варварин одређеним путничким
возилом.
Уз решење подносиоцу се у такси дозволи која је издата за то возило уноси нови рок
важења дозволе. Такси дозвола продужава се са роком важења од 1 (једне) године, осим ако
из одређених оправданих разлога рок важења мора да буде краћи.
Ако службено лице утврди да нису испуњени сви потребни услови донеће решење
којим се одбија захтев за продужење важења такси дозволе за обављање такси превоза.
Против овог решења подносилац има право жалбе Општинском већу општине Варварин у
року од 15 дана од дана пријема истог.
3) Захтев за издавање такси легитимације (дозволе за возача)
Члан 21.
Правно лице, односно предузетник који жели да ангажује возача који би вршио
превоз његовим возилом, подноси захтев за таски легитимације за такси возача Општинској
управи општине Варварин – Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски
надзор.
Подносилац уз захтев прилаже и следеће доказе:
1) Фотокопију важеће такси дозволе за бар једно возило за које му је одобрено обављање
такси превоза на територији општине Варварин;
2) Личну карту (за возача) – очитану на читачу електронских докумената;
3) Фотокопију возачке дозволе (за возача) – очитану на читачу електронских докумената;
4) Уговор о раду са возачем;
5) Пријаву возача на обавезно социјало осигурање;
6) Фотокопију важећег лекарског уверења (оргинал на увид) о способности за обављање
послова професионалног возача (за возача);
7) Две фотографије 3 х 3,5 cm (за возача);
8) Потврду да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности
такси превоза (за возача);
9) Потврду да му правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране
управљања моторним возилом (за возача);
10) Потврду да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (за возача);
11) Доказ о плаћеној локалној административној такси.
Подносилац захтева се може одлучити да доказе из тачака 1), 8), 9), и 10) прибави
службеник који води поступак у складу са законом којим се регулише размена података из
службених евиденција које воде органи којима су поверени послови јавне управе.
Ако је подносилац захтева предузетник који жели лично да обавља послове такси
возача, он за добијање такси легитимације на своје име неће подносити доказе из става 2.
тачке 3), 4), 5), 6), 8), 9), и 10) овог члана.
Овлашћени службеник пошто утврди да су испуњени услови прописани овом одлуком
доноси решење којим се утврђује да одређено лице испуњава услове за обављање послова
такси возача.
Уз решење подносиоцу се издаје и такси легитимација за возача за лице за које је
захтев и поднет. Такси легитимација се издаје са роком важења од 6 (шест) месеци, осим ако
из одређених оправданих разлога рок важења мора да буде краћи.
Ако службено лице утврди да нису испуњени сви потребни услови донеће решење
којим се одбија захтев за издавање такси легитимације за возача. Против овог решења
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подносилац има право жалбе Општинском већу општине Варварин у року од 15 дана од дана
пријема истог.
Члан 22.
Правно лице или предузетник по истеку рока важења такси легитимације подноси
захтев за продужење важења такси легитимације, нај касније 30 дана пре дана истицања рока
важности, Општинској управи општине Варварин – Одељењу за општу управу, заједничке
послове и инспекцијски надзор.
Подносилац уз захтев прилаже и следеће доказе:
1) Фотокопију важеће такси дозволе за бар једно возило за које му је одобрено обављање
такси превоза на територији општине Варварин;
2) Личну карту (за возача) – очитану на читачу електронских докумената;
3) Фотокопију возачке дозволе (за возача) – очитану на читачу електронских докумената;
4) Потврду да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности
такси превоза (за возача);
5) Потврду да му правоснажним решењем о прекршају није изречена мера забране
управљања моторним возилом (за возача);
6) Потврду да није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (за возача);
7) Потврда о исплаћеним порезима и доприносима за возача, односно ако је возач
предузетник доставља се потврда о исплаћеним пореским обавезама.
Подносилац захтева се може одлучити да доказе из тачака 1), 4), 5), 6) и 7) прибави
службеник који води поступак у складу са законом којим се регулише размена података из
службених евиденција које воде органи којима су поверени послови јавне управе.
Овлашћени службеник пошто утврди да су испуњени услови прописани овом одлуком
доноси решење којим се утврђује да одређено лице испуњава услове за обављање послова
такси возача.
Уз решење подносиоцу се у такси легитимацији која је издата за тог возача уноси
нови рок важења легитиације. Такси легитимација продужава се са роком важења од 6 (шест)
месеци, осим ако из одређених оправданих разлога рок важења мора да буде краћи.
Ако службено лице утврди да нису испуњени сви потребни услови донеће решење
којим се одбија захтев за продужење важења такси легитимације за обављање такси превоза.
Против овог решења подносилац има право жалбе Општинском већу општине Варварин у
року од 15 дана од дана пријема истог.
Члан 23.
Такси превозник коме је у складу са законом и одредбама ове одлуке одобрено
обављање такси превоза на територији општине Варварин дужан је да у току обављања
превоза:
1. Све измене података које су од значаја за утврђивање испуњености услова за
обављање превоза, а нарочито податке који су унети у такси дозволу и такси
легитимацију одмах, а нај касније у року од 5 радних дана пријави надлежној
организационој јединици Општинске управе општине Варварин;
2. Све измене на возилу пријаве одмах, а нај касније у року од 5 радних дана пријави
надлежној организационој јединици Општинске управе општине Варварин;
3. Да одмах, а најкасније у року од 3 радна дана пријави нестанак, односно губитак такси
дозволе, или такси легитимације, а да нај касније у наредна 5 радна дана поднесу
захтев за издавање новог документа; Ако такси дозволу или легитимацију коју
пријаве да су изгубили накнадно пронађу дужни су да је без одлагања предају
надлежној организационој јединици Општинске управе општине Варварин;
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4. Да пре подношења захтева за привремени или трајни престанак рада надлежној
организационој јединици Општинске управе општине Варварин врате такси дозволе
за сва возила за која су им дозволе издате, као и такси легитимације за све возаче за
које су им легитимације издате;
5. Да надлежној организационој јединици Општинске управе општине Варварин врате
такси дозволе за сва возила за која су им дозволе издате, као и такси легитимације за
све возаче за које су им легитимације издате којима је истекао рок важења;
Овлашћено службено лице сачиниће службену белешку о чињеницама које такси
превозник пријављује, и евидентирати сва документа која је предао.
Овлашћено службено лице дужно је да такси превознику изда потврду као доказ да је
вратио такси дозволу, односно такси легитимацију, као и потврду да је пријавио одређену
промену или губитак документа.
Члан 24.
Такси превозник коме је у складу са законом и одредбама ове одлуке одобрено
обављање такси превоза на територији општине Варварин не сме таблу са ознаком „TAXI“
користити на другим возилима осим на оном за које је добио одобрење.
Такси дозвола може се користити само за возило за које је издата, и може је користити
само такси превозник коме је она издата.
Такси легитимацију возач може користити само када управља возилом такси
превозника коме је легитимација издата.
Такси превозник не може такси возило за које је издато одобрење уступити другом
привредном субјекту за обављање такси делатности.
V ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 25.
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној
површини које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и
које је обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се уређује
безбедност саобраћаја на јавним путевима.
Локације такси стајалишта на јавним саобраћајним и другим посебно уређеним
површинама, решењем утврђује Општинска управа општине Варварин.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се површина за стајање такси
возила. На површини за стајање уписује се натпис "TAXI" жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикална саобраћајна сигнализација за
означавање такси стајалишта са допунском таблом којом се одређује број паркинг места.
О одржавању такси стајалишта из става 1. овог члана стара се организација којој је
поверено одржавање улица у насељу.
Члан 26.
На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу доласка, до вертикалне
сигнализације којом се означава такси стајалиште.
На такси стајалишту могу се паркирати само возила која су обележена у складу са
овом одлуком, и за које такси превозник поседује важећу такси дозволу.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин
како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила
или у возилу.
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Такси возач не сме својим непрописним паркирањем, или остављањем ствари
заузимати више од једног места на стајалишту, и на тај начин онемогућавати друге такси
возаче да несметано користе паркинг места.
На такси стајалишту корисник такси услуге може изабрати такси возило по
слободном избору.
VI ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 27.
Такси возилом не може се обављати линијски превоз путника.
Регистована аутобуска стајалишта за међумесни превоз не могу се користити за
обављање такси превоза путника.
Такси возила не могу се заустављати и примати путнике на растојању мањем од 50
метара од аутобуског стајалишта из претходног става.
Члан 28.
Такси возач када обавља такси делатност не сме такси возило паркирати ван такси
стајалишта.
Такси возач када возило паркира ван такси стајалишта и намерава да се удаљи од
такси возила дужан је да са возила скине кровну ознаку, и на том месту паркирања не може
примати путнике за обављање такси превоза.

-

Члан 29.
За време обављања делатности такси возач мора код себе, односно у возилу да има:
такси дозволу;
такси легитимацију;
важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом
издато у складу са прописима о безбедности саобраћаја;
полису за осигурање путника од последица несрећног случаја у јавном превозу;
такси возач запослен код правног лица или предузетника мора имати и уговор о раду;
фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање.

Члан 30.
Такси возач управља такси возилом и започиње такси вожњу на један од следећих
начина:
- са такси стајалишта;
- по позиву, одласком на назначену адресу и
- на знак корисника такси услуге на јавној саобраћајној површини.
Такси возач не сме ни на који начин, осим истицањем кровне ознаке да нуди услуге
ауто такси превоза.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу из става 1. овог члана, осим у случајевима
предвиђеним чланом 33. ове одлуке.
Члан 31.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама расположивих
седишта, као и лични пртљаг путника, а остали пртљаг је дужан да преузме и превезе у
границама пртљажног простора.
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Члан 32.
Такси превоз започиње уласком путника у возило, када је такси возач дужан да
укључи таксиметар.
Члан 33.
Такси возилом се не могу превозити:
- посмртни остаци;
- животињски лешеви;
- експлозивне, лако запаљиве, заразне, и друге опасне материје које могу угрозити
безбедност и здравље људи;
- деца до шест година без пунолетног пратиоца;
Такси возилом се не могу превозити, без пристанка такси возача:
- насилне особе;
- лица под дејством алкохола или дроге и;
- кућни љубимци.
Члан 34.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави трасом коју путник одреди односно
најкраћом трасом до одредишта путника.
Члан 35.
У току вожње такси возач може да прими на превоз другог путника уколико се са тим
сагласи путник који је започео превоз.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси превоза
и после места опредељења путника који је започео превоз, наставак вожње сматра се
започињањем такси превоза.
Члан 36.
Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места опредељења,
накнада за обављени такси превоз плаћа се у износу који покаже таксиметар.
Члан 37.
У случају да није у могућности да заврши такси превоз започет на територији
општине Варварин, такси возачу припада износ, који у моменту превоза покаже таксиметар
умањен за цену старта, уз обавезу обезбеђивања другог такси возила, којим ће путник бити
превезен до одредишта.
Члан 38.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан.
Такси возач је обавезан да увек на захтев путника укључи клима уређај, а у сваком
случају када спољашња температура ваздуха прелази 25°C.
Такси возач је обавезан да увек на захтев путника укључи уређај за загревање возила,
а у сваком случају када је спољашња температура ваздуха нижа од 15°C.
Такси возач је обавезан да се према путницима у возилу опходи са пажњом.
Такси возач у току рада не сме бити одевен у кратке панталоне, кратку сукњу, шортс,
мајицу без рукава, тренерку, папуче и другу неадекватну обућу.
Члан 39.
Када такси возило користи за личне потребе, возач је обавезан да уклони са крова
такси возила кровну ознаку и искључи таксиметар.
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VII НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 40.
Цена услуге обављања такси превоза, је скуп јединичних цена за старт, пређени
километар, време чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се
путници обавештавају при уласку у такси возило, а пре отпочињања такси превоза.
Цена услуге такси превоза мора да буде садржана у ценовнику који мора да буде
истакнут у такси возилу на видном месту.
Цену услуге такси превоза утврђује такси превозник.
Општинско веће општине Варварин, ако прецени да је то потребно, може донети
правилник о елементима по којима се утврђују цене услуга такси превоза, као и максималне
висине ових услуга.
За услугу такси превоза, путник плаћа цену превоза у износу који показује таксиметар
у тренутку завршетка превоза.
Члан 41.
Такси возач је обавезан да по извршеној услузи изда рачун кориснику услуге у складу
са законом.
Рачун који такси возач издаје путнику за извршену услугу такси превоза мора да
садржи следеће податке:
- регистарски број возила;
- датум и време почетка и завршетка вожње, као и податке о евентуалном чекању;
- релацију на којој је превоз извршен;
- износ накнаде за извршену услугу и
- печат такси превозника.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за
корисника превоза уграђен дигитални таксиметар, исправан, подешен на важећу тарифу и
оверен важећим државним жигом од овлашћеног органа.
У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње путник није у
обавези да плати цену такси превоза. Такође путник није у обавези да плати цену такси
превоза уколико му такси возач не изда рачун са подацима из става 2. овог члана.
VIII ПРЕКИД И ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
1) Одјава такси возила
Члан 42.
Правлно лице или предузетник које не жели више да обавља такси превоз возилом за
које му је издата такси дозвола у обавезно је да пре било какве промене у том смислу
Општинској управи општине Варварин врати такси дозволу која му је за то возило издата.
Овлашћено лице Општинске управе општине Варварин издаје одговарајућу потврду
да је такси дозвола враћена и да се возило више неће користити за обављање такси превоза.
Потврду из става 2. овог члана Опшптинска управа општине Варварин доставља
надлежној организационој јединици МУП-а Републике Србије која је издала регистарске
ознаке са заком „ТХ“ на крају.
2) Прекид обављања делатности
Члан 43.
Евиденцију прекида обављања такси превоза од стране такси превозника врши
надлежна организациона јединица Општинске управе општине Варварин.
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У току прекида, такси превозник не може обављати такси превоз.
Уз захтев за прекид обављања делатности, такси превозник је дужан да достави
фотокопију решења о прекиду обављања такси делатности надлежног органа за
регистрацију привредних субјеката и да врати (депонује) такси дозволу и такси
легитимацију.
По истеку временског периода прекида обављања делатности, такси превозник је
обавезан да надлежној организационој јединици Општинске управе општине Варварин, у
року од осам дана, достави доказ о даљем трајању прекида или престанку прекида обављања
такси делатности, издат од надлежног органа за регистрацију привредних субјеката.
Ако такси дозвола и такси легитимација још увек нису истекли они се враћају такси
превознику. У случају да је овим документима истекао рок важења такси превозник је дужан
да поднесе захтев за њихово продужење.
2) Престанак важења одобрења за обављање такси превоза
Члан 44.
Предузетнику престаје важност одобрења за обављање такси превоза у случају:
1. одјаве код регистра привредних субјеката;
2. ако се утврди да такси превозник не испуњава услове прописане овом одлуком;
3. ако се утврди да такси превозник не поседује нити једно возило које испуњава услове
прописане овом одлуком;
4. ако се утврди да такси превозник нема ангажованог нити једног возача са важећом
такси легитимацијом.
У случајевима из става 1. овог члана, наступање услова за престанак важења
одобрења решењем утврђује надлежна организациона јединица Општинске управе општине
Варварин.
Против решења из става 2. овог члана такси превозник има право жалбе Општинском
већу општине Варварин у року од 15 дана од дана пријема истог.
Правноснажно решење из става 3. овог члана, надлежна организациона јединица
Општинске управе општине Варварин доставља надлежном органу за регистрацију
привредних субјеката, организационој јединици Општинске управе општине Варварин
надлежној за инспекцијске послове и Министарству унутрашњих послова – Полицијској
станици у Варварину.
IX НАДЗОР
Члан 45.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одсек за инспекцијски надзор
Општинске управе општине Варварин – Инспектор за друмски саобраћај, односно друго
овлашћено лице Општинске управе општине Варварин у складу са одредбама Закона о
инспекцијском надзору.
Члан 46.
Такси превозник, односно такси возач је дужан да инспектору – овлашћеном лицу за
вршење надзора над применом одредаба ове одлуке омогући неометано вршење надзора.
Такси превозник и такси возач дужни су да лицима из става 1. овог члана ставе на
увид сва потребна документа и да у року који овлашћено лице одреди, доставе потребне
податке и поступе по налогу овлашћеног лица.
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Члан 47.
Инспектор – овлашћено лице у поступку инспекцијског надзора има следећа права и
дужности да:
1. Контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке;
2. Контролише да ли такси возило испуњава прописане услове;
3. Контролише превозне исправе и другу документацију која се односи на такси превоз;
4. Утврђује идентитет такси возача и путника.
У поступку надзора над спровођењем ове Одлуке инспектор је овлашћен да:
1. Нареди отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних услова за обављање
такси превоза путника, као и осталих услова из ове Одлуке. До отклањања недостатака
инспектор ће привремено одузети такси дозволу, односно такси легитимацију.
2. Изда прекршајни налог за прекршаје установљене овом одлуком;
3. Поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје установљене овом
одлуком;
4. Искључи возило којим се врши превоз противно одредбама Закона и ове Одлукe одреди
место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 10
дана. У случају да се прекршај понови одузимање може да буде на 30 дана.
За искључена возила из саобраћаја и привремено одузета возила у поступку
инспекцијске контроле инспектор може да нареди да се иста паркирају у ограђеном простору
надлежног јавног предузећа које управља паркиралиштима.
За паркирана возила из става 3. овог члана предузеће које управља паркинг простором
има право на надокнаду за паркирање и чување возила по важећој тарифи.
О привременом одузимању такси дозволе, такси легитимације, саобраћајне дозволе
или регистарских таблица инспектор такси превознику издаје одговарајућу потврду.
Члан 48.
Инспектор – овлашћено лице у поступку вршења надзора над применом одредаба ове
одлуке има право да заустави возило којим се обавља такси превоз, изврши преглед возила и
утврди идентитет возача и путника.
Инспектор – овлашћено лице може зауставити и возило за које посумња да се њиме
обавља нелегални превоз путника у друмском саобраћају.
Заустављање возила инспектор врши истицањем таблеице „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“.
Изглед таблице коју користи инспектор прописан је законом о превозу у друмском
саобраћају.
Члан 49.
Инспектор – овлашћено лице доноси решење којим се такси превознику наређује
предузимање одређених радњи, односно забрањује поступање супротно одредбама ове
одлуке.
Решењем се може одредити рок за поступање по налогу инспектора и на часове.
Против решења инспектора може се изјавити жалба надлежном Министарству у року
од 8 дана од дана пријема решења. Жалба против решења инспектора не одлаже његово
извршење.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Новчаном казном у фиксном износу од 80.000 динара казниће се за прекршај правно
лице, такси превозник, ако:
1. ако отпочне обављање делатности такси превоза пре него што надлежни орган утврди да
испуњава опште и посебне услове утврђене законом и одом одлуком (члан 6. став 1.);
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обавља такси превоз без важењеће такси дозволе за возило којим обавља такси превоз
(члан 6. став 2.);
3. обавља такси превоз преко такси возача који не поседује важећу такси легитимацију
(члан 6. став 2.);
4. ако у року од 5 радних дана не пријави измене података које су од значаја за утврђивање
испуњености услова за обављање такси превоза (члан 23. став 1. тачка 1.);
5. ако у року од 5 радних дана не пријави измене на возилу (члан 23. став 1. тачка 2.);
6. пре подношења захтева за привремени или трајни престанак обављања делатности не
врати све такси дозволе и такси легитимације које су му издате (члан 23. став 1. тачка 4.);
7. таблу са ознаком „TAXI“ користи на возилу за које му није издато одобрење (члан 24.
став 1.);
8. возач такси превозника започне вожњу а да није укључио таксиметар (члан 32);
9. у возилу којим обавља такси превоз нема на видном месту за корисника уграђен
дигитални таксиметар, исправан, подешен на важећу тарифу и оверен важећим
државним жигом од стране овлашћеног органа (члан 41. став 3.)
10. не врати такси дозволу која му је издата за возило којим престане да обавља такси превоз
(члан 42. став 1.)
11. у току прекида обавља такси превоз (члан 43. став 2.)
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај
предузетник, такси превозник, за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у правном лицу такси превознику, за прекршаје из става 1. овог члана.
2.

Члан 51.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно
лице, ако:
1. Поред натписа „TAXI“, евиденционог броја возила, назива такси превозника или
групације којој такси превозник припада, на кровној ознаци има исписан и други
садржај(члан 9. став 3.);
2. ако у возилу којим се обавља такси превоз се не налази такси дозвола (члан 13. став 2.);
3. ако у року од 3 радна дана не пријави нестанак, односно губитак такси дозволе или такси
легитимације (члан 23. став 1. тачка 3.);
4. не врати такси дозволе и такси легитимације којима је истекао рок важења (члан 23. став
1. тачка 5.);
5. уступи возило на коришћење другом привредном субјекту за обављање такси делатности
(члан 24. став 4.);
6. на такси стајалишту паркира возило које не поседује важећу такси дозволу, и које је
обележено у складу са одредбама ове одлуке (члан 26. став 2.);
7. Такси возилом обавља линијски превоз путника (члан 27. став 1.);
8. у возилу не поседује документа прописана чланом 29. ове одлуке.
9. возач такси превозника не прихвати вожњу осим у случајевима из члана 33. (члан 30.
став 3. и члан 31.)
10. возач такси превозника такси возилом врши превоз супротно члану 33. став 1.
11. не обезбеди друго возило којим ће завршити превоз започет на територији општине
Варварин у случају да није у могућности да возилом којим је започео превоз исти и
заврши (члан 37.)
12. омогући коришћење такси возила за личне потребе а да није скинута кровна ознака (члан
39.)
13. у возилу на видном месту нема истакнут ценовник услуга (члан 40. став 2.)
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14. возач такси превозника наплати услугу супротно износу који покаже таксиметар (члан
40. став 5.)
15. возач такси превозника не изда рачун у складу са чланом 41. став 1. и 2.
16. не обавести надлежну организациону јединицу Општинске управе општине Варварин о
прекиду обављања делатности и не депонује такси дозволе и такси легитимације које су
му издате (члан 43. став 3.)
17. не омогући неометано вршење надзора инспектору – овлашћеном лицу за контролу (члан
46. став 1.)
18. не ставе на увид сва потребна документа, или у року који овлашћено лице одреди не
доставе потребне податке (члан 46. став 2.)
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај
предузетник, такси превозник, за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у правном лицу такси превознику, за прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 52.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се за прекршај правно
лице, ако:
1. возач такси превозника на такси стајалишту се не налази у возилу или поред возила
(члан 26. став 4.);
2. ако возач такси превозника на такси стајалишту својим непрописним паркирањем, или
остављањем ствари онемогућава друге таксисте да неометано користе паркинг места
(члан 26. став 5.);
3. возач такси превозника користи регистрована аутобуска стајалишта за обављање такси
превоза (члан 27. став 2.);
4. возач такси превозника прима путнике на растојању мањем од 50 метара од
регистрованог аутобуског стајалишта (члан 27. став 3.);
5. возач такси превозника паркира такси возило ван такси стајалишта, удаљи се од возила, а
да претходно са возила није скинуо кровну ознаку (члан 28.)
6. возач такси превозника нуди услуге такси превоза супротно одредбама члана 30. став 2.
7. возач такси превозника не придржава се одредаба члана 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај
предузетник, такси превозник, за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у правном лицу такси превознику, за прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 53.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај такси
возач ако:
1. ако на захтев инспектора – овлаћеног лица за контролу не покаже такси дозволу (члан
13. став 3.);
2. ако на захтев инспектора – овлаћеног лица за контролу не покаже такси легитимацију
(члан 15. став 2.);
3. користи такси легитимацију издату код једног превозника за управљање такси возилом
другом превозника (члан 24. став 3.);
4. на такси стајалишту паркира возило које не поседује важећу такси дозволу, и које је
обележено у складу са одредбама ове одлуке (члан 26. став 2.);
5. на такси стајалишту се не налази у возили или поред возила (члан 26. став 4.);
6. ако на такси стајалишту својим непрописним паркирањем, или остављањем ствари
онемогућава друге таксисте да неометано користе паркинг места (члан 26. став 5.);
7. користи регистрована аутобуска стајалишта за обављање такси превоза (члан 27. став 2.);
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8. прима путнике на растојању мањем од 50 метара од регистрованог аутобуског
стајалишта (члан 27. став 3.);
9. паркира такси возило ван такси стајалишта, удаљи се од возила, а да претходно са возила
није скинуо кровну ознаку (члан 28.)
10. у возилу не поседује документа прописана чланом 29. ове одлуке.
11. нуди услуге такси превоза супротно одредбама члана 30. став 2.
12. не прихвати вожњу осим у случајевима из члана 33. (члан 30. став 3. и члан 31.)
13. започне вожњу а да није укључио таксиметар (члан 32);
14. такси возилом врши превоз супротно члану 33. став 1.
15. не придржава се одредаба члана 38.
16. наплати услугу супротно износу који покаже таксиметар (члан 40. став 5.)
17. не изда рачун у складу са чланом 41. став 1. и 2.
18. не омогући неометано вршење надзора инспектору – овлашћеном лицу за контролу (члан
46. став 1.)
19. не стави на увид сва потребна документа, или у року који овлашћено лице одреди не
достави потребне податке (члан 46. став 2.)
Члан 54.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице, возач такси возила ако користи такси возило за личне потребе а да није скинуло кровну
ознаку (члан 39.);
Члан 55.
За прекршаје из чл. 50, 51., 52. и 53. ове одлуке инспектор, односно овлашћено лице
Општинске управе општине Варварин, издаје прекршајни налог у складу са законом.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Инспектор за друмски саобраћај, односно овлашћено лице Општинске управе
општине Варварин, у року од 60 дана од дана почетка примене ове одлуке, извршиће
инспекцијски надзор код свих привредних субјеката који обављају такси превоз на
територији оппштине Варварин и наложити да у року од 30 дана свој рад ускладе са
одредбама ове одлуке.
Општинска управа ће такси превозницима који имају важећа документа издата на
основу прописа који су важили у претходном периоду без накнаде издати нова документа у
складу са одредбама ове одлуке.
Члан 57.
Привредни субјекти који у року који у свом решењу утврди инспектор не ускладе свој
рад са одредбама ове одлуке, и не прибаве важећа документа сматраће се нерегистрованим
привредним субјектима.
Члан 58.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да се примењује Одлука о ауто-такси
превозу путника на територији општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,
број 5/2017).
Члан 59.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Варварин“, а примењиваће се од 01.01.2018. године.
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Број: 344-18/2017-I
У Варварину, 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
45.
На основу члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон), у складу са Законом о јавним путевима
(''Службени гласник РС'', број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и члана 37.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017 – пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници, одржаној 20.12.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обављање послова који се односе на реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљањеопштинским путевима и улицама и
некатегорисаним путевима на територији општине Варварин.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. ''општински пут'' јесте јавни пут, који саобраћајно повезује територију општине,
као и територију општине са мрежом државних путева;
2. ''некатегорисани пут'' јесте саобраћајна површина која је доступна већем
бројуразних корисника, коју Скупштина општине Варварин (у даљем тексту:
Скупштина) прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар
непокретности као некатегорисани пут;
3. ''улица'' јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља;
4. ''прилазни пут'' јесте саобраћајна површина преко које се омогућава власнику,
односно непосредном држаоцу непокретности која се налази поред јавног пута
прилаз на тај пут;
5. ''ванредни превоз'' јесте превоз возилом које осовинским оптерећењем, укупном
масом, ширином, дужином и висином прекорачује прописане мере;
6. ''одржавање пута'' јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност јавног пута у стању које
је било у тренутку изградње, односно реконструкције;
7. ''Управљач јавног пута'', јесте јавно предузеће привредно друштво, односно
друго правно лице или предузетник, који су регистровани за обављање делатности
управљања јавним путевима.
8. тротоари су саставни делови улице.
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Члан 3.
Општински путеви и улице се категоришу критеријумима за категоризацију
општинских путева и улица које прописује Скупштина.
На основу критеријума из става 1. овог члана Скупштина доноси акт о категоризацији
општинских путева и улица.

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА

-

Члан 4.
Управљање општинским путевима и улицама (у даљем тексту: јавни путеви) јесте:
коришћење јавних путева
заштита јавних путева
организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити
јавних путева;
организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавних
путева;
планирање реконструкције, одржавања и заштите јавних путева;
означавање јавних путева;
вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те јавне
путеве.

Члан 5.
Делатност управљања јавним путевима на територији општине обављаће јавно предузеће,
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, коме је Одлуком
Скупштине општине поверено управљање јавним путевима.
Члан 6.
Управчању јавног пута се поверава вршење јавних овлашћења која се односе на
издавање:
1. услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни
пут;
2. услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације,
топловода, гасовода, железничке пруге и других сличних објеката, као и
телекомункационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на јавном
путу;
3. услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације,
топловода, гасовода, железничке пруге и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електроводова, инсталација, постојења и сл. у заштитном
појасу јавног пута;
4. сагласности за одржавање спортских или друге манифестација на јавном путу;
5. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
6. одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута
(билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на стубовима јавне расвете и
сл.);
Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.
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Управљач јавног пута је дужан да одлучи по захтеву за издавање услова и
сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог члана у року од осам дана од дана
подношења захтева.
Против аката, из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу
општине Варварин (у даљем тексту: Општинско веће) у року од осам дана од дана
достављања тог акта.
Управљач јавног пута је дужан да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења води
евиденцију.

Члан 7.
Управљач јавног пута је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно
одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на
њему.
Управљач јавног пута одговара за штету која настане корисницима јавног пута због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању јавног пута
прописаних овом одлуком и законом, односно због извођења тих радова супротно
прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.
III ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 8.
Финансирање реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:
1. накнада за употебу јавног пута,
2. буџета општине и
3. других извора у складу са законом.
Члан 9.
За употебу јавног пута плаћају се накнаде, и то:
1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно на другом
земљишту које користи управљач јавног пута;
3. накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута;
4. накнада за постављање водова и инсталација на јавном путу (за водовод,
канализацију, електричне, телефонске, телеграфске водове, електронске
комуникације и сл.)
5. годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен
приступ са јавног пута.
Члан 10.
Висину накнаде из члана 9. ове одлуке за јавни пут утврђује Управљач јавног пута, уз
сагласност Скупштине.
Члан 11.
Средства од наплаћене накнаде из члана 9. ове одлуке за употребу јавних путева
приход су Управљача пута и користе се за реконструкцију, одржавање и заштиту јавних
путева.
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IV ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 12.
Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за
несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу, носилац права
службености на јавном путу, као и других права у складу са законом, може да изводи радове
на јавном путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и
сл.), само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност Управљача јавног пута.
Заштита јавног пута јесте забрана или ограничавање интервенција на јавном путу,
заштитном појасу и појасу контролисане изградње.
Члан 13.
У циљу остваривања заштите јавних путева Управљач јавног пута издаје следеће
сагласности:
1. сагласност за отклањање оштећења, односно квара објеката, постројења, уређаја,
инсталација или водова уграђеним у јавни пут којим се не оштећује јавни пут или
не угрожава безбедност саобраћаја;
2. сагласност за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута.
Члан 14.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима,
уграђеним у јавни пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и
вод, на начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја
или не омета одржавање јавног пута.
У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, инсталација или
водова из става 1. овог члана лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања
приступи отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима без
одлагања обавести Управљача јавног пута.
Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не
оштећује јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно
прибављеној сагласностиУправљача јавног пута .
Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова
на враћању јавног пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана
Члан 15.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Члан 16.
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута, ако се
тиме умањује прегледност пута.
Члан 17.
На јавном путу забрањено је нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на
путу, којима се оштећује или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, оттпадних вода и других течности на пут;
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5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута или спречавање даљег отицајања вода ка њиховим реципиентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;
8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу;
9) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама, и
земљишном појасу;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани,
гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала;
12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
13) наношење блата са прилазног пута на пут;
14) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу;
15) окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на
путу;
16) кочење запрежних возила спрчавањем окретања точкова;
17) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и
наношење блата на пут;
18) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;
19) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати
одвијање саобраћаја на путу.
Члан 18.
Управљач јавног пута дужан је да у обављању послова заштите јавног пута,
свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења
радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињеница којима се битно
оштећује, или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на јавном путу.
Управљач јавног пута у случајевима из става 1. овог члана, дужан је да, без одлагања,
поднесе писмени захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређеном чињеничном
стању надлежној инспекцији за јавне путеве, ради предузимања инспекцијских мера, уз који
је дужан да достави ситуациони план издат од надлежног органа, односно овлашћеног лица,
у случајевима када је тај план подесно доказно средство за утврђивање чињеничног стања.
Члан 19.
Ванредни превоз је превоз возилом које само или са теретом премашује прописима
дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину.
Ванредни превоз може се обављати на јавним путевима на основу посебне дозволе
коју издаје Управљач јавног пута за сваки појединачни превоз или више превоза којим се
одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.
О издатим дозволама из става 2. овог члана Управљач јавног пута писмено обавештава
министарство надлежно за унутрашње послове и Одсек за инспецијски надзор Општинске
управе општине Варварин.
Ванредни превоз може да се обавља на јавном путу без издате дозволе из става 2. овог
члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом елементарних и других
непогода, као и за потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно је да пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог превоза усклади са Управљачем јавног пута.
Лице из става 5. овог члана које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно
је да о обављању тог превоза обавести министарство надлежно за унутрашње послове.
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Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету Управљачу јавног
пута причињену обављањем ванредног превоза на јавном путу.
Члан 20.
Управљач јавног пута је дужан да, у складу са законом:
1) спрводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења
радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се
битно оштећује, или би се могао оштети јавни пут или ометати одвијање
саобраћаја на јавном путу, те да без одлагања поднесе писмени захтев
саобраћајном инспектору;
2) покреће поступак код саобраћајног инспектора Општинске за ограничавање
коришћења пута ако је јавни пут у таквом стању да саобраћај није могућ или је
могућ саобраћај појединих врста возила, или саобраћај појединих врста возила
може бити штетан за јавни пут, или то захтевају основни разлози који се односе на
заштиту пута и безбедност саобраћаја и да истовремено предузима мере
обезбеђења пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о томе
обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и јавност путем
средстава јавног информисања;
3) да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике јавних
путева о стању и проходноси тих путева, а у случају ограничења, обуставе и
забране саобраћаја на јавном путу, у року од 48 часова пре почетка примене
наведених мера.
Члан 21.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терета дужан је да уклони са трупа јавног пута одмах, а најкасније у року од
два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила ималац
возила, односно терета дужан је да уклони са земљишног појаса јавног пута одмах, а
најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета
о тршоку имаоца возила, односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса јавног пута из
става 1. и 2. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета јавном путу.
Ако лице из става 1. и 2. овог члана не изврши своју обавезу у року утврђеном овим
чланом уклањање ће извршити привредни субјект којем је поверено одржавање јавног пута, а
о трошку лица које је имало обавезу да изврши уклањање.
Члан 22.
Саобраћајни инспектор може забранити саобраћај или саобраћај одређене врсте
возила на јавном путу, његовом делу или путном објекту, ако то захтева одржавање спортске
или друге манифестације, под условом да је могуће преусмеравање саобраћаја на друге јавне
путеве, по претходно прибављеној сагласности Управљача јавног пута.
О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, саобраћајни инспектор, дужан је да
обавести надлежну Полицијску станицу и Управљача јавног пута.
Управљач јавног пута је дужан да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана,
благовремено обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други
уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења.
Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја,
преусмеравања саобраћаја и обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења.
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Члан 23.
Управљач јавног пута поставља, замењује, допуњује и обнављасаобраћајну
сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на
основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје Одељење за општу управу,
заједничке послове и инспекцијски надзор.
Управљач јавног пута дужан је да редовно чисти саобраћајну сигнализацију и опрему
пута.
Члан 24.
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор.
забраниће саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, на јавном путу, његовом делу или
путном објекту, на предлог Урављача јавног пут у следећим случајевима:
1) ако се јавни пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај
или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2) ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету путу, његовом
делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању пута и
4) ако то захтевају други разлози заштите и безбедности саобраћаја на путу.
Општа забрана саобраћаја на јавном путу, његовом делу или путном објекту, може
бити привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на јавном путу, његовом
делу или путном објекту, може бити привремена или стална.
V ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
Члан 25.
Одржавање јавног пута јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност пута у стању које је било у
тренутку изградње, односно реконструкције.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова из става 1. овог члана
обењзбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање.
Члан 26.
Одржавање јавниих путева на територији општине обављаће јавно предузеће,
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, коме је Одлуком
Скупштине општине поверено одржавање јавних путева.
Члан 27.
Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта,
2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута,
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,
4) уређење банкина,
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека,
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута,
7) поправка путних објеката,
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације,
9) чишћење саобраћајне сигнализације,
10) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и
опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,
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11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,
12) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу и
13) чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина
аутобуских стајалишта, банкина, ригола.
Радови на периодичном одржавању јавног пута обухватају: ојачање коловозне
конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене
елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности
пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 28.
Радови на одржавању јавног пута по правилу се изводе тако да се не забрањује
саобраћај на путу.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја
на путу, Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор.
по претходно прибављеном мишљењу Mинистарства унутрашњих послова-Полицијске
станице у Варварину, доноси решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће се
другим путем одвијати саобраћај и под којим условима уз сагласност управљача јавног пута
на који се врши преусмеравање саобраћаја.
Члан 29.
У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода Управљач јавног пута
поступа на основу посебног плана за отклањање последица од елементарних непогода, који
доноси Општинско веће.
Члан 30.
Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом
подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на
који се прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 40 метара за
државни пут I реда, 20 метара за државни пут II реда и 10 метара за општински пут,
рачунајући од ивице коловоза јавног пута.
Члан 31.
Одржавање некатегорисаних путева обухвата постављање шљунчаног, односно
туцаничког застора, нивелисање, равнање,уређење јаркова.
VI РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ВРАЋАЊЕ У
ПРВОБИТНО СТАЊЕ
Члан 32.
Раскопавање јавног пута и других јавних површина, у смислу ове одлуке, јесу радови
у вези са постављањем нових, мењањем, премештањем или уклањањем постојећих
подземних или надземних инсталација, објеката, постројења и уређаја, главних и помоћних
водова јавне комуналне и друге мреже и радови везани за прикључење или искључење
појединих објеката на јавну комуналну и другу мрежу.
Раскопавање јавног пута и других јавних површина из става 1. овог члана може се
вршити само на основу одобрења које издаје Управљач јавног пута.
Члан 33.
Раскопавањимаради хитних интервенција, у смислу ове одлуке сматрају се радови из
члана 31. став 1. ове одлуке који се морају извести ради отклањања изненадног квара, при
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чему радови не трпе одлагање због могућности настајања повећане материјалне штете,
односно опасности и слично.
Раскопавањаради хитне интервенције могу се започети и без одобрења, али је
инвеститор, односно извођач уз сагласност инвеститора, дужан да пре започињања
интервенције о томе обавести Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски
надзор, а да првог наредног радног дана поднесе захтев Управљачу јавног пута за издавање
одобрења за раскопавање, и утврђивање услова враћања јавног пута у првобитно стање.
Члан 34.
Захтев за издавање одобрења за раскопавање јавног пута и других јавних површина
пдоноси инвеститор, односно извођач уз писану сагласност инвеститора, најкасније осам
дана пре почетка извођења радова.
Захтев из става 1. овог члана садржи:
1. податке о подносиоцу захтева,
2. ознаку сврхе раскопавања,
3. време почетка и завршетка радова везаних за раскопвање и
4. време почетка и завршетка радова на довођењу раскопане јавне површине у
првобитно стање.
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се следећи докази:
1. скица трасе раскопавања јавне површине, са исказом димензија укупно површине
раскопа,
2. грађевинска дозвола, односно други одговарајући акт којом се одобрава извођење
радова, уколико је такво одобрење потребно и
3. доказ о регулисању обавеза довођења раскопане површине у првобитно односно
технички исправно стање (уговор о асфалтирању, озелењавању и др.).
Члан 35.
Одобрење за раскопавање јавне површине садржи: податке о подносиоцу захтева,
време почетка и завршетка радова везаних за раскопавање, услове и начин извођења радова у
погледу одржавања чистоће, депоновања земље и материјала, осигурања раскопа, обавезу
подносиоца захтева да затражи сагласностсаобраћајног инспектора на саобраћајни пројекат
постављања саобраћајне сигнализације, услове и рок за довођење јавне површине у
првобитно стање.
Уколико то ситуација налаже, раскопавање јавне површине се може одобрити у
етапама.
Одобрење се доставља Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски
надзор.
Против одобрења из става 1. овог члана може се поднети жалба Општинском већу у
року од 15 дана од дана достављања одобрења.
Члан 36.
Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави
привремену саобраћјну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту
одржава током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања јавног пута,
односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони.
Члан 37.
Раскопавања се, изузев у случају хитне интервенције, могу изводити када су повољни
временски услови.
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Изузетно, уколико се из непредвиђених разлога мора вршити раскопавање изван
времена одређеног у претходном ставу, у одобрењу за раскопавање утврдиће се посебни
услови о начину извршења посла у вези одржавања јавне чистоће, депоновања земље,
безбедности саобраћаја, довођења у првобитно односно технички исправно стање и др.
Члан 38.
Ако се на основу одобрења саобраћајног инспектора на саобраћајни пројекат
постављања привремене саобраћајне сигнализације, приликом раскопавања јавне површине
режим саобраћаја мора изменити, одобрење се доставља Министарству унутрашњих послова
– Полицијској станици у Варварину, Станици хитне медицинске помоћи и предузећу за
превоз путника.
Члан 39.
Ако услед раскопавања или радова везаних за раскопавање настану оштећења на
стамбеним, комуналним или другим објектима, уређајима или инсталацијама, инвеститор
односно извођач је дужан без одлагања али најкасније првог наредног радног дана
обавестити власника објекта односно правно лице или предузетника који се стара о
одржавању оштећеног објекта.
Трошкове настале услед отклањања оштећења из става 1. овог члана сноси
инвеститор, односно извођач радова.
Члан 40.
Стручни надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање јавног пута и друге
јавне површине врши Управљач јавног пута.
Ако Управљач пута утврди да се инвеститор, односно извођач радова не придржава
саобраћајно-техничких услова садржаних у одговарајућој сагласности из члана 6. ове Одлуке
и услова за раскопавање из одобрења, обавестиће о томе надлежног инспектора ради
предузимања одговарајућих мера.
Члан 41.
Враћање у првобитно стање јавног пута и друге јавне површине, саобраћајне
сигнализације и опреме, оштећених приликом извођења радова на путу, врши инвеститор,
односно извођач уз стручни надзор Управљача јавног пута у складу са прописима који
регулишу планирање и изградњу.
Трошкове из става 1. овог члана сноси инвеститор.
Члан 42.
У случају да инвеститор не врати у првобитно стање јавни пут и друге јавне
површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом извођења радова на
јавном путу саобраћајни инспектор наложиће решењем инвеститору да врати раскопану
површину јавне намене у првобитно стање у року који не може бити дужи од осам дана.
У случају да инвеститор не поступи у складу са решењем из става 1. овог члана,
инспектор ће наложити извршење решења Управљачу јавног пута на терет инвеститора.
Члан 43.
Квалитет изведених радова на затрпавању и збијању рова, као и на поправци
коловозне и тротоарске конструкције (завршни слој) мора да гарантује трајност у року од
најмање две године од дана завршетка радова.
У случају да у гарантном року дође до слегања рова, наступе оштећења и деформације
на коловозном и тротоарском застору, поправку насталих оштећења и деформација у
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гарантном року ће извршити инвеститор или Управљач пута о трошку инвеститора, чијом
кривицом је због неквалитетног рада настала деформација и оштећење.
Члан 44.
На новоизграђеним јавним путевима није дозвољено раскопавање у гарантном року
од 2 године, изузев ако је у питању хитна интервенција у смислу ове одлуке.
У случају да инвеститор раскопава тротоар паралелно чија је ширина до 1,5 м, у
обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је тротоар шири од 1,5 м, у
обавези је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара.
У случају да инвеститор раскопа тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој
врати 20 цм шире од рова са обе стране.
У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни слој
врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава.
У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој
врати 20 цм шире од рова са обе стране.
Члан 45.
Начин полагања инсталација на јавном путу мора бити у складу са технологијом
одржавања путева.
Инвеститор је у обавези да све инсталације које се полажу на јавном путу евидентира
у надлежном Катастру водова.
VII НАДЗОР
Члан 46.
Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за општу управу, заједничке послове
и инспекцијски надзор.
Члан 47.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши саобраћајни
инспектор.
Члан 48.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор има право и дужност да
проверава да ли:
1. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за изградњу, односно
реконструкцију прикључка на јавни пут (члан 6. став 1. тачка 1.);
2. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, гасовода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном
путу (члан 6. став 1. тачка 2.);
3. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, гасовода, и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу јавног пута (члан 6. став 1. тачка 3.);
4. надзирани субјекат поседује сагласност за одржавање спортских или других
манифестација на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 4.);
5. надзирани субјекат поседује посебну дозволу за обављање ванредног превоза на
јавном путу (члан 6. став 1. тачка 5.);
6. надзирани субјекат поседује одобрење за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном
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путу, односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле
на стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 6.);
7. Управљач јавног пута води евиденцију о актима донетим у вршењу јавних
овлашћења (члан 6. став 5.);
8. надзирани субјекат поседује сагласност за отклањање оштећења, односно квара
објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова уграђених у јавни пут којим
се не оштећује пут или не угрожава безбедност саобраћаја (члан 13. став 1. тачка
1.);
9. надзирани субјекат поседује сагласност за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута (члан 13. став 1. тачка 2.);
10. се ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја (члан 15.);
11. се остављањем грађевинског и другог материјала поред јавног пута умањује
прегледност пута (члан 16.);
12. Управљач јавног пута у обављању послова заштите јавног пута, свакодневно
спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења
радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се
битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање
саобраћаја на јавном путу (члан 18. став 1.);
13. лице које обавља ванредни превоз на јавним путевима поседује посебну дозволу
издату од стране Управљача јавног пута (члан 19. став 2.);
14. је лице које обавља ванредни превоз из члана 19. става 4. ове одлуке, пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог превоза ускладило са Управљачем
јавног пута (члан 19. став 5.);
15. је лице из члана 19. става 5. ове одлуке, које обавља ванредни превоз из члана 19.
става 4. ове одлуке о обављању тог превоза обавестило министарство надлежно за
унутрашње послове (члан 19. став 6.);
16. Управљач јавног пута спроводи активности утврђене чланом 20. става 1. тачке 1.
ове одлуке;
17. Управљач јавног пута благовремено и на погодан начин обавестио јавност и
кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева (члан 20. став 1. тачка
3.);
18. је ималац возила, односно терета уклонио са трупа јавног пута, возило које се
онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа од
тренутка онеспособљавања возила, оносно падања терета (члан 21. став 1.);
19. је ималац возила, односно терета уклонио са земљишног појаса јавног пута возило
које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах у року
од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан
21. став 2.);
20. Управљач јавног пута редовно чисти саобраћајну сигнализацију и опрему пута
(члан 23. став 2.);
21. Управљач јавног пута при извођењу радова из члана 25. става 1. ове одлуке
обезбедио несметан и безбедан саобраћај и очувао употребну вредност пута (члан
25. став 2.);
22. инвеститор односно извођач врши раскопавање јавног пута и других јавних
површина из члана 32. става 1. ове одлуке на основу одобрења које је издао
Управљач јавног пута ;
23. је инвеститор односно извођач о започетој односно извршеној хитној
интервенцији без одлагања обавестио Одељење за општу управу, заједничке
послове и инспекцијски надзор Општинске управе, и да ли је првог наредног
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радног дана поднео захтев Управљачу јавног пута за издавање одобрења за
раскопавање (члан 33. став 2.);
24. инвеститор односно извођач, раскопавање ради хитних интервенција, изводи у
складу са одобрењем Управљача јавног пута;
25. је извођач радова пре отопочињања радова на раскопавању поставио привремену
саобраћајну сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе радови и исту
одржавао током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања
јавног пута, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклонио (члан
36.);
26. је инвеститор односно извођач радова без одлагања али најкасније првог наредног
радног дана обавестио власника објекта односно правно лице или предузетника
који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или радова везаних за
раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним или другим објектима,
уређајима или инсталацијама (члан 39. став 1.);
27. је инвеститор односно извођач радова вратио у првобитно стање јавни пут и друге
јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом
извођења радова на јавном путу (члан 42. став 1.);
Члан 49.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да:
1. наложи обуставу радова на јавном путу до прибављања сагласности услова и
сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут (члан 6.
став 1. тачка 1.)
2. наложи обуставу радова до прибављања сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, и других сличних
објеката, као и телекомуникационих електро водова, инсталација, постројења и сл.
на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 2.);
3. наложи обуставу радова до прибављања услова и сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, и других сличних
објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и
сл. у заштитном појасу јавног пута (члан 6. став 1. тачка 3.);
4. наложи обуставу одржавања спортских или других манифестација на јавном путу
(члан 6. став 1. тачка 4.);
5. наложи обуставу обављања ванредног превоза на јавном путу до прибављања
посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу (члан 6. став 1.
тачка 5.);
6. наложи прибављање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу,
односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на
стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 6.);
7. наложи Управљачу јавног пута да води евиденцију о актима донетим у вршењу
јавних овлашћења (члан 6. став 5.);
8. наложи надзираном субјекту прибављање сагласности за отклањање оштећења,
односно квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова уграђених у
јавни пут којим се не оштећује јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја
(члан 13. став 1. тачка 1.);
9. наложи надзирном субјекту прибављање сагласности за измену саобраћајних
површина пратећих садржаја јавног пута (члан 13. став 1. тачка 2.);
10. наложи рушење односно уклањање ограде, дрвеће и засада поред јавних путева
тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја
(члан 15);
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11. наложи уклањање грађевинског и другог материјала остављеног поред јавног пута
(члан 16.);
12. наложи Управљачу пута да у обављању послова заштите јавног пута, свакодневно
спроводе активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења
радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се
битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање
саобраћаја на јавном путу (члан 18. став 1.);
13. наложи лицу које обавља ванредни превоз на јавном путу прибављање посебне
дозволе издате од стране Управљача јавног пута (члан 19. став 2.);
14. наложи Управљачу јавног пута спровођење активности утврђене чланом 20. става
1. тачке 1. ове одлуке;
15. наложиУправљачу јавног пута да на погодан начин обавести јавност и кориснике
јавних путева о стању и проходности тих путева (члан 20. став 1. тачка 3.);
16. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са трупа јавног пута, возило које
се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа
од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 21. став 1.);
17. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са земљишног појаса јавног пута
возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах
у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета
(члан 21. став 2.);
18. наложи Управљачу јавног пута да редовно чисти саобраћајну сигнализацију и
опрему пута (члан 23. став 2.);
19. наложи Управљачу јавног пута да при извођењу радова из члана 25. става 1. ове
одлуке обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута
(члан 25. став 2.);
20. наложи инвеститору односно извођачу радова обуставу раскопавања јавног пута и
других јавних површина из члана 32. става 1. ове одлуке до прибављања одобрења
од стране Управљача јавног пута
21. наложи инвеститору односно извођачу да о започетој односно извршеној хитној
интервенцији без одлагања обавести Одељење Општинске управе надлежном за
инспекцијско-надзорне послове, и да првог наредног радног дана поднесе захтев
Управљачу јавног пута за издавање одобрења за раскопавање (члан 32. став 2.);
22. наложи инвеститору односно извођачу, да раскопавање ради хитних интервенција,
изводи у складу са одобрењем Управљача јавног пута;
23. наложи извођачу радова на раскопавању да постави и привремену саобраћајну
сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава током
извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања јавног пута, односно
друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони (члан 36.);
24. наложи инвеститору односно извођачу радова да без одлагања али најкасније
првог наредног радног дана обавести власника објекта односно право лице или
предузетника који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или
радова везаних за раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним или
другим објектима, уређајима или инсталацијама (члан 39. став 1.);
25. наложи инвеститору односно извођачу радова да врати у првобитно стање јавни
пут и друге јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених
приликом извођења радова на јавном путу (члан 42. став 1.);
26. изда прекршајни налог;
27. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни
преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен
прекршај, привредни преступ или кривично дело;
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28. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом
одлуком.
Члан 50.
Ако је јавни пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може
одвијати безбедан саобраћај, саобраћајни инспектор ће наредити да се без одлагања
предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на јавном
путу, његовом делу или путном објекту.
Члан 51.
Саобраћајни инспектор, ради остваривања прегледа, има право да на јавним путевима
зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи и возила органа
унутрашњих послова.
Заустављање возила из става 1. овог члана врши се истицањем саобраћајног знака
''забрањен саобраћај свим возилима у оба смера'' на коме је уписано ''СТОП''.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. не поседује услов и сагласност за изградњу, односно реконструкцију прикључка
на јавни пут (члан 6. став 1. тачка 1.);
2. не поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање водовода,
канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постојења и сл. на јавном
путу (члан 6. став 1. тачка 2.);
3. не поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање водовода,
канализације, топловода, гасовода,
и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу јавног пута (члан 6. став 1. тачка 3.);
4. не поседује одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја
за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно
поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на стубовима
јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 6.);
5. не поседује сагласност за отклањање оштећења, односно квара објеката,
постројења, уређаја, инсталација или водова уграђеним у јавни пут којим се не
оштећује јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја (члан 13. став 1. тачка
1.);
6. инвеститор односно извођач врши раскопавање јавног пута и других јавних
површина из члана 32. став 1. ове одлуке без одобрења Управљача јавног пута,
7. инвеститор односно извођач о започетој односно извршеној хитној интервенцији
без одлагања није обавестио Одељење за општу управу, заједничке послове и
инспекцијски надзор (члан 33. став 2.);
8. инвеститор односно извођач, раскопавање ради хитних интервенција, не изводи у
складу са одобрењем Управљача пута(члан 33. став 2.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
фиксном износу од 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачка 2. и 3. казниће се физичко лице новчаном казном уз
фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 53.
За следеће прекршаје издаје се прекршајни налог:
1. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за одржавање спортских или других
манифестација на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 4.);
2. ако надзирани субјекат не поседује посебну дозволу за обављање ванредног
превоза на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 5.);
3. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја јавног пута (члан 13. став 1. тачка 2.);
4. ако се ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу тако да ометају
прегледност јавног пута и угрожавају безбедност саобраћаја (члан 15.);
5. ако је остављањем грађевинског и другог материјала поред јавног пута умањена
прегледност јавног пута (члан 16.);
6. поступа супротно забранама утврђеним чланом 17. ове одлуке;
7. ако лице које обавља ванредни превоз на јавним путевима не поседује посебну
дозволу издату од стране Управљача јавног пута(члан 19. став 2.);
8. ако лице које обавља ванредни превоз из члана 19. става 4. ове одлуке, пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог превоза није ускладило са
Управљачем јавног пута (члан 19. став 5.);
9. ако лице из члана 19. става 5. ове одлуке које обавља ванредни превоз из члана 19.
става 4. ове одлуке о обављању тог превоза није обавестило министарство
надлежно за унутрашње послове (члан 19. став 6.);
10. ако ималац возила, односно терета није уклонио са трупа јавног пута, возило које
се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа
од тренута онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 21. став 1.);
11. ако ималац возила, односно терета није уклонио са земљишног појаса јавног пута
возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах
у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета
(члан 21. став 2.);
12. ако извођач радова пре отпочињања радова на раскопавању није поставио
привремену саобраћајну сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе
радови и исту одржавао током извођења радова, а након завршетка радова,
односно враћања јавног пута, односно друге јавне површине у првобитно стање,
исту није уклонио (члан 36.);
13. ако инвеститор односно извођач радова без одлагања али најкасније првог
наредног радног дана није обавестио власника објекта односно правно лице или
предузетника који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или
радова везаних за раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним или
другим објектима, уређајима или инсталацијама (члан 39. став 1.);
За прекршаје из става I овог члана издаје се прекршајни налог у износу од:
1) за физичко лице ..................................................................... 10.000,00 динара;
2) за одговорно лице у правном лицу ...................................... 10.000,00 динара;
3) за предузетнике ..................................................................... 50.000,00 динара;
4) за правна лица ....................................................................... 100.000,00 динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 54.
Одредбе ове Одлуке, које се односе на јавне путеве, важе и за некатегорисане путеве.
Члан 55.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним путевима
(''Службени лист општине Варварин'', број 1/2010).

Члан 56.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
БРОЈ: 344-17/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
46.
На основу члана 3. став 1. тачка 24. и члана 7. Став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гланик РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон) члан 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број
88/2011 и 104/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени
лист општине Варварин'', број 10/2017- пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године
донела је,
ОДЛУКУ
о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности
на територији општине Варварин за 2018. годину
Члан 1.
Овом одлуком одређују се јавна предузећа на територији општине Варварин, чији је
оснивач Општина Варварин и то:
- ЈКП ''Варварин'' Варварин,
- Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин,
- ЈКП ''Путеви Варварин'',
За носиоце искључивог права за обављање делатности на које се не примењује Закон
о јавним набавкама.
Члан 2.
Јавном комуналном предузећу ''Варварин'' из Варварина додељује се искључиво право за
обављање делатности - пружања комуналних услуга на територији општине Варварин и то:
- Обједињена обрада и наплата комуналних услуга (обрада података,
рачуноводствени послови и књиговодствени послови),
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Израда урбанистичких планова и урбанистичко техничких услова из Програма
уређивања грађевинског земљишта који у себи садрже комуналну стуктуру
Извођење радова на изградњи, реконструкцији и одржавању путне
инфраструктуре, водоводне и канализационе мреже и повезивање новоизграђених
мрежа на постојећи систем, на територији општине Варварин,
Израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације за изградњу
реконструкцију и одржавање путне инфраструктуре, водоводне и канализационе
мреже и објеката за водоснабдевање и каналисање, на територији општине
Варварин,
Снабдевање водом за пиће,
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
Управљање комуналним отпадом,
Управљање гробљима на територији општине Варварин,
Одржавање улица и путева,
Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
Одржавање јавних зелених површина,
Одржавање бунара,
Управљање пијацама у Варварину,

ЈП ''Расвета Варварин'' Варварин додељује се искључиво право за обављање
делатности –обезбеђивање јавне расвете на територији општине Варварин и то:
-

Управљање и вршење надзора на извођењу радова на изградњи и одржавању
општинских путева, улица и некатегорисаних путева;
Надзор над радовима на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе
мреже;
Пружање геодетских услуга,
Обезбеђивање јавног осветљења,
Одржавање уличне расвете на територији општине Варварин,

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број: 352-42/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
47.
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општина Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
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17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана за остваривање родне равноправности у општини
Варварин за период 2018-2021.године
Члан 1.
I УСВАЈА СЕ Локални акциони плана за остваривање родне равноправности у
општини Варварин за период 2018-2021.године
Члан 2.
II Ову Одлуку и План објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 012-271/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
48.
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(''Службени гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 111. и члана 209. Закона о
социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017 – пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ
I ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком регулише се право на остваривање финансијске помоћи из буџета
општине Варварин као посебан вид подстицаја рађања деце.
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II ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ
Члан 2.
Право на финансијску помоћ остварује незапослена породиља која има пребивалиште
на територији општине Варварин.
Члан 3.
Незапослена породиља остварује право на финансијску помоћ у износу од 15.000,00
динара месечно, од дана рођења детета до навршене прве године живота детета.
III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 4.
У поступку за остваривање права из члана 3. ове одлуке примењују се одредбе Закона
о општем управном поступку.
Захтев се подноси Одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски
надзор Општинске управе општине Варварин, на прописаном обрасцу.
За признавање права на финансијску помоћ, документација која се прилаже уз захтев
треба да садржи:
- уверење о пребивалишту породиље,
- извод из матичне књиге рођених за дете,
- потврду Националне за запошљавање да се породиља налази на евиденцији
незапослених лица,
На основу поднетог захтева и приложене документације, решење доноси Одељењe за
општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор Општинске управе општине
Варварин, а по жалби одлучује Општинско веће општине Варварин.
IV ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА И НАЧИН ИСПЛАТЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
Члан 5.
Средства за финансијску подршку за подстицање рађања деце обезбеђују се у буџету
општине Варварин за сваку календарску годину посебно а реализују се преко Центра за
социјални рад за општине Варварин и Ћићевац.
Члан 6.
Исплата финансијске помоћи незапосленим породиљама врши се једном месечно из
буџета Општине, преносом средстава на рачун Центра за социјални рад за општине
Варварин, у укупном износу по збирној спецификацији, а реализује се уплатом на текући
рачун породиље.
V ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о исплати новчане
накнаде породиљама и плаћању трошкова превоза старим лицима са територије општине
Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 4/2011) и Одлука о измени Одлуке о
исплати новчане накнаде породиљама и плаћању трошкова превоза старим лицима са
територије општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 4/2014).
Корисници које су ово право остварили по претходно важећим прописима настављају
да примају накнаду до истека права.
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се од 01.јануара 2018.године.
Број: 553-293/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
49.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17. седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАСВЕТА ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2018.ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања и Финансијски план Јавног
предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа ''Варварин'' Варварин на седници одржаној дана 08.12.2017.године. под
бројем 479/2017.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-155/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
50.
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број
15/2016) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17. седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
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ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА
2018.ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања и Финансијски план Јавног
комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 2018.годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин на седници одржаној дана
08.12.2017.године. под бројем 1719/ГД-2.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-150/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
51.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници, одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА '' ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2018.ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног
предузећа ''Варварин'' Варварин за 2018.годину у складу са Одлуком коју је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин, број 1719/ГД-6 од
08.12.2017.године.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 400-230/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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52.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници, одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''РАСВЕТА ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2018.ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција Јавног предузећа
''Расвета Варварин'' Варварин за 2018.годину у складу са Одлуком коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин, број 488 од 08.12.2017.године.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 400-238/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
33.
На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 15/2016) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17. седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа ''Расвета
Варварин'' Варварин о измени и допуни Ценовника услуга
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа ''Расвета
Варварин'' Варварин број 478 од 08.12.2017.године о измени и допуни Ценовника услуга:
''У члану 9. додаје се нов став који гласи: Цена услуге вршења стручног надзора над
изградњом и реконструкцијом водоводне и канализационе мреже утврђује се према укупној
инвестиционој вредности објекта у износу од 3%.
У члану 8. мења се износ за редовни и ванредни преглед саобраћајне сигнализације и стања
на путевима и сада уместо 5.000,000 динара износи 10.000,00 динара месечно''.
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II Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 012-277/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
34.
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) и члана 37. став 1. тачка 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници одржаној дана 20.12.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Херој Мирко Томић'' у Доњем Крчину

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ ''Херој Мирко Томић'' у Доњем Крчину:
1. Иван Јовичић из Тољевца, предложен од стране локалне самоуправе;
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ ''Херој Мирко Томић'' у Доњем Крчину
1. Добрила Дачић из Тољевца, на предлог локалне самоуправе;
III Мандат новоименог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.
IV Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
општине Варварин“.

у „Службеном листу

Број: 02-39/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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59.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПРИХВАТА СЕ Извештај Државне ревизорске институције о ревизији
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања
општине Варварин за 2016.годину, број 400-1087/2017-04 од 01.новембра 2017.године.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Председнику општине, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-209/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
60.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Скупштине општине за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: председнику Скупштине општине, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-145/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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61.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Председника општине за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Председнику општине, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-157/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
62.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Oпштинског већа за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: председнику Општинског већа, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-158/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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63.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинског правобранилаштва за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити:Општинском правобранилаштву, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-168/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р

64.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске управе за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-156/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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65.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске управе - Капиталне инвестиције,
пројекти и програми за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-161/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
66.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинског штаба за ванредне ситуације за
2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: команданту Штаба, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-165/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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67.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Буџетског фонда за развој пољопривреде за
2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: службенику на пословима пољопривреде, Одељењу за
финансије и архиви.
Број: 401-144/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
68.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план за унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији, тражиоца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса у општини Варварин у 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: Поверенику за избеглице и миграције, Одељењу за финансије
и архиви.
Број: 561-5/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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69.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план месних заједница за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: службенику на пословима месних заједница, Одељењу за
финансије и архиви.
Број: 401-167/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
70.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план СТЦ ''Темнић'' Варварин за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору СТЦ ''Темнић'', Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-152/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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71.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске библиотеке Варварин за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Општинске библиотеке, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-160/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р

72.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин за
2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору ПУ ''Наша радост'', Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-148/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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73.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Предлог за коришћење средстава буџета-Финансијски план Дома
здравља ''Др Властимир Годић'' за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Дома здравља, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-154/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
74.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Центра за социјални рад за општине Варварин и
Ћићевац за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору Центра за социјални рад, Одељењу за финансије и
архиви.
Број: 401-164/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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75.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Финансијски план Црвеног крста Варварин за 2018.годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: секретару Црвеног крста, Одељењу за финансије и архиви.
Број: 401-163/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
76.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијски плана пословања Јавног комуналног предузећа
''Варварин'' Варварин за 2017.годину, у датом тексту који је усвојио Управни одбор на
седници одржаној 08.12.2017.године под бројем 1719/ГД-1.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору ЈКП ''Варварин'' Варварин, Одељењу за финансије
и архиви.
Број: 400-149/2017- I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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77.
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 17.седници одржаној дана 20.12.2017.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ измена Финансијски плана Јавног предузећа ''Расвета Варварин''
Варварин за 2017.годину, у датом тексту који је усвојио Управни одбор на седници
одржаној 08.12.2017.године под бројем 484.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
III Закључак доставити: директору ЈП ''Расвета Варварин'' Варварин, Одељењу за
финансије и архиви.
Број: 023-39/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
4.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 4.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на Седамнаестој седници одржаној дана 20.12.2017.
године, донела је
ПРОГРАМ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2018. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

Уставом Републике Србије установљен је концепт уређења система локалне
самоуправе, а Законом о локалној самоуправи општина се дефинише као територијална
јединица у којој се остварује локална самоуправа. Законом о локалној самоуправи је као
примарна надлежност локалне самоуправе наведена израда и усвајање програма развоја
општине.
Статутом општине Варварин у члану 37 став 1 тачка 4, предвиђено је да општина преко
својих органа у складу са законом доноси Програм развоја општине. Програм развоја
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општине Варварин за 2018. годину представља континуитет досадашњих мера и активности
започетих у предходном периоду.
У припреми Програма развоја остварена је сарадња са Месним заједницама, јавним
предузећима и установама. Програм развоја подељен је у више поглавља од којих је свако
посвећено једној области полазећи од актуелног степена развоја појединих области и
уважавајући принципе равномерног и уравнотеженог развоја целог подручја општине.
Реализацију Програма развоја могуће остварити средствима из буџета општине,
средствима која обезбеђује републички буџет преко одговарајућих министарства и фондова,
средствима јавних предузећа, установа, Mесних заједница, средствима из донација и других
извора.
1.ОПШТИ ПОДАЦИ
Површина: 248,8 км2
Број становника: 17.956
Број месних заједница: 21
Број насеља: 21
Број катастарских општина: 21
Надморска висина: Од 150-200 м до 300-350 м.
Географске координате: Између 21° 07´ 30´´ И 21° 26´ 35´´ ИГД
и43° 37´ 30´´ и 43° 52´ 30´´ СГД
Пољопривредно земљиште (на пашњацима): 482 ха
Обрадива површина: 17.000 ха
Шумска површина: (приватна и државна): 6.062 ха
Железнички саобраћај: Магистрална железничка пруга Београд-Ниш и пруга
Сталаћ-Крушевац, додирују подручје општине Варварин. Најближе железничке станице
налазе се у Ћићевцу (6 км) и Сталаћу (11 км).
Друмски саобраћај: Источну границу општине Варварин тангира магистрални пут
М-5 (Појате-Крушевац-Краљево), а у непосредној близини се налази саобраћајна петља
Појате преко које се читаво подручје прикључује на аутопут (европску путну мрежу).
Реке: Велика Морава, Западна Морава, Каленићка река и Јовановачка река.
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
2.1. Водоснабдевање
Најважнија активност из области водоснабдевања у 2018, током 2019. и у 2020.години
је:
- наставак радова на завршетку изградње Регионалног система „ Ћелије“ -цевовод
Крушевац-Ћићевац-Варварин,
- наставак изградње водоводне мреже у насељеним местима: Обреж, Горњи Катун,
Село Варварин, Маскаре, Бачина и Бошњане;
- изградња пројектне документације и водоводне мреже у насељеним местима:
Мареново, Залоговац, Парцане;
- израда пројектне документације у насељеним местима: Карановац, Горњи Крчин,
Доњи Крчин, Пајковац, Орашје, Мареново, Тољевац, Мала Крушевица, Суваја, Залоговац,
Избеница, Парцане и Церница (за 2019. и 2020.)
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Главни циљеви, првенствено ће бити усмерени на прикључењу што већег броја
корисника на нову водоводну мрежу, у свим насељеним местима где постоји водоводна
мрежа.
Носиоци наведених активности су: Општина Варварин, ЈКП „Варварин“, ЈП „Расвета
Варварин“ , Месне заједнице, надлежна министарства, Дирекција за воде, ИПА фондови.
2.2 Прикупљање,пречишћавање и одвођење отпадних вода на територији
општине Варварин
Основни приоритет у 2018. години је изградња канализационе мреже у насељеним
местима у општини Варварин и то:
- наставак изградње канализационе мреже у Селo Варварину у дужини до 1000 м,
- усаглашавање пројектне документације и изведених радова на терену, добијање
грађевинске дозволе за мрежу у Горњем Катуну,
Планиране активности у области одвођења, прераде и испуштање отпадних, фекалних
и атмосферских вода су:
- Завршетак пројеката и његово усаглашавање са новим законскин прописима за
канализационе мреже за села: Обреж, Бачина, Бошњане, Маскаре;
- израда пројектне документације сепаратора за прочишћавање отпадних вода за села:
Обреж, Бачина, Бошњане, Маскаре, Доњи Катун, Горњи Катун и Село Варварин;
- санација, уређење, и одржавање постојеће канализације као и канала и водотокова за
одвођење исте,
- контрола квалитета испуштених отпадних вода и забрана испуштања фекалних вода
од стране предузећа, установа и појединаца,
- одвођење и прикупљање атмосферских вода у водотокове,
- регулисање водотока на територији општине,
- откуп земље за постављање постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних
вода.
Носиоци активности су: Општина Варварин, ЈП „Расвета Варварин“, ЈП“Србијаводе“,
комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине.
2.3.Чишћење и одржавање јавних и зелених површина
Општина Варварин у 2018, 2019, и 2020. години наставља са активностима које
обухватају:
- постављање бехатон плоча у делу ул.Слободе и дела улице „14. октобра“ у
Варварину;
- уређење постојеће фонтане у Бачини;
- појачане активности на елиминацији дивљих депонија и сакупљању и депоновању
смећа по свим месним заједницама,
- одређивање локација за постављање контејнера као и њихову адекватну употребу од
стране свих корисника,
- подела канти и контејнера за одлагање отпада грађана које су добијене из донације
ГИЗ-а;
- израда пројектне документације за изградњу рециклажног центра за рециклажу
отпада,
- постављање нових ивичњака;
- комплетна санација зелених површина и формирање нових нових зелених површина,
- редовно одржавање и уређивање зелених површина на територији свих месних
заједница,

Страна 568 број 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

- засађивање нових и одржавање постојећих дрвореда на територији свих месних
заједница,
- наставак радова на уређењу постојећих тргова и тротоара уз евентуално формирање
нових на територији свих месних заједница,
- одржавање спомен обележја,
- набавка опреме за зимско одржавање улица.
Носиоци наведених активности су: општина Варварин, ЈП „Расвета Варварин“ , ЈКП
„Варварин“ , Месне заједнице, комунална инспекција и инспекција за заштиту животне
средине.
2.4. Одржавање гробаља
У континуитету са раније спровођеним мерама и активностима, у 2018, 2019. и 2020.
години, посебно ће бити посвећена пажња подизању квалитета услуга и уређивању гробаља
у свим Месним заједницама на територији општине Варварин.
Као приоритет око одржавања и уређења гробаља истичу се следеће активности:
- ограђивање гробаља и постављање капије на улазима,
- реализација постојећих планова на проширењу гробаља,
- парцелисање гробних места,
- активирање службе за ископ и укоп,
- насипање саобраћајница на гробљима,
- редовно уређивање и одржавање стаза и прилазних путева.
Носиоци активности су : ЈКП „Варварин“ и Месне заједнице на територији општине
Варварин.
2.5. Уређење и одржавањепијачног простора
У циљу ефикаснијег одвијања пијачних активности у 2018, 2019. и 2020. години,
планирано је следеће:
- радити на уређену локације и документације за сточну пијацу;
- повећање квалитета у пружању услуга и контроли пијачних активности,
- доследност инспекцијских служби у забрани одвијања пијачних активности ван за то
предвиђених локација.
Носиоци активности су: ЈКП „Варварин“ и Општина Варварин.
2.6. Изградња и реконструкција електро-енергетских објеката
У 2018, 2019. и 2020. години ће се наставити са изградњом и реконструкцијом
започетих инвестиција, као и са радом на припремању техничке и урбанистичке
документације.
Одржавање јавне расвете на територи општине и постепена замена постојећих
сијалица дуготрајним и штедљивим.
Носиоци активности су: Електродистрибуција, Општина Варварин, ЈП „Расвета
Варварин“, Месне заједнице.
2.7.Гасификација
Планиране активности у 2018, 2019. и 2020. години обухватају:
- наставак израде пројектне документације за насељена места на територији општине
Варварин,
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- наставак изградње гасификационе мреже на територији општине Варварин за које
простоји пројектна документација,
Носиоци активности су: Општина Варварин.
3.УРБАНИЗАМ,
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

И

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

КОРИШЋЕЊА

У оквиру уређивања грађевинског земљишта Просторни план општине Варварин
представљаће основу за правилно коришћење и намену простора, као и други плански
документи.
Током 2018. године планира се:
- израда плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Пољце III,
- наставиће се са рационалним коришћењем јавног земљишта, бољим
искоришћавањем постојећих инфраструктурних система,
- пројектовање индустријске зоне у Горњем Катуну и на путу Варварин-Бачина,
- уређење грађевинског земљишта и отуђењем и давањем у закуп истог, у складу са
законом.
Ноиоци активности су: Општина Варварин, ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу
Варварин“ , ЈКП „Варварин“.
4.САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
У 2018, 2019. и 2020. години планиране су следеће активности:
- изградња локалних путева за које постоји пројектна документација,
- споразумно решавање ревитализације и уређење пута Варварин – Обреж у дужини
од 9 километара;
- наставак ревитализације пута Вратаре-Залогова, Доњи Катун-Варварин и БачинаИзбеница;
- покушај обезбеђивање аутобуских линије за које постоји потреба становника општне
како на територији општине тако и на територији Републике Србије;
Носиоци активности су: Општина Варварин и Месне заједнице.
5. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

ПУТЕВА,

УЛИЦА,

ТРГОВА

И

Основне активности у 2018. 2019 и 2020. години биће усмерене на одржавање и
реконструкцију улица и некатегорсаних путева и реализацију започетих инвестиција на
асфалтирању улица у насељеним местима.
Програм активности по сеоским подручјима биће у складу са програмима развоја
Месних заједница и по утврђеним приоритетима.
Циљеви за 2018.годину:
- планирање динамике израде планова детаљне регулације за насељена места у
општини Варварин. Спровођење испланиране динамике могуће је у 2019. или 2020.години
- наставиће се са рационалним коришћењем јавног земљишта, бољим
искоришћавањем постојећих инфраструктурних система,
- пројектовање индустријске зоне у Горњем Катуну и на путу Варварин-Бачина,
- уређење грађевинског земљишта, отуђење и давање у закуп истог, у складу са
законом.
Ноиоци активности су: Општина Варварин, ЈП „Расвета Варварин“ , ЈКП „Варварин“.
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6.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Мере и активности у области заштите животне средине обухватиће:
- завршетак пројеката санације депоније и извђење радова на санацији исте;
- перманентну контролу исправности воде за пиће из јавних чесми и месних водовода,
као и исправности животних намирница,
- контролу и спречавање испуштања отпадних вода од стране већих загађивача на
територији општине,
- чишћење постојећих и мере у циљу спречавања стварања нових дивљих депонија,
- организовање предавања по школама на тему заштите животне средине ,
- друге активности у циљу заштите животне средине и едукације становништва.
Носиоци активности су : Општина Варварин, ЈКП „Варварин“ и надлежне
инспекцијске службе.
7.ПОЉОПРИВРЕДА
Мере и активности у области пољопривреде биће усмерене на даљи подстицај
пољопривредне производње на територији општине и обухватају:
- активирање фонда за развој пољопривреде у смислу давања субвенција
пољопривредним произвођачима,
- едукација пољопривредних произвођача о начину функционисања унутар задруга и
удружења,
- подстицај формирања задруга у области пољопривредне производње;
-проширивање активности везаних за развој сеоског туризма,
- организовање посета афирмисаним пољопривредним произвођачима и примерима
добре праксе у окружењу,
- организовање посета и учешће на сајмовима пољопривреде,
- организовање трибина и едукација пољопривредних произвођача о примени
минералних ђубрива, обради земље, новим сортама воћа, ратарских култура и другим
актуелним темама.
Носиоци наведених активности су: Општина Варварин, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, подручна Канцеларија за подршку руралном развоју месне
заједнице.
8.ТУРИЗАМ
Активности у области туризма биће усмерене на унапређење и побољшање
туристичке понуде у општини са акцентом на спомен комплекс „Саставци“ , око споменика
учесника Варваринске битке и грофа Орурка и обухватају следеће:
- израда трим стазе од комплекса Спортско-туристичког центра „Темнић“ до
комплекса „Саставци“ око споменика грофа од Орурка, (за 2019-2020)
- завршетак реализације пројекта Спортско-туристичког центра „Темнић“ , и то
изградња пратећих објеката око изграђених базена и изградња осталих терена предвиђених
планом детаљне регулације,
- подршка истраживању и уређењу келтског налазишта на врху Велики Ветрен на
планине Јухор;
Носиоци активности су: Општина Варварин, Спортско-туристички центар „Темнић“
Варварин са надлежним институцијама и страним донаторима.
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9.САРАДЊА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У области сарадње са верским заједницама у 2018, 2019. и 2020. години наставиће се
са финансирањем Верских заједница и радова на изградњи и одржавању цркава и манастира
Св. Лука и по указаним потребама.
Носиоци активности су: Општина Варварин, Верске заједнице, донатори, грађани.
10.ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
10.1. Основно образовање
У циљу што квалитетнијег образовања и васпитања деце потребно је извршити
опремање школских објеката, њихово одржавање и адаптацију.
Приоритети развоја за 2018. годину су:
Опремање и уређење простора и то:
- надградња спрата изнад постојеће школе у Варварину у сарадњи са Министарством
просвете,
- адаптација школа у Доњем Крчину, Орашју, Обрежу и Бачини.
- изградња фискултурне сале за потребе школе у Обрежу,
- сређивање ограде у подручном одељењу школе,
- куповина клима уређаја,
- набавка наставних средстава за школе по указаним потребама ( машине, табле,
рачунари, ... ).
Носиоци активности су: Општина Варварин, Министарство просвете, донатори.
10.2. Средње образовање
За успешнији и квалитетнији рад Средње школе у Варварину, у 2018. години
планирана је:
- надградња спрата изнад постојеће Средње школе у Варварину у сарадњи са
Министарством просвете,
- одржавање система за грејање,
- промена образовних профила у складу са интересовањем ученика а у складу са
потребама дуалног образовања;
- зидарски, столарски, молерски, електро радови и радови на крову, водоводу,
канализацији и инсталацијама,
- набавка наставних средстава за нови образовни профил као и редовну набавку
наставних средстава;
Носиоци активности: Општина Варварин, Средња школа у Варварину, надлежна
министарства, и донатори.
10.3. Култура
Општинска библиотека Варварин, као установа која се пре свега бави пословима и
делатностима из области културе и образовања, мора да се залаже између осталог, за
унапређење и побољшање културног и уметничког нивоа приказаног програма као и увећање
програма и културних догађаја уопште.
Планиране активности за период од 2018-2020. године су обезбеђивање средстава у
складу са финансијским планом установе и буџетом општине за набавку и осамревењивање
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уређаја и опреме, како би се побољшао логистички ефекат и спремност установе у смислу
подршке свим културним догађајима у општини и то:
-побољшање енергетске ефикасности зграде библиотеке (обезбеђивање енергетског
пасоша за зграду библиотеке у Варварину);
-адаптација зграда домова културе у месним заједницама (2019-2020);
-уређење просторија за младе у склопу Домова култура у Месним заједницама Доњи
Крчин и Варварин.
- наставак са популаризацијом и омасовљавањем аматеризма кроз рад фолклора,
позоришта, хора, балета-школе плеса и музичке школе или секције,
-финансирање активности КУД-ова по месним заједницама.
Носиоци активности су: Општина Варварин, Општинска библиотека Варварин, Месне
заједнице, Дом културе Варварин , Министарство културе, донатори.
10.4. Информисање
У периоду од 2018. до 2020. године, планиран је наставак сарадње са медијским
кућама, пре свега са РТК, „Град“ новине и интернет портала „Темнић инфо“;
-набавка опреме за снимање и припремање снимљеног материјала за рад органа
Општине Варварин;
Носиоци активности:Општина Варварин.
10.5. Спорт
У циљу организованог и масовног бављења спортом грађана у адекватним условима и
на адекватан начин, приступиће се уређењу спортских терена на територији општине.
Током 2018. године, планирано је:
- наставак радова на отвореним базенима (уклањање недостатака и проширивање
понуде за забаву и рекреацију грађана),
- изградња терена за мали фудбал, баскет, бич волеј, одбојку, тенис и мини голф,
- организовање школе пливања,
- организовање такозваних „Игара без граница“, које се одржавају на води, а учешће
би узели представници из свих општина које нас окружују,
- обезбеђење локације за нови спортски терен у Избеници.
Канцеларија за младе Варварин, у 2018. год. наставља да се бави искључиво
питањима младих, пружа подршку у сваком облику и подстиче креативни развој и културно
стваралаштво, јача одлучност младих да се активније укључе у процес доношења одлука
важних за квалитетнији живот локалне заједнице, утиче и на повећање запажености младих и
афирмисаности локалне иницијативе младих, стварајући мрежу младих активиста, спремних
на основне облике волонтерског ангажмана у локалној заједници.
Носиоци активности су: општина Варварин, Спортско-туристички центар „Темнић“
Варварин, Канцеларија за младе Варварин и Месне заједнице.
10.6. Друштвена брига о деци
Предшколска установа „Наша радост“ Варварин у 2018. години усмериће своја
ангажовања на обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано
обављање основних делатности на праћењу,унапређивању и уједначавању услова за
несметано обављање основних делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова
рада и предузимању мера за опште унапређење делатности предшколског васпитања и
образовања деце.
Установа „Наша радост“ за 2018. годину као приоритет наводи следеће:
-уређење и опремање новосаграђеног објекта вртића у Обрежу;
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- набавка нових дидактичких средстава и стручне литературе,
- куповина опреме за кухињу и вешерај,
- замена дотрајале дрвене столарије и уградња ПВЦ столарије на групе у Варварину,
- изградња новог паркинг простора.
Дневни Центар за децу ометену у развоју у 2018. години, усмериће своја ангажовања
на обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за несметано обављање основних
делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова за несметано обављање
основних делатности на праћењу, унапређивању и уједначавању услова рада и предузимању
мера за опште унапређење делатности васпитања и образовања деце са посебним потребама.
Носиоци активности: општинаВарварин, Министарство финансија, ПУ „Наша радост“
Варварин, Дневни Центар за децу ометену у развоју Варварин, донатори.
10.7.Социјална заштита
На иницијативу општине а у циљу повећања квалитета живота социјално угрожених
група Центар за социјални рад Варварин, предлаже да се породицама које су корисници
материјалног обезбеђења омогући субвенционо плаћање:
- комуналних услуга,
- услуга које се плаћају у ПУ „Наша радост“,
- услуга које пружају школске кухиње деци из горе наведених породица.
У 2018. години, наставиће се са доделом новчане помоћи незапосленим породиљама
на територији општине Варварин, у то у повећаном износу од 15.000,00 динара месечно, у
периоду од годину дана од датума рођења детета.
Наставиће се пружањам услуге „Помоћ и нега у кући старим особама“ са циљем
пружања адекватне помоћи особама које због старости и болести нису у могућности да
самостално функционишу.
Услуга би обухватала одржавање личне хигијене станова корисника, припремање
оброка, доношење лекова или одвођење код лекара, набавку намирница и остваривање
контакта са спољашњим светом и институцијама. Геронто-домаћице би и даље пружале
наведену услугу, ангажовале би се по критеријуму стручности или као незапослена лица са
евиденције Националне службе за запошљавање.
Наставиће се са радом „Народне кухиње“, као вид услуге, која би се пружала особама
без прихода, пензионерима са минималним пензијама и радно неспособним корисницима
материјалног обезбеђења.
Црвени крст Варварин у 2018. год. планира да у оквиру остваривања бриге о старим,
самохраним лицима успостави услугу „Клуб за стара лица“, где би уз основну контролу
здравља (мерење притиска и шећера у крви) стари суграђани општине могли да искажу и
своја интересовања за разне области: ликовне и музичке културе, потребе за дружењем и
провођење дела свог слободног времена у друштву својих вршњака, као и да добију савете о
здравом начину живота.
Носиоци активности: општина Варварин, Центар за социјални рад Варварин, Црвени
крст Варварин, Министарство за рад и социјална питања, донатори.
10.8. Здравствена заштита
Дом здравља „Др Властимир Годић“ Варварин, током 2018, 2019. и 2020. године,
радиће на унапређењу и бољем организовању пружања здравствене заштите свим грађанима
са територије општине Варварин.
У том циљу неопходно је испунити следеће услове:
- отплата кредита за новокупљено санитетско возило,

Страна 574 број 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

- улагање у опрему ( куповина стерилизатора, гинеколошког стола, картотека, столица
за чекаонице, боце са кисеоником, компресоре за стоматолошке машине ),
- одржавње информационог система,
- куповина четири клима уређаја;
- одржавање и поправка медицинске опреме,
- мртвозорство,
- уништавање медицинског отпада
Носиоци активности: општина Варварин, Дом здравља „Др Властимир Годић“
Варварин, Министарство здравља, донатори.
10.9. Популациона политика
У циљу побољшања услова за пораст броја становништва, Општина Варварин ће у
2018. Години радити на томе да се повећају давања незапосленим породиљама и то увећањем
накнаде за незапослену породиљу са 12.000 динара на износ од 15.000, динара.
Исто тако, накнада за сву новорођену децу у 2018. години повећава се 6.000 динара на
износ од 10.000 динара.
Стипенције студентима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, у 2018. години
добиће повећање износа месечне стипендије са 7.000 динара на 9.000 динара. Такође, у истом
износу увећава се и једнократна новчана помоћ студентима слабијег материјалног положаја
која се додељује највише два пута у току једне школске године.
Поред наведеног, Општина Варварин ће се активније укључити праћење мера
полулационе политике на нивоу Републике и да ће код надлежног Министарства активно
учествовати у свим пројектима које је могуће применити за територију наше општине.
Носиоци активности: Општина Варварин и Влада Републике Србије (надлежно
министарство).
Локани еконимски развој и енергетски менаџмент
У циљу остварења бољег локалног економског развоја општине Варварин планирано
је урадити следеће:
- Усагласити општинска планска документа, као што је Стратегија одрживог
развоја, са важећим законима и реалном ситуацијом у општини.
- Објединити податке о плановима Месинх заједница за унапређење
инфраструктуре (водовод, канализација, напајање електричном енергијом), путне
мреже, јавног осветљења и објеката у општинској својини.
- Припремити потребну општу документацију за реализацију пројеката у складу са
релевантним законима.
- Израдити пројектну документацију за спровођење пројеката Месних заједница
планираних за 2017. годину.
- Активно пратити јавне позиве и конкурсе за добијање средстава за реализацију
пројектних активности у Месним заједницама.
У циљу успостављања одрживог система енергетског менаџмента планиране су
следеће активности:
-

Израдити елаборате о енергетској ефикасности свих објеката за чије се одржавање
и трошкове средства издвајају из општинског буџета.
Успоставити одрживи систем прикупљања података о потрошњи енергената,
електричне енергије и воде на месечном нивоу у објектима за чије се одржавање и
трошкове средства издвајају из општинског буџета.
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Успоставити одрживи систем прикупљања података о функционисању,
енергетској потрошњи и енергетским губицима у јавним сервисима: водоводној
мрежи, канализационој мрежи, прикупљању отпада, јавном осветљењу, јавном
зеленилу ...
Наставити сарадњу са домаћим и иностраним партнерима у области економског
развоја, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Поред свега наведеног, реализоваће се и остале активности у свим наведеним
областима које су Месне заједнице, јавна предузећа, установе и остали субјекти доставили
као своје предлоге за Нацрт програма развоја општине Варварин у периоду од 2018-2020.
године.
У наредном периоду биће израђена Стратегија одрживог развоја општине за период
од 2018.до 2028. године.
Општина Варварин ће учинити напоре да побољша рад локалне самоуправе и оствари
ефикасније пружање услуга грађанима.
Број: 012-274/2017-I
У Варварину дана, 20.12.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
1.
На основу члана 81. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-исп.,108/2013,142/20014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 6. став 2. Правилника о заједничким
критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавње о систему
финансијског управљања и контроле у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 99/2011)
и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варарин (''Службени лист општине Варварин'',
број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 17.седници, одржаној дана 20.12.2017.године,
доноси

СТРАТЕГИЈУ
УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

I УВОД
Основ за доношење Стратегије управљања ризиком општина Варварин је Закон о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012,62/2013, 63/2013-исп.,108/2013,142/20014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),
који прописује обавезу корисника јавних средстава на доношење Стратегије као једног од
кључних елемената за успостављање и унапређење финансијског управљања и контроле.
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Одредбом члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавње о систему финансијског управљања и контроле
у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 99/2011) прописано је да управљање
ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и
ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника јавних
средстава са задатком да се пружи разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени. Ради
вршења наведених активности руководилац корисника јавних средстава усваја Стратегију
управљања ризиком која се ажурира сваке три године као и у случају када се контролно
окружење значајно измени, док контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво
морају бити анализиране и ажуриране најмање једном годишње.
Најбоље смернице и препоруке за праксу у подручју управљања ризиком показао је
интернационални стандард ИСО 31000:2009, који ризик дефинише као ефекат неизвесности
на циљеве.
II СВРХА И ЦИЉЕВИ
Сврха ове Стратегије је да се побољша могућност за остваривање циљева општине
Варварин кроз управљање претњама и стварање окружења које доприноси већем квалитету и
ефикасности у свим активностима и на свим нивоима у општини.
Циљеви Стратегије су побољшање ефикасности управљања ризицима у општини
Варварин кроз:
- успостављање кординације управљања ризицима,
- обезбеђивање да управљање ризицима обухвата сва подручја ризика као и да се
спроводи у складу са законским регулативама,
- уградњу стандарда управљања ризицима као стандарда приликом спровођења
процеса планирања и доношења одлука.
III УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
Пре самог одпочињања процеса, потребно је темељно припремити тим који ће
спроводити овај процес, при чему посебну пажњу треба обратити на састав тима (морају
бити покривени сви аспекти појаве која се проучава – у оквиру које се жели управљати
ризиком) и на обуку, односно знање које поседују чланови тима из области управљања
ризиком.
Процес управљања ризицима које успоставља општина Варварин обухвата:
1. постављање циљева,
2. утврђивање ризика,
3. процена ризика,
4. реаговање на ризик,
5. праћење и извештавање о ризицима,
1. Постављање циљева. Основни предуслов за управљање ризицима ја постојање
циљева. Циљ је резултат који Општина жели да оствари односно жељено будуће стање чије
се остварење очекује у будућем периоду. Стога ефикасно управљање ризиком треба да буде
усмерено према стратешким и оперативним циљевима. Утврђивање ризика и управљање
ризицима у процесима који доприносе остварењу стратешких и оперативних циљева, помоћи
ће успешном остваривању циљева општине.
2. Утврђивање ризика. Утврђивање ризика укључује идентификацију потенцијалних
ризика за стратешке и оперативне циљеве општине. Ризици се утврђују у Обрасцу за

Страна 577 број 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

утврђивање и процену ризика и евидентирају се у Регистру ризика који се успоставља на
нивоу општине.
Идентификација ризика се некада може показати као најтежи део посла. Разлог за то
се крије у чињеници да не постоји јасан сигнал када је процес идентификовања завршен,
односно, када су идентификоване све опасности. Стога се треба држати неких препорука, као
што су:
- одредити колико дуго ће трајати идентификовање опасности и при истеку тог
времена сматрати да идентификоване опасности чине комплетан списак свих
опасности. Очигледно је да ово не може бити тачно, али нема сврхе губити
времене на безуспешне покушаје идентификовања додатних опасности, већ треба
наставити процес управљања ризиком. Процес управљања ризиком никада није
завршен и да се увек јављају нови ризици или ескалирају постојећи, тако да ће се
поступак идентификовања ризика понављати још пуно пута и биће још пуно
прилика за идентификовање нових опасности.
- формирати документацију која ће прецизно описивати које су активности или
појаве анализиране и одакле су идентификоване опасности (ово може бити
драгоцени извор података при каснијем преиспитивању комплетности раније
спроведене анализе опасности),
- консултовати све заинтересоване стране и документовати резултате ових
консултација (често посматрање неког проблема из другог ''угла'' укаже не
опасности које нису могле бити идентификоване на други начин).
Постоје различите методе и технике које се користе за идентификовање евентуалних
ризика везаних за остваривање циљева, а њихов избор зависи од потребе организације
(набацивање идеја тзв. brain storming, коришћење контролних листа, раније искуство,
самостална процена ризика).
Постоје три врсте основних ризика у погледу врсте последица:
- Финансијски ризик – то су догађаји који имају директан финансијски утицај и
могу утицати на повећање трошкова организације;
- Оперативни ризик – то су догађаји, или радње, које могу прекинути пружање
услуга или имати за резултат одступање од циљева;
- Ризик по репутацију – то су догађаји или радње које могу угрозити углед
организације.
Ризици се могу појавити као резултат:
- екстерних питања – која су ван контроле организације;
- оперативних питања – која утичу на пружање услуга;
- промене – да се организација повремено мења (усклађеност са новим законским
прописима), или да се врши реорганизација неког дела организације – то може
водити слабљењу контрола и додатним ризицима.
3. Процена ризика. Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених
ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева.
Циљ ове фазе је разврставање ризика по приоритетима, како би се на ризике највишег
степена приоритета могло одговорити применом адекватних мера контроле. Прво се
одговара на ризике који су повезани са највећим губицима, односно утицајем и највећим
степеном вероватноће настанка, док су ризици чија је вероватноћа настанка мања, а
негативан утицај слабији, само евидентирају и прате.
Процена ризика се врши на основу учинка и вероватноће настанка ризика. Учинак и
вероватноћа настанка ризика оцењују са бодовима. Укупна изложеност ризика добија се
множењем бодава за утицај с бодовима за вероватноћу. Укупна изложеност ризику може
бити ниска, средња и висока.
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Матрица ризика:
УТИЦАЈ

Велики
Умерен
Мали

Прихватљиви
ризици
Ниска

Средња
Висока
ВЕРОВАТНОЋА

Скала за бодовање:
Велика
Средња
Мала
Велики
Средњи
Мали

ВЕРОВАТНОЋА
Вероватна присутност
Могућа присутност
Мало вероватна присутност
УТИЦАЈ – ЗНАЧАЈ
Приличан утицај
Значајан утицај којим је могуће управљати
Безначајан утицај

Рангирање
4-5
2-3
0-1
Рангирање
4-5
2-3
0-1

4. Реаговање на ризик. У зависности од значаја и укупне изложености ризику предузимају
се и одређене мере као што је избегавање или ублажавње ризика, његово преношење или
подела ризика.
Наведене мере морају да буду одговарајуће, свеобухватне и у непосредној вези са
значајем ризика. Руководилац органа или унутрашње организационе јединице у сарадњи са
запосленим одговорним за управљање ризиком одлучује о поступању по ризицима који могу
угрозити остварење циљева из њихове надлежности.
Ризик се сматра критичним ако је укупна изложеност ризику оцењена као висока у
ситуацијама које имају за последицу
- повреду закона и других прописа,
- значајне финансијске губитке,
- довођење у питање сигурност запослених
- као и случају озбиљног утицаја на углед општине.
5. Праћење и извештавање о ризицима. С обзиром да се окружење у коме општина
Варварин послује стално мења , потребно је стално праћење и информисање о ризицима.
Ризике треба редовно прегледавати и разматрати како би одговори на ризике остали
ефикасни. Извештавање о ризицима спроводи се једном годишње као и подношењем
министру финансија до 31.марта текуће године за предходну годину одговора на упитник
који припрема Централна јединица за хармонизацију.
IV ОДГОВОРНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
Руководиоци на различитим нивоима управљања у складу са додељеним задацима
одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности а тиме и управљање
ризицима. У циљу испуњавања обавезе из управљачке одговорности руководилац ће
осигурати услове потребне за несметано одвијање свих активности управљања ризицима и
увођење одговарајућих и ефикасних механизама за њихово смањивање на прихватљив ниво.
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Сви запослени су укључени у управљање ризицима и треба да буду свесни своје
одговорности у идентификовању и управљању ризиком.
Сва комуникација везана за управљање ризицима у општини Варварин обавља се у
писаној форми. Сви учесници у управљању ризицима дужни су да чувају документавезана за
управљање ризиком из своје надлежности у складу са важећим законским прописима.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Стратегију управљања ризиком општине Варварин објавити у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Образац за утврђивање и процену ризика
Образац бр.1
ДАТУМ

ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Опис
ризика

Одговорна
особа

Анализа ризика
Утицај
(1-5)

Вероватноћа
(1-5)

Рангирање
(ут.Х вер.)

Потребне
радње
(Одговор
на ризик)

Рок за
извршење

Активно
сти у
случају
непредвиђ.
околности

Образац попунио:
_______________
РЕГИСТАР РИЗИКА
Назив органа или организационе јединице: _________________________________
Образац бр.2
Циљ
пословног
процеса

Опис
ризика

Утицај

Вероватноћа

Рангирање

Потребне
радње
(одговор
на ризик

Носилац
ризика

Рок за
извршење

Датум
следеће
провере

Руководилац органа или организационе јединице
Број:02-40/2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р
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2.

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И
ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I

ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, НА
ДАН 11. ДЕЦЕМБАР 2017. године
Број службеника и намештеника
на неодређено време

Број
извршилаца

Положаји у првој групи
(Начелник Општинске управе)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ:

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

5
10
4
3
0
16
0
0
38

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
2
3
5

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:
Прва врста радних места

1

Број
извршилаца
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
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Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:
Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)
Помоћник председника

Број
извршилаца

УКУПНО ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

0
0

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
1
1
0
0
1
0
3

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
0
0
0

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број
извршилаца

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО ПРИПРАВНИКА:

II

0
0
0
0
0

0
0
0
0

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2018. ГОДИНУ
Радна места службеника и намештеника
(на неодређено време)

Број
извршилаца

Положаји у првој групи
(Начелник Општинске управе)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ:

1

Самостални саветник

5

1
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Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

14
3
3
0
17
0
0
42

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
3
3
6

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

6

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)
Помоћник председника

Број
извршилаца

УКУПНО ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

3
3

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
2
1
0
1
0
0
4

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
0
0
0

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Приправници
Висока стручна спрема

Број
извршилаца

Број
извршилаца
2
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Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО ПРИПРАВНИКА:
III

0
0
2

Кадровски план објавити у „Службеном листу oпштине Варварин“.

IV
Кадровски план ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања „Службеном
листу oпштине Варварин“, и примењује се од 01.01.2018. године.
Број: 119 – 2 / 2017-I
У Варварину, дана 20.12.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, с.р

1.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
2018-2021
Увод
Европска повеља о родној равноправности на локалном новоу намењена је локалним и
регионалним управама Европе које се њеним потписивањем јавно обавезују да ће следити
принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане повељом у својим
срединама.
Општина Варварин је потписала Европску повељу о родној равноправности на
локалном новоу 20.12.2013. (бр. 56-40/2013.).
Савет за родну равноправност именован је у новом сазиву 14.06.2017. (бр.02-21/2017.) и
обавезао се да изради ,,Локални акциони план” за унапређење положаја жена и родне
равноправности у општини Варварин.
Родна равноправност подразумева да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за
остваривање људских права, да постоје једнаке могућности и за жене и за мушкарце да
допринесу културном, политичком, економском и националном напредку, као и да имају
идентичне шансе да уживају све користи од напретка једне заједнице.
Родна равноправност је на глобалном нивоу дефинисана као кључан предуслов развоја, а
увођење родне перспективе у све политике, на свим нивоима, као главна стратегија за њено
постизање. Родне неједнакости су и даље присутне у свакодневном животу и њихово
отклањање захтева не само правно регулисање једнаких могућности већ и промену приступа
и примену у пракси.
До скоро, локална димензија остваривања родне равноправности није посебно истакнута и
обевезе дефинисане законима и међународним документима су се односиле најчешће на
државе. Међутим, имајући у виду да се локалне самоуправе најближе потребама грађана и
грађанки, као и да задовољавање њихових потреба спада у надлежности локалне самоуправе,
јасно се указала потреба и кључна улога локолних власти у остваривању равноправности и
спречавању дискриминације. Родна равноправност у локалним политикама је уједно и
предуслов демократичности и доброг управљања на локалном новоу, које је оријентисано на
потребе грађана и грађанки.
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Задатак Савета за родну равноправност је да прати остваривање и заштиту
равноправности жена и мушкараца, разматра и предлаже активности које се односе на
унапређивање равноправности полова и афирмацију политика једнаких могућности.
Основни циљ Акционог плана је да с једне стране дефинише приоритетне области и
активности Савета за родну равноправност које ће се спроводити у периоду од 2018. године
до 2021. године. Акционим планом су прецизно дефинисане улоге и одговорности носилаца
реализације као и институционални механизми који треба да омогуће постизање планираних
резлутата. За сваки специфичан циљ дефинисане су активности, очекивани резултати
остваривања предложених активности и индикатори на основу којих ће се пратити
спровођење Акционог плана и мерити постигнути резултати.
Општина Варварин је одговорно приступила примени Европске повеље и у свој буџет
увела родно одговорно буџетирање (РОБ).
Полазне основе
Међународни нормативно-правни оквир
„Eвропска повеља о родној правности на локалном новоу “ родну равноправност
дефинише у најширем смислу: „ Родна равноправност предпоставља да у једном друштву,
заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе
другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и
социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све добробити од
напретка једне заједнице.“
Поред овог документа поштују се и спроводе и друга међународна документа.
Конвенција Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације жена (ЦЕДАW)
Као потписница Конвенције, Србија је дужна да систематски и континуирано спроводи
принципе Конвенције, као и да одговарајућим мерама и активностима спроводи препоруке
Комитета и извести о напретку у овим аспектима у Националним извештајима који се
ЦЕДАW комитету подносе сваких пет година. Почетни извештај о стању права жена у
Србији презентован је на 38. сесији Комитета, 2007. године. На основу извештаја, ЦЕДАW
Комитет је произвео закључке и препоруке за унапређење положаја жена и родне
равноправности у Србији.
Пекиншка декларација и Платформа за акцију
Представља најширу политичку основу за креирање политика, стратегија и планова за
остваривање родне равноправности. Она предвиђа велики број мера и активности за
унапређење положаја свих жена, које су артикулисане кроз дванаест стратешких области.
Пекиншка платформа не обавезује само државу, него и друге актере и пружа препоруке за
деловање на свим нивоима.
Осим ових, бројни су документи који се односе на поштовање људских права, права жена и
других маргинализованих група. Низ других међународних докумената се односи на
поједине аспекте положаја жена, као групе у неповољнијем положају, као што је учешће у
одлучивању, положај жена на селу, положај Ромкиња, сузбијање родно заснованог насиља
над жена и сл. Већина ових докумената је представљала основ за израду националног,
нормативног и стратешког оквира за остваривање родне равноправности .
Домаћи нормативно-правни оквир
Основа за израду родне анализе је домаћи законодавни оквир (Устав Републике Србије,
Закон о равноправности полова, Закон о забрани дискриминације), Национална стратегија за
родну равноправност за период од 2016. до 2020. године.
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Устав Републике Србије гарантује једнакост мушкараца и жена и државну политику
једнаких могућности ( чл. 15 Устава).
Закон о равноправности полова ( чл. 39). Обавезује све органе јавне власти да воде активну
политику једнаких могућности, да прате остваривање начела равноправности засноване на
полу у свим областима јавног живота и примену међународних стандарда и Уставом
загарантованих права у овој области и формирају локалне институционалне механизме за
равноправност полова.
Закон о забрани дискиминације ( чл. 2) дефинише дискириминацију као „ свако неоправдано
прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање,
ограничавање или давње првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових
породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси,
боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику,
верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији,
имовном стању, рођењу, генетским особинама, здравственом стању, инвалидитету, брачном
и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланство у политичким,
синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним
личним својствима“.
Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године
обавезује све органе јавне власти да воде активну политику једнаких могућности, да прате
остваривање начела равноправности засноване на полу у свим областима јавног живота и
примену међународних стандарда и Уставом загарантованих права у овој области.
У Нацрту закона о родној равноправности дефинисано је: „Родна равноправност
подразуве равноправно учешће жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота,
равноправан положај и једнаке могућности за остваривање права и слобода и коришћење
личних знања и способности за развој друштва, као и остваривање једнаке користи од
резултата рада.“
Наведеним Нацртом дефинисани су појмови од значаја, тако да поједини појмови имају
следеће значење:
1. род означава друштвено одређене улоге, понашања, активности и атрибуте које дато
друштво сматра прикладним за жене и мушкарце;
2. пол се односи на биолошке карактеристике жене и мушкараца;
3. родна равноправност подразумева равноправно учешће свих лица без обизира на
родну припадност у свим областима друштвеног и приватног живота, као и њих
равноправан положај, једнаке могућности за остваривање својих права и једнаку
корист од остварених резултата;
4. једнаке могућности односе се на непостојање ограничења за учешће мушкараца и
жена у политичкој, економској, културној и другим областима јавног живота, чиме се
обезбеђује остваривање њихових права и слобода, као и равноправно учешће у свим
фазама планирања, припреме, доношења и спровођења одлука и коришћења њихових
резултата без родне дискриминације;
5. родна равноправност у јавним политикама подразумева да родна равноправност
постаје део планирања, израде и примене јавних политика, закона, програма и мера;
6. родна перспектива представља уважавање родних различитости у односној области
јавне политике;
7. родно осетљив језик јесте језик родне равноправности;
8. родно одговорно буџетирање представља увођење начела родне равноправности у
буџетски процес; подразумева родну анализу буџета и укључивање родне перспективе
у све буџетске процесе и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења
родне равноправности;
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9. рањива група подразуве део становништва који има неке посебне каратеристике или
се налази у ситуацији због је изложен вишем ризику од дискриминације и
дискриминаторског поступања од осталих;
10. родно засновано насиље је било који облик физичког, сексуалног, психичког,
економског и социјалног насиља које се врши према лицу због његове припадности
одређеном роду, као и претње таквим делима, без обзира да ли се дешавају у јавном
или приватном животу;
11. насиље према женама означава кршење људских права и облик дискриминације
према женама представља сва дела родно заснованог насиља која доводе до или могу
да доведу до: физичке, сексуалне, психичке, социјалне односно финасијске повреде
или патње за жене, обухватајући и претње таквим делима, принуду или произвољно
лишавање слободе, било у јавности било у приватном животу;
Процес израде Акционог плана
Да би се приступило изради ЛАП-а за остваривање родне равноправности формирана је
радна група у следећем саставу:
 Данијела Мишковић
 Јелена Весић
 Марија Радовановић
 Бојана Долић
 Весна Петровић
 Љиљана Богојевић Блажић
 Викторија Радојковић
Радну групу чине такође и :
 Др Јасмина Ракић – за област здравства
 Слађана Бркић – за област запошљавања
 Дејан Мрдаковић - за област безбедност
 Александар Живковић – за област руралног развоја
 Владица Филиповић – за област саобраћаја
 Иванка Миленковић – за област социјалне заштите
Раду радне групе предходила је анализа стања. Циљ процеса био је да на основу
детаљне анализе стања идентификују кључне стратешке области које би кроз спровођење
реалних мера и активности у наредном периоду требало да допринесу унапређењу родне
равноправности као и имплементацију Европске повеље.
Садржај Локалног Акционог плана за родну равноправност
Локални акциони план за равноправност жена и мушкараца представља оквир за
спровођење обавеза преузетих потписивањем Европске повеље који уједно треба да одговара
актуелном стању, приоритетима и могућностима потписнице. Такође, треба да пружи основу
за координираном и систематско деловање локалних актера у активностима које имају за
циљ да унапреде родну равноправност.
ЛАП дефинише активности које ће локална самопурава спроводити у периоду од четри
године како би се унапредила равноправност жена и мушкараца у друштвеном, политичком
и економском животу, као и у областима у којима је неповољан.
Локални акциони план садржи:
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 Анализу стања која је омогућила дефинисање стратешких области, циљева и
индикатора као и праћење реализације и евалуацију Акционог плана.
 Приказ стратешких области и циљева који обухвата Акциони план дефинисаних на
основу анализе стања.
 Табеларни приказ циљева и активности, укључујући носиоце и одговорне стране,
изворе финансирања и других потребних ресурса, рокове реализације активности и
индикаторе остварености циљева.
Анализа стања
Општина Варварин је општина у Расинском округу у
средишњој Србији. Према попису становништва
из 2011 године, општина има 17.966 становника.
Средиште општине је град Варварин, који има 2.198
становника. Територија општине Варварин захвата
највећи део регије Темнић. У ужем смислу, њој
припадају јужни и југоисточни делови планине Јухор,
источни обронци Гледићких планина, те делови
алувијалних равни на левим обалама Велике и
Западне Мораве. У нашој општини има 21 насељено
место од којих је једно градско Варварин и 20 сеоских
где спадају : Бачина, Бошњане, Село Варварин, Горњи
Катун, Горњи Крчин, Доњи Катун, Доњи Крчин,
Залоговац, Избеница, Карановац, Мала Крушевица,
Мареново, Маскаре, Обреж, Орашје, Пајковац,
Парцане, Суваја, Тољевац, Церница.
Учешће жена у политичком одлучивању општине
Варварин
1. Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања
Функција

М

Ж

Председник/ца општине

1

/

Заменик/ца председника општине

/

1

Председник/ца скупштине општине

1

/

Заменик/ца председника скупштине
општине

1

/

Чланови/це општинског већа

10

1

Одборници/е

29

12

Шефови/це одборничких група

3

/

2. Савет месних заједница на територији општине Варварин
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Број
мушкараца
чланова савета
месних
заједница

Број жена
чланова савета
месних
заједница

173

16

21
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Број
мушкараца
председника
савета

Број жена
председника
савета

20

1

3. Запослени и руководиоци/тељке у општинској управи
Функција

М

Ж

Начелник/ца општинске управе

/

1

Шефови/це одељења општинске
управе

3

3

Број запослених на извршилачким
позицијама (не укључујући
руководиоце/тељке)

15

22

4. Укупан број јавних предузећа чији је оснивач општина – 4
Број

М

Ж

Директори јавних предузећа

4

/

Чланови надзорних одбора

7

5

Председници/це надзорних одбора

3

1

5. Укупан број јавних установа и организација чији је оснивач општина – 4
Број
Директори/це јавних установа/организација
Председници/це управних одбора
Чланови/це управних одбора
Чланови/це надзорних одбора
Председници/це надзорних одбора

М
1
2
13
4
1

Ж
3
1
10
2
1

Анализом учешћа жена у политичком одличивању Општине Варварин примећујемо да су
жене заступљење у доношењу одлука али недовољно с обзиром да је на снази примена
Закона о равноправности полова. Примећујемо да је најслабија застипљеност жена у
Саветима месних заједница, као и у Општинском већу где је само једна жена чланица
Општинског већа.
Социо-демографске карактеристике становништва
Демографија
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Општина Варварин смештена је у средишњем делу Србије, на самом југу Шумадије.
Протеже се на површини од 249
, коју покривају 21 насеље укључујући и Варварин као
средиште општине, а укупан број становника је 173493.
Подручје општине Варварин се простире на северноисточном делу Расинског округа и
обухвата јужне и источне падине Јухора, југоисточне обронке Гладиоћских планина као и
део алувијалне равни на левој обали Западне и Велике Мораве. Смештена је на крајњем југу
Горњевеликоморавске котлине Општина Варварин чини раскрсницу путева регионалног
ранга који повезује јужну и северну Србију са крушевачким и краљевачким подручјем.
Број становника Општине Варварин се смањује па је у периоду од 2002 до 2015 пао са
20,086 на 17,086.

Основни подаци о становништву дати су у следећој табели
249
(2014)
Површина ( у
)
Број насеља
21
(2014)
Становништво – процена средином године
17349
(2014)
70
(2014)
Густина насељености ( број становинка по
)
Стопа живорођених
6
(2014)
Стопа умрлих
19
(2014)
Стопа природног прираштаја
-13
(2014)
Очекивано трајање живота живорођених (просек година)
76
(2014)
Просечна старост ( у годинама)
46
(2014)
Индекс старења ( 60 + год. / 0-19 год. )
174
(2014)
Извор: Попис становништва, домаћинства и станова, Витална статистика, Териоторијални
регистар, РЗС и Републички геодетски завод
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Извор Витална статистика, РЗС
Становништво према старости и полу, 2014
Укупно
Сви
Мушкарци Жене
17966 8830
9136
0-14 година
2409 1215
1194
15-19 година 994
518
476
20-24 година 968
501
467
25-29 година 932
504
428
30-34 година 1009 509
500
35-39 година 1172 620
552
40-44 година 1092 562
530
45-49 година 1119 561
558
50-54 година 1201 617
584
55-59 година 1610 834
776
60-64 година 1466 739
727
65-69 година 905
425
480
70-74 година 984
415
569
75-79 година 1006 418
588
80-84 година 721
276
445
85 и више
378
116
262
година
Пунолетни
14948 7286
7662
Просечна
45,1
43,6
46,
старост
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Извор Витална статистика, РЗ
Анализа стања
Економска ситуација
На територији Општине постоји велики број пољопривредних газдинства и привредних
субјеката који се баве прерадом примарних пољопривредних производа. Привредне
активности у руралном подручју везане су за ратарство, повртарство, воћарство и
сточарство. Од укупне површине територије коју покрива Општина Варварин
пољопривредна површина се простире на 69,86 % земљишта.
Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше опстају јер
се најбрже прилагођавају новонасталим условима. Пружање подршке сектору малих и
средњих предузећа је сложен посао због ширине и различитости потребних вештина
потенцијалних предузетника и ограничених расположивих ресурса за пружање значајне
помоћи. Без обзира на препреке потребно је створити услове неопходне за развој овог
сектора, јер је управо он покретач развоја и омогућава смањење незапослености путем
отварања нових радних места и повећање броја привредних субјеката.
Број брисаних/угашених и новооснованих привредних друштва и предузетника, 20132015.
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Привредна друштва
Предузетници
Извор: Агенција за привредне регистре
Годишњи просек запослених у 2015. Години ( израчунат као аритметичка средина два
стања, марта и септембра) на територији Општине Варварин је 3211. У овај број су укључени
и индивидуални пољопривредници.
Запослени у
Приватни
Регистровани
Број запослених на 1000
правним
предузетници индивидуални
становиника
лицима(привредна
(лица која
пољопривредници
Запослени у
Укупно
друштва,
самостално
Укупно
правним
предузећа,установе,
обављају
лицима (
задруге и друге
делатност) и
привредна
организације)
запослени
друштва,
код њих
предузећа,
установе,
задруге и
друге
организације)
3211
1129
684
1389
188
66
Извор: Општине и региони у Републици Србији ( Запосленост и зараде), 2016.
Највећи број запослених је ангажован у прерађивачкој индустрији, а затим у трговини.

Регистрована запосленост по секторима делатности, 2015.

Информисање и комуникације

Финансијске делатности и
делатност осигурања

Стручне, научне, иновационе и
техничке делатности
Административне и помоћне
услужне делатности
Државна управа и обавезно
социјално осигурање
Образовање
Здравствена и социјална
заштита
Уметност, забава и рекреација

Остале услужне делатности

23

14

90

134

53

38

Услуга смештаја и исхране
98

233
137

Трговина на велико и мало и
Саобраћај и складиштење
339
49

30

Снабдевање водом и управљање
отпадом
Грађевинарство
64

59

Снабдевање електричном
енергијом, гасом и паром

8
406

16
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Укупно
Пољопривреда, шумарство и
рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
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1813
24
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Извор: Општине и региони у Републици Србији ( Запосленост и зараде ), 2016.
Кретање просечне зараде без пораза и доприноса, по запосленом у периоду од 2011 до 2015.
Просечне зараде без пораза и доприноса, по запосленом јануар – децембар

Извор: Oпштине и региони у Републици Србији ( Запосленост и зараде), 2016.
Тржиште рада
Остварена макроекономска стабилност и повољна макроекономска ситуација последњих
година, утицале су на појаву позитивних трендова кретања на тржишту рада, али и поред
позитивних помака, општа ситуација у области запошљавања и даље је неповољна.
Основни проблеми у области запошљавања јесу:
 недостатак послова као последица недовољне привредне активности,
 ниска запосленост.
Карактеристике тржиште рада су:
 висока незапосленост,
 велики број ангажованих у сивој економији,
 велики прилив вишка запослених из предузећа која се реструктуирају и приватизују,

Страна 594 број 13.





СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
висока незапосленост младих,
велико учешће жена у укупној незапослености,
велики број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама ( млади,
дугорочно незапослени, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расејана лица и др.)

Становништво према економској активности, по попису 2011.
Активно становништво
Неактивно становништво
Укупно
Свега
Запослени
Незапослен Свега
Деца млађа од
и
15 година
17966
6645
5820
825
11321
2409
Извор: Витална статистика, РЗС
Кретање незапослености
Карактеристике тржишта рада остају непромењене у смислу високе незапослености,
погоршавања стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге.
Опште карактеристике тржишта рада до 2016. године остају непромењене у односу на
предходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, велико учешће
дугорочно незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
висока стопа незапослених младих, велики број незапослених који припадају теже
запошљивим категоријама.
Регистрована запослена и незапослена лица према полу, 2010 – 2016.
Регистровани
Незапослени
на 1000
становника

Регистровани
запослени

Регистровани незапослени

2010

Укупно
1702

Укупно
1183

Мушко
568

Женско
615

Укупно
65

2011
2012
2013
2014
2015

1731
1885
1865
1726
3267

1116
1239
1297
1236
1247

574
652
671
610
612

542
587
626
626
635

62
70
74
71

1068

535

533

XI 2016

Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС и Национална служба за запошљавање, НСЗ
Старосна и полна структура
У табели је приказана структура лица по старосним групама и полу у периоду од 2010 до
2015 године.
Учешће незапослених по старосним групама и полу у укупном броју незапослених
15-29 година
30 – 54 година
55 или више година
Укупно
2010
2011
2012

24
28
26

Мушко
11,2
14,7
25,9

Женско

Укупно

Мушко

12,8
13,4
26,1

61,8
59,1
61,3

27,2
27,3
55,7

Женско Укупно Мушко
34,6
31,8
67,6

14,2
12,8
12,7

9,6
9,4
18,4

Женско
4,6
3,4
6,3
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28,5
29,2
27,8
57,9
51
65,3 13,6
19,8
6,9
2013
24,8
25,1
24,6
60,2
53,8
66,5 15
21,1
8,9
2014
23,5
21,6
25,4
61,6
56,7
66,3 14,9
21,7
8,3
2015
Извор: Национална служба за запошљавање
Старосна структура незапослених лица показује да највеће учешће у структури
незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица од 30 до 34 године, а затим
лица од 25 до 29 године старости.

Незапосленост према старости и полу новембар 2016.

Извор: Национална служба за запошљавање
Структура према дужини чекања на запослење
Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на запослење имају
лица која чекају до 1 године, па 3-5 година, затим 1-2 године, 5-8 година, затим 2-3 године,
онда следи она која чекају преко 10 година и 8-10 година. Слично стање је током целог
извештајног ( 2012-2016) и ту није долазило до неких померања.
Структура према дужини чекања на запослење
Дужина
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
чекања
2012
2013
2014
2015
2016
жена
жена
жена
жена
жена
До 1 године
46,06%
39,44%
32,44%
37,83%
37,79%
45,87%
39,20%
31,81%
32,80%
36,00%
1-2
21,02%
23,23%
21,93%
13,86%
16,18%
18,81%
22,69%
23,82%
15,87%
14,73%
2-3
9,53%
11,61%
14,81%
11,39%
8,04%
8,91%
10,65%
14,19%
12,52%
8,20%
3-5
8,19%
10,26%
13,59%
15,22%
18,24%
8,75%
9,57%
11,42%
15,34%
19,77%
5-8
5,67%
6,49%
7,85%
9,57%
9,82%
6,60%
6,94%
7,18%
9,35%
10,07%
8-10
Преко 10
година

2,36%
1,82%
7,17%
9,24%

1,51%
1,70%
7,47%
9,26%

1,70%
2,45%
7,69%
9,14%

3,10%
3,35%
9,02%
10,76%

3,37%
3,35%
6,55%
7,84%
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Извор: Национална служба за запошљавања
Квалификациона и полна структура незапослених лица
Квалификациона структура незапослених лица из новембра 2016. Година, показује да у
укупној незапослености, незапослена лица са високо, вишом и средњим образовањем
учествују са 61,80%, а лица без школе и нижег образовног нивоа са 38,20%. Међу
незапосленим лицима најбројнија су лица са средњим образовањем 49,63% код којих је и
највиша стопа незапослености, док је проценат лица са високим и вишим образовањем
12,17%
Квалификациона структура незапослених лица
Степен
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
стручне
2012
2013
2014
2015
2016
спреме
жена
жена
жена
жена
Жена
I
33,94%
33,94%
36,00%
39,29%
36,33%
33,00%
31,64%
34,09%
38,45%
36,07%
II
3,07%
3,24%
2,67%
2,37%
1,87%
3,14%
2,93%
2,28%
1,76%
1,50%
III
19,37%
19,23%
17,07%
18,41%
18,16%
14,19%
15,12%
13,05%
14,81%
11,03%
IV
33,86%
32,81%
31,39%
28,99%
31,09%
40,76%
38,27%
36,05%
32,98%
37,38%
V
0,55%
0,45%
0,56%
0,64%
0,37%
0,33%
0,31%
0,49%
0,53%
0,56%
VI
5,20%
5,58%
6,55%
5,29%
6,38%
5,28%
6,79 %
7,99%
6,17%
7,29%
VII
4,02%
4,75%
5,74%
5,01%
5,81%
3,30%
5,25%
6,04%
5,29%
6,17%
Извор: Национална служба за запошљавања
Осетљиве групе незапослених лица
Најугроженије категорије за запошљавање су лица преко 50 година живота, инвалиди,
Роми, жене, млади до 30 година старости и избегла и расељена лица.
Разлика у стопи незапослености између жена и мушкараца након континуираног раста у
периоду од 2012 до 2015. године је у 2016. пала за 1,68 %.
Полна структура незапослених лица
Незапосленост Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
жена
2012
2013
2014
2015
2016
Укупно
1270
1326
1236
1097
1068
незапослени
Од тога жене
47,72%
48,87%
49,60%
51,69%
50,01%
Извор: Национална служба за запошљавање
Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Према подацима
стопа дугорочне незапослености у новембру 2016.године је иста као и у новембру 2015.
године.
Учешће дугорочно незапослених лица
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
Новембар
2012
2013
2014
2015
2016
Укупно
1270
13256
1236
1097
1068
незапослени
Незапосленост
13,86%
15,01%
13,19%
10,67%
12,73%
младих 15-24
година

Страна 597 број 13.
Незапосленост
старијих 50
година
Дугорочна
незапосленост

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2017.године

21,89%

22,70%

25,00%

25,80%

26,40%

53,94%

60,59%

67,56%

62,17%

62,17%

Извор: Национална служба за запошљавање
Посебно осетљиву групу на тржишту рада представља незапосленост лица ромске
националности. Висока стопа незапослености и ниска стопа запослености карактериши
положај Рома на тржишту рада, који је знатно лошији у односу на укупну популацију.
Посебан проблем је дугорочни карактер незапослености. Највећем броју радно способних
Рома, недостаје адекватно образовање како би успешно учествовали на тржишту рада.
Категорије теже запошљених лица су: дугорочно незапослена лица, незапослени без
квалификација или нискоквалификациони, вишак запослених, особе са инвалидитетом,
Роми, избегла и расељена лица.
Родна анализа у области социјалне заштите у Општини Варварин
Основа за израду родне анализе је законодавни оквир ( Устав, Закон о равноправности
полова, Закон о забрани дискриминације, Породични закон, Кривични закон, Изборни закон,
Закон о раду, Закон о социјалној заштити), Национална Стратегија за родну равноправност за
период од 2016. до 2020. године, Нацрт Закона о родној равноправности и подаци Центра за
социјални рад – Одељење у Варварину. Стога је нужно дефинисати основне појмове који се
тичу родне равноправности, систематизовати расположиве статистичке податке на локалном
нивоу и дефинисати области из домена социјалне заштите у којима је у наредном периоду
потребно радити на унапређењу родне равноправности.
„ Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу“ родну
равноправност дефинише у најширем смислу: „ Родна равноправност предпоставља да у
једном друштву, заједници или организацији, постоје једнаке могућности за жене, мушкарце
и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и
социјалном напредку, као и да имају једнаке могућности да уживају све добробити од
напредка једне заједнице.“
У Нацрту Закона о родној равноправности ( који је у Скупштинској процедури и по
његовом усвајању престаће да важи Закон о равноправности полова из 2009.године )
дефинисано је :
„Родна равноправност подразумева равноправно учешће жена и мушкараца у свим
областима друштвеног живота, равноправан положај и једнаке могућности за остваривање
права и слобода и коришћење личних знања и способности за развој друштва, као и
остваривање једнаке користи од резултата рада.“
Наведеним Нацртом дефинисани су појмови од значаја, од којих су за потребе ове анализе
преузете следеће дефиниције:
1) род означава друштвено одрђене улоге, понашања, активности и атрибуте које дато
друштво сматра прикладним за жене и мушкарце;
2) пол се односи на биолошке карактеристике жена и мушкараца;
3) једнаке могућности односе се на непостојање ограничења за учешће мушкараца и жена у
политичкој, економској, културној и другим областима јавног живота, чиме се обезбеђује
остваривање њихових права и слобода, као и равноправно учешће у свим фазама планирања,
припреме, доношења и спровођења одлука и коришћења њихових резултата, без родне
дискриминације;
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4) родно засновано насиље је било који облик физичког, сексуалног, психичког, економског
и социјалног насиља које се врши према лицу због његове припадности одређеном роду, као
и претње таквим делима, без обзира да ли се дешавају у јавном илиприватном животу;
5) насиље према женама означава кршење људских права и облик дискриминације према
женама и представља сва дела родно заснованог насиља која доводе до или могу да доведу
до: физичке, сексуалне, психичке, социјалне односно финансијске повреде или патње за
жене, обухватајући и претње таквим делима, принуду или произвољно лишавање слободе,
било у јавности било у приватном животу
- Расположиви подаци Центра за социјални рад – Одељење у Варварину са службом „
Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју“
1. Структура запослених по полу, старости, образовању и руководећим местима
Пол
Године старости
Образовање руково Супервизо Председник
диоци р
синдиката
До
30-39 40-49 50-59 60-65 ССС ВСС
29
Мушко

/

3

1

/

/

1

3

1

/

/

Женско

2

7

3

3

1

6

10

1

1

1

Укупно

2

10

4

3

1

7

13

2

1

1

Наведени подаци односе се на све запослене кои раде у Варварину, с тим што
одређени број радника и одељењу ЦСР, због организације посла у међуоштинском ЦСР,
одређеним данима ради у седишту у Ћићевцу.
Од укупно 16 запослених жена, шест има средњу школу, једна је са завршеном вишом
школом, а девет има високо образовање. Особа женског пола је руководилац Одељења
Центра, супервизијске послове такође обавља жена и председница синдикалне организације
је жена.
Потребно је напоменути да је руководилац службе Дневног боравка особа женског
пола, али како се актуелно налази на породиљском боловању, до њеног повратка на посао,
послове руководиоца врши особа мушког пола. На породиљском боловању налази се и
запослена из службе Дневног боравка старости до 29 година. Важно је напоменути да је у
2017.год. запослени мушкарац старости 30-39 година користио право одсуства са рада ради
неге детета, а до његовог повратка на то радно место на одређено време била је запослена
жена.
Већи број запослених жена условљен је природом посла, јер је за обављање послова
потребан тачно одређен стручни кадар, а за та занимања се углавном опредељују жене.
Имајући у виду све напред наведено, може се закључити да су испоштовани основни
принципи родне равноправности, када је реч о запосленима у Одељењу Центра.
Број и структура корисника социјалне заштите са територије општине Варварин
1. Структура корисника по полу и старосним групама
Старосне групе

мушко

женско

Укупно

Деца (0-17)

54

46

100

Млади (18-25)

25

55

80

Одрасли (26-64)

228

281

509

Старији ( 65 и више)

81

122

203

УКУПНО:

388

504

892
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Укупан број корисника са којима је рађено у 2016. години износи 892, а од тог броја
56,5% су жене (504). Најбројнија је популација одраслих лица (57% укупног броја), а потом
следе: популација остарелих (22,8%), деце (11,2%) и младих (9%) Осим у групацији деце,
где је мушки пол заступљен са 54%, у свим осталим групацијама заступљенији је женски пол
( у групацији младих – 68,8%, код одраслих – 55%, а код остарелих – 60%).
Ово
се
може објаснити тиме што се особе женског пола чешће одлучују да затраже за помоћ у
решавању стања социјалне потребе у којима су се нашле њихове породице.
Може се на основу наведених података о полној структура закључити да није био
нарушен принцип равноправности полова у остварењу права и услуга из области социјалне
заштите, а за које је надлежан центар за социјални рад.
2. Структура корисника према пребивалишту, полу и старости
Старосне
групације
Деца
Млади
Одрасли
Старији
Укупно

мушко
3
5
37
3
48

Градско
женско
2
16
43
11
72

укупно
2
21
80
14
120

мушко
51
20
191
78
340

Сеоско
женско
44
39
238
111
432

Укупно
95
59
429
189
772

Осим Варварина, који се може сматрати градским насељем, осталих 20 насељених места у
општини су сеоска насеља, те је разумљиво што 86,5% корисника центра за социјални рад
живи у сеоским насељима. Од укупно 120 корисника из градске средине, жене чине 60%, а
од укупно 772 корисника из сеоске средине, жене чине 56%.
На основу наведених података може се закључити да нису нарушени принципи
равноправности полова у односу на место пребивалишта корисника.
3. Број носиоца права на новчану социјалну помоћ по старости, полу и образовању
Старосне
групе
Млади
Одрасли
Старији
Укупно

Без ОШ
/
43
12
55

Мушко
ОШ
ССС
1
/
31
12
2
/
34
12

ВСС
/
1
/
1

Без ОШ
/
39
20
59

Женско
ОШ
ССС
/
/
42
20
/
/
42
20

ВСС
/
/
/
/

Центар нема електронску базу података, тако да актуелно није могуће из евиденција
прибавити податке о образовању за сва лица са којима се радило у 2016.години. Међутим,
25% од укупног броја корисника чине корисници права на новчану социјалну помоћ, те су
стога приказани подаци за ову корисничку групу.
Укупан број корисника права на новчану социјалну помоћ ( мисли се само на носиоце
права, не и на чланове њихових породица) био је 223, од тога су жене заступљене у 54,3%
случајева (121).
Без завршене основне школе у посматраној групацији корисника је 55 мушкараца и 59
жена, основну школу има 34 мушкараца и 42 жене, завршену средњу школу има 12
мушкараца и 20 жена и само један мукарац је завршио вишу школу.
Може се закључити да у овој популацији корисника нису нарушени принципи родне
равноправности. Наведени подаци указују и на то да је 51% корисника социјалне помоћи без
завршене основне школе, а само основну школу има 34% корисника, па је због ниског
образовног статуса могућност запослења сведена на минимум и стога се обраћају за новчану
социјалну помоћ.
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4. Анализа постојања родно заснованог насиља и насиља према женама
У периоду од 01.08.2016. године до 31.12.2016.године, код Центра су евидентиране 33
пријаве за насиље у породици. Процењено је да се у 7 случајева не ради о насиљу у
породици, већ о поремећеним породичним односима ( пријаве су поднеле три особе мушког
пола – једна је одрасло лице и две су остарела лица, као и четири особе женског пола – три
одрасле и једна остарела особа). За физичко насиље било је 15 пријава.
Од 26 прихваћених пријава, старосна и полна структура евидентираних жртви насиља је
следећа:
Деца
одрасли
Стари
мушко
женско
мушко
женско
мушко
Женско
3
1
8
12
1
1
У периоду од 01.01.2017. године до 10.08.2017.године, код Центра су евидентиране 32
пријаве за насиље у породици. Процењено је да се у 7 случајева не ради о насиљу у
породици, већ о поремећеним породичним односима ( пријаву је поднела једна одрасла особа
мушког пола, као и пет одраслих особа женског пола). За физичко насиље било је 15 пријава.
Од 25 прихваћених пријава, старосна и полна структура евидентираних жртви насиља
је следећа:
Деца
одрасли
Стари
мушко
женско
мушко
женско
мушко
Женско
/
2
6
14
3
/
Од ступања на снагу Закона о спречавању насиља у породици – 01.07.2017.године, од
стране полицијских службеника ПС Варварин изречене су ХИТНЕ МЕРЕ према 16 лица ( 15
мушкараца и једна жена).
Хитне мере су :
1. мера привременог удаљења учиниоца из стана и
2. мера привременое забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој.
Наређењем могу да се изрекну обе хитне мере. Трајање изречених мера је 48 сати од момента
уручења починиоцу насиља. На предлог основног јавног тужиоца, надлежни основни суд
може меру да продужи за још 30 дана.
Од горе наведених 16 лица – за 11 су изречене обе хитне мере, а за 5 лица – мера
привремене забране учиниоцу да контактира жртву и прилази јој. Суд је за 13 лица донео
решења о продужењу изречених мера за још 30 дана.
Због кршења изречених мера, за једно лице Прекршајни суд донео је пресуду на 30
дана затвора, а за једно лице је пресуда на седам дана затвора.
Оно што недостаје на локално ниво су посебни програми намењени лицима која трпе насиље
( жртве насиља), којима се обезбеђује ублажавање последица насиља и превенција да не дођу
поново у ситуацију да буду жртве насиља ( програми преквалификације за економско
осамостаљивање; саветовалиште за брак и породицу) као и програми за спречавање лица која
су извршила насиље да наставе или понове вршење тог насиља.
5. Малолетнички бракови
У предходној деценији, центар је суду у просеку годишње достављао по пет мишљења
о способности малолетног лица за заснивање брака пре пунолетства. Последњих година
таквих захтева је у просеку један у три године. Наиме, ради се о томе да малолетна лица,
уз сагласност како својих, тако и родитеља партнера, заснивају ванбрачне заједнице. Због
законске одредбе да је кривично дело заснивање ванбрачне заједнице са малолетним
лицем без намере да се закључи брак, такви случајеви се не пријављују центру који би по
службеној дужности морао да покрене кривични поступак. Тек када након пар година
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настану проблеми у породици, центар сазнаје да је ванбрачна заједница склопљена када
је један од партнера био малолетан ( а то су углавном жене ).
Посебно је угрожена групација малолетница Ромске популације, јер због раног
напуштања образовног система и обичаја лако заснивају ванбрачне заједнице.
На локалном нивоу стога је потребно сачинити и реализовати едукативне програме за
спречавање раних тј. малолтничких бракова, посебно у ромској заједници.
6. Особе са инвалидитетом по старости и полу
Старосне групе
Деца
Млади
Одрасли
Старији
Укупно

мушко
6
4
73
30
113

Женско
7
3
39
62
111

Укупно
13
7
112
92
224

У овој осетљивој групи корисника најбројнија су одрасла лица мушког пола и остарела лица
женског пола. Од репубичких права само мали број лица из ове групације не остварује право
на туђу помоћ и негу другог лица. Од локалних права- остварују право на једнократну
новчану помоћ.
Право на коришћење услуге „ Дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју“ ( услугу пружа служба у оквиру одељења центра) актуелно користи 19 корисника,
од којих су 6 корисника женског пола ( од тог броја су три кориснице су деца ).
У 2016.години локална самоуправа је кроз општински пројекат „ Помоћ у кући за
достојанствену старост“, пројекат који је финансиран средствима Европске уније и
кофинансиран средствима општине Варварин, изабрала лиценцираног пружаоца услуге.
Центар за социјални рад је у 2016.години примио 87 захтева,од тога 21 захтев поднеле су
особе мушког пола (17 особа није испуњавало услове за коришћење услуге).
Родна анализа за сектор пољопривреде
Општина Варварин је смештена у средишњем делу Србије, на самом југу Шумадије.
Територија општине Варварин захвата највећи део знатно пространије регије Темнић,
смештене између Великог и Западног Поморавља. У ужем смислу, њој припадају јужни и
југоисточни делови планине Јухор, источни обронци Гледићких планина, те делови
алувијалних равни на левим обалама Велике и Јужне Мораве. Гледано шире, овај простор
захвата најјужнији део Шумадије, јужни део горњовеликоморавске котлине и крајњи
источни део западноморавске котлине.
Општина се протеже на површини од 249 km2, што чини 4,7% површине округа коме
припада. Општину покрива 21 насеље укључујући и варош Варварин као административни,
привредни, образовни, културни, здравствени и саобраћајни центар Општине.По последњем
попису становништва из 2011. године на територији Општине живи 17.966 становника, са
просечном густином насељености од око 70 становника по km2.Удео пољопривредног
становништва у укупном становништву је 8506, од тога 4716 мушкараца и 3790 жена.
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Графикон 1: Укупно и пољопривредно становништво по полу
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 општине
лежи у долинској равни Велике Мораве и њене притоке Каленићке реке, са просечном
надморском висином од 140m. 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 укупно обрадивих површина оранице и баште чине удео од 80,4%, воћнаци 7,4%,
виногради 2,41%, а ливаде и пашњаци 9,79%. Најзначајнија у пољопривредној произвидњи је
биљна производња а највише је заступљено ратарство, производња крмног биља и
повртарска производња. Упоредо са биљном производњом је важна и сточарска производња.
Најраспрострањенија култура је кукуруз, који заузима највеће засејане површине, а веома
распрострањена је и пшеница, затим јечам, овас, раж и махунарке. Најраспростањеније
повртарске културе су: паприка, бостан, купус, шаргарепа, парадајз. На подручју општине
Варварин није заступљена органска производња и још увек нема довољно заинтересованих
за ту производњу. Јагодичасто и коштуњаво воће предњачи у избору воћних култура, као и
разне врсте коштуњавог воћа. Под воћњацима се налази 1297 ha што чини удео од 7,4% у
укупном пољопривредном земљишту. Под виноградима се налази 1008 ha што је 2,41%
укупног пољопривредног земљишта.
На територији општине Варварин, према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године,
регистровано је 3658 пољопривредних газдинстава. Пољопривредну активност на газдинству
обавља 4837 чланова, од чега 1665 мушкараца и 3172 жене. Укупан број оних који се баве
пољопривредом је 8456, од тога мушкараца има 4176, а жена 3790.
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Графикон 2: Газдинства по носиоцима и броју запослених
Од 3613 носиоца газдинстава,на територији општине Варварин 3012 је мушког пола,а 601
женског. На основу овога се види да је чак пет пута више носиоца мушког пола, што говори
да жене учествују у раду на газдинству али не одлучују у подједнакој мери као мушкарци.
Сеоска жена упоредо обавља функцију домаћице и функцију индивидуалног
пољопривредног произвођача. У сеоском домаћинству жена је једини носилац послова, где
се убрајају многи споредни послови пољопривредне производње и прераде пољопривредних
производа. Мушкарац се појављује као продавац основних пољопривредних производа и као
набављач потребног репродуктивног материјала.
Родна анализа у области здравства
Анализом најучесталијих болести и броја оболелих дошло се до следећих резлутата
Дијагноза
М
Ж
Проценат становништва које
се лечи
Хипертензија
40,85%
59,15%
38,73%
СЗИ
76%
24%
0,23%
CLO-NeO
67,85%
32,15%
0,26%
Диабетис на
43,40%
56,60%
2,63%
инсулину
Диабетис терапија
46,31%
53,69%
10,16%
на таблетама
Депресија
25,81%
74,19%
4,16%
Алкохолизам
99%
1%
0,18%
Дијагноза
Простате
Карцином дојке

М
329
1

Ж
/
90

Из ове анализе уочава се да су хипертензија, диабетес, депресија као и карциноми дојке и
простате најчешћи узроци обољевања и умирања мушког и женског становништва наше
општине. Стога је потребно унапређење општег здравља становништва превентивом и
едукацијом.
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Приоритетне области
С обзиром на ширину области обухваћених Националном стратегијом за побољшање
положаја жена, а на основу података добијених родном анализом, Савет за родну
равноправност одредио је три приоритетне области којима ће се бавити у наредном периоду,
а то су:
 Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности
 Побољшање здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој
политици.
 Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање
свеобухватног система заштите за жене жртве насиља.
Побољшање економског положаја жена и остваривање родне равноправности
Основни циљ у овој области јесте равноправни приступ жене економским ресурсима и
стварање једнаких могућности за њихово коришћење у пољопривреди, унапређење
економског положаја жена на селу и стварање могућности женама за самозапошљавање у
пољопривреди и приватном предузетништву.
Побољшање здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој политици.
Основни циљ је подизање свести о значају превентивних прегледа како жена тако и
мушкараца у циљу благовремене медицинске реакције кроз организовање предавања и
саветовалиштва и ДЗ Варварин и по сеоским амбулантама, исто тако створити и техничке
услове за бољи здравствени систем-набавке неоподних медицинских апарата или мобилног
мамографа.
Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног
система заштите за жене жртве насиља
Превенција свих облика насиља у породици и обезбеђивање свеобухватног система
заштите жртва насиља успостављањем институционалних и ванинституционалних
механизма за заштиту жена жртва насиља.
1. Побољшање економског положаја жена и увођење политике једнаких могућности
Циљ

Активности

1.0.
Равноправни
приступ жена и
мушкараца
економским
ресурсима и
стварање једнаких
могућности за
њихово
коришћење

1.1.Спровођење програма
Националне службе за
запошљавање
1.2.Форимирање базе
података о женском
предузетништву и
субвенционисање истог
1.3.Организовање обука за
женско предузетништво и
подстицање
предузетничког духа
путем обука
1.4. Увођење родне
равноправности у све
фондове и програме за
које су издвојена
подстицајна средства
2.1.Повећање видљивости
о тешкоћама са којима се
срећу жене у

2.0.
Равноправни
приступ жена

Носиоци
активности
- Национална
служба за
запошљавање
-Локална
самоуправа
Савет за родну
равноправност

Индикатори

Рок

-Број полазница
на програм

2018-2021

-Формирање
базе података

2018
Континуирано
Континуирано

-Спроведене
обуке

Извори
финансирања
-Буџет општине
-Буџет Републике
Србије
-Донаторска
средства
-50 000 динара

Континуирано

-Број полазница
обука

- Савет за родну
равноправност
- Општинска

-Број садржаних
трубина

2018-2020

-Буџет општине
-Буџет Републике
Србије
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пољопривреди путем
јавних трибина и јавних
расправа
2.1. Развој општинских
мера којима се стимулише
повећање броја жена које
се баве пољопривредном
производњом
2.3. Иницијатива за
регистрацију
пољопривредних
газдинства чији су
носиоци жене
3.1. Иницирање и
спровођење програма
обуке жена на селу у
циљу
стицања сопствених
прихода
3.2. Подстицање жена на
селу да се удружују у
задруге и удружења путем
трибина и обука
3.3. Обуке за
агробизнис(пластеници,
провратарска производња,
производња воћа, брање
лековитих биља .. )

управа

- Број полазница

- Национална
служба за
запошљавање
-Савет за родну
равноправност
-Локална
самоуправа

-Број
спроведених
обука и број
учесница

Континуирано

-Буџет општине
-Буџет Републике
Србије
-Донаторска
средства
-50 000 динара

4.1. Развој општинских
мера којима се
стимулише запошљавање
жена
4.2. Оснивање Удружења
жена предузетница
4.3. Иницирање оснивања
задруге проузвођача

- Савет за родну
равноправност

-Број и врста
мера

2018-2020

- Локална
самоуправа

-Покренута
иницијатива

-Буџет општине
-Буџет Републике
Србије
-300 000 динара

-Донаторска
средства
-50 000 динара

-Број развијених
мера
-Број усвојених
мера

-Број
новооснованих
задруга и
удружења
-Број
умрежених жена

2. Побољшање здравља жена и унапређење родне равноправности у здравственој политици
Циљ

Активности

1.0.

1.1.Едукација жена о
мерама здравствене
заштите како у
градским тако и у
сеоским срединама
1.2.Организовани
мамографски и
гинеколошки

Побољшавање
општег здравља
жена и
подстицање
жена за

Носиоци
активности
- ДЗ
Варварин са
диспазером

-Савет за
родну

Индикатори

Рок

-Број
спроведених
едукација

Континуира
но

-Број
едукованих
жена

Од 2018 до
2021 године

Извори
финансирања
-Буџет
општине
-Буџет
Републике
Србије
-Донаторска
средства
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прегледи жена
(посебно за ризичне
групе)
1.3. Спровођење
проналитетне
политике

равноправнос
т

-Локална
самоуправа
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-50 000 динара

-Број
прегледаних
жена
-Штампани
пропагандни
материјал

-Месне
заједнице
2.0.
Промовисање
секударне
превенције
здравља

3.0.
Упознавање са
правима
пацијента и
функцијом
заштитница
права
пацијената

2.1.Обавештавање
жена путем брошура
о значају раног
откривања болести и
редовних
превентивних
прегледа
2.2.Развој програма
репродуктивног
здравља младих на
принципима родне
равноправности
2.3. Едукација
ученика/ца на тему
родне равноправности
3.1. Организовање
кампање поводом
Међународног дана
здравља 7. априла у
циљу упознавања са
правима пацијената,
посебно
информисање о
примарној
здравственој заштити

-ДЗ Варварин

-Савет за
родну
равноправнос
т

-Одржавање
радионице,
предавања,
трибине
-Број
полазница

Од 2018 до -Буџет
2021 године општине
-Буџет
Републике
Србије
Континуира -Донаторска
но
средства
-50 000 динара

-Штампани
пропагандни
материјал
Континуира
но
-Савет за
родну
равноправнос
т

-ДЗ Варварин
са
диспанзером

Организована
кампања
Организоване
трибине у
сеоским
подручјим

Од 2018 до -Буџет
2021 године општине
-Буџет
Републике
Србије
Континуира -Донаторска
но
средства
-50 000 динара

-Штампани
пропагандни
материјал

3. Превенција и сузбијање свих видова насиља над женама и обезбеђивање свеобухватног
система заштите за жене жртве насиља
Циљ

Активности

1.0.

1.1. Формирање СОС

Носиоци
активности
-Савет за

Индикатори

Рок

-Број

2018.

Извори
финансирања
-Буџет
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линије.
1.2. Организовање
предавања о
ненасилној
комуникацији за ђаке
основних и средњих
школа.
1.3. Организовање
предавања у сеоским
срединама, као и
јавних трибина на
тему насиља над
женама.
1.4. Створити услове
за пружање бесплатне
правне и
психолошке помоћи
жртвама насиља.

родну
равноправнос
т.

интервенција.

-Локална
самоуправа.

-Број пријава.

-Центар за
социјални
рад.

-Број
одржаних
предавања.

-Број и
-Дом здравља посећености
предавања.
-Канцеларија
за младе,
-Штампани
школе, ђачки пропагадни
парламенти.
материјал.
-Месне
заједнице

-Број жена
које су
затражиле
стручну
помоћ.

20.12.2017.године

Континуира
но

Континуира
но

општине
-Средства
донатора
-Конкурисање
код фондова
ЕУ.
-100 000
динара

Континуира
но
Континуира
но
Континуира
но

Континуира
но
2.0.
Подизање
свести јавности
о родно
заснованом
насиљу и
облицима
заштите.

2.1.Обележавање „ 16
дана активизма
против насиља над
женама“
2.2. Редовно
обавештавање
јавности о
спроведеним акцијама
и постигнутим
резлутатима.

-Савет за
родну
равноправнос
т.
-Локална
самоуправа.
-Центар за
социјални
рад.

- Минимум
Новембарједна трибина децембар
годишње.
на
годишњем
-Пропагадни
нивоу.
материјал.

Буџет општине
-50 000 динара

-Број садржаја Континуира
емитованих
но.
емисија на
локалним
медијама.

-Медији
Спровођење и праћење спровођења ЛАП-а
Праћење, еволуција и извештавање
Систем праћења и евалуације обухвата све фазе и нивое спровођења Акционог плана и
треба да обезбеди информације о непретку и спровођењу дефинисаних активности, као и
процену успешности остварених циљева. Кроз обезбеђење повратних информација овај
систем је основ за унапређење Акционог плана и редефеинисање појединих његових
активности, доношење одлука заснованих на чињеницама и подацима, успостављање веза са
осталим системима за праћење и евалуацију, координацију свих који учествују у остварењу
Акционог плана, као и поделу одговорности за постизање резлутата.
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Основ за праћење и евалуацију јесте Акциони план у којем су дефинисани индикатори као
квалитативни и квантитативни показатељи за мерење и процену остварености планираних
активности.
Предвиђена изградња институционог оквира обезбеђује капацитет на локалном нивоу за
праћење, координацију и управљање процесом имплементације. Због сложености
спровођења Акционог плана и с обзиром да је ово први акциони план из области родне
равноправности у општини Варварин, неопходно је обезбедити сарадњу свих партнера,
координацију и проток информација.Процес праћења и авалуације спроводи се:
прикупљањем података, анализом (проценом) података, извештавање, коришћењем анализе.
Дефинисање процеса праћења
Праћење је инструмент за унапређивање остварења Акционог плана кроз процену да ли се
планиране активности спроводе у складу са Акционим планом и давање повратних
информација.
Основ за праћење спровођења активности и достизање планираних резлутата и
специфичних циљева јесте систем индикатора који су дефинисани на нивоу резлутата сваког
појединачног циља, као и на нивоу сваке појединачне активности.
Приликом дефинисања индикатора коришћене су препоруке европских експерта за родно
сензитивне индикаторе, као и индикатори дефинисани Стратегијом о социјалну политику
општине Варварин, Националном стратегијом за родну равноправност, као и постојаће базе
података (Републички завод за статистику,Девинфо). Одговорност за успостављање
целовитог и свеобухватног система праћења је на Комисији за родну равноправност општине
Варварин, док ће се само праћење реализовати у зависности на ком новоу се реализују
активности као и од носилаца активности.
У зависности од врсте и нивоа на коме се реализују активности, Комисија за родну
равноправност, као и стално тело Скупштине општине Варварин, директно ће пратити
активности које се остварију на локалном нивоу и за чије остварење је надлежна
Значајну улогу у процесу праћења и прикупљања података имаће Платформа за родну
равноправност, као и друге организације за родну равноправност и права жена. За успешно
остваривање праћења неопходно је укључивање и свих осталих партнера: Општинских
органа, организација и удружења.
Са почетком спровођења започиње и процес праћења. Процес праћења отпочиње
утврђивањем почетног стања. Праћење ће се реализовати у редовним временским
интервалима у зависности од врсте активности, као и постављених рокова за њихово
спровођење.
Систем евалуације
Сврха евалуације је да се објективно вреднују све фазе и аспекти спровођења Акционог
плана:
 Ефикасност спровођења активности,
 Успешност остваривања општих и појединачних циљева,
 Утицај који су они имали на побољшање положаја жена и унапређење родне
перспективе али и на шире друштвене токове.
Евалуација ће се спроводити редовно – једном годишње и користиће се различити извори
података, а на основу дефинисаних индикатора у Акционом плану. У зависности од врсте
индикатора, процењује се извршење планираних активности, ефекти остварених активности,
као и институционалне и законодавне мере.
Редован извор података је званична статистика, али поред ње податке прикупљају, кроз
систем праћења и извештавања, и организације и јавне институције које реализују
активности. Такође, подржаће се и развој алтернативних мрежа за прикупљање података, као
и прављање евиденције и умрежавање локалних извора података.
Препоруке и налази евалуације користиће се за унапређење реализације Акционог плана и
биће доступан свим заинтересованим странама.
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Извештавање
Успостављање јединственог система извештавања, кроз
дефинисање механизма,
динамике, облика и начина извештавања је окосница система праћења и евалуације. У том
смислу непходно је стандардизовати процедуре извештавања, као и формате извештаја које
се подносе месечно, квартално и годишње. За активности које се буду остваривале пројектно,
систем извештавања ће такође бити дефинисан.
Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове општинске управе општине
Варварин, подноси годишњи извештај о резлутатима спровођења Стратегије за социјалну
политику Скупштине општине Варварин. Извештај о реализацији Акционог плана за родну
равноправност саставни је део тог извештаја. Извештај је јаван и објављује се на званичној
интернет страну Општине Варварин.
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