СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХV

20.12.2018.године

БРОЈ 14

ВАРВАРИН

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

45.
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, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 37. став1. тачка 2. Статута
општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 10/17 – пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 25. седници одржаној дана 20.12.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин за 2019. 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 (класа 7 + класа
8 + класа 9)
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМВОИНЕ (класа 8)
1.3. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 +
класа 5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

У динарима
531.746.091,00
517.580.000,00
507.000.000,00
10.580.000,00
13.166.091,00
1.000.000,00
521.746.091,00
417.140.519,00

Страна 411 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2018.године

- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(класа 7 + класа 8 + класа 9) – (класа 4 + класа 5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

402.335.000,00
14.805.519,00
104.605.572,00
95.665.000,00
8.940.572,00

10.000.000,00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1.1 Примања од задуживања (категорија 91)
1.2 Неутрошена средства из претходних година
1.3 Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

10.000.000,00

10.000.000,00

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. Порези на добра и услуге
1.5. Други порези
2. Непорески приходи у чему:
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски
приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Мемурандумске ставке
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

Шифра
економ.
клас
2

71
711
711180
713
714
716
74

План 01

Остали
извори

3

4

180.100.000,00
99.495.000,00
58.000.000,00
10.605.000,00
12.000.000,00
30.400.000,00

2.600.000,00

10.400.000,00
731+732
733
772
8

20.000.000,00

2.600.000,00

296.000.000,00
500.000,00

7.980.000,00
13.166.091,00

4
41
42
44
45
47
48+49

402.335.000,00
111.364.937,00
126.715.456,00
2.030.000,00
32.500.000,00
10.800.000,00

463
464
5
62

65.025.000,00
14.360.000,00
95.665.000,00

32.220.000,00

12.357.677,00
1.867.577,00

400.000,00
25.000,00

8.940.572,00
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ЗАДУЖЕЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2. Задуживање
2.1.Задужење код домаћих кредитора
2.2. Задужење код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
5. Остале дотације и трансфери
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
(класа 3. извор финансирања 13)

20.12.2018.године

92

1.000.000,00

91
911
912
61
611
612
613
6211
465
3

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

10.000.000,00
10.000.000,00

7.319.607,00

155.265,00

3

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Назив програма
Локални развој и просторно планирање – Програм 1
Комунална делатност – Програм 2
Локално економски развој – Програм 3
Развој туризма – Програм 4
Развој пољопривреде – Програм 5
Заштита животне средине – Програм 6
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
– Програм 7
Предшколско васпитање – Програм 8
Основно образовање – Програм 9
Средње образовање – Програм 10
Социјална и дечја заштита – Програм 11
Примарна здравствена заштита – Програм 12
Развој културе и информисања – Програм 13
Развој спорта и омладине – Програм 14
Опште услуге локална самоуправа – Програм 15
Политички систем локалне самоуправе – Програм 16
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије –
Програм 17

План буџет

План остали извори

53.800.000,00
6.000.000,00
20.000.000,00
24.600.000,00
75.300.000,00
48.000.000,00
28.000.000,00
7.700.000,00
42.945.000,00
8.360.000,00
20.500.000,00
33.000.000,00
117.320.000,00
22.175.000,00
300.000,00

7.980.000,00

15.766.091,00

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021.годину исказују се у
следећем прегледу:
Ек.
клас
1

Ред.
број
2

511
1.

Опис
3
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти
Општинска управа - Изградња
путева и мостова са пројектима
Година почетка финансирања
пројекта 2019.година

2019.

2020.

2021.

4

5

6
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3.

511

511
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4.

5.

6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Година завршетка финансирања
пројекта 2019.година
Укупна вредност пројекта
53.100.000,00 динара
Општинска управа – Избегла и
расељена лица
Година почетка финансирања
пројекта 2019.година
Година завршетка финансирања
пројекта 2019.година
Укупна вредност пројекта 1.500.00,00
динара(Стамбено збрињавање
избеглих и расељених лица)
Општинка управа – Јавни ред и
безбедност
Година почетка финансирања
пројекта 2019.година
Година завршетка пројекта
2019.година
Укупна вредност пројекта 620.000,00
динара (Израда пројектне
документације)
Општинка управа Водоснабдевање
Година почетка финансирања
пројекта 2019.г.
Година завршетка пројекта 2019.г.
Укупна вредност пројекта
16.000.000,00 динара (Изградња
водоводне мреже у месним
заједницама)
Општинка управа – Управљање
отпадним водама
Година почетка финансирања
пројекта 2019.г.
Година завршетка пројекта 2019.г.
Укупна вредност пројекта
20.600.000,00 динара (Изградња
канализационе мреже у месним
заједницама)
СЦ“Темнић“ Варварин

53.100.000,00

20.12.2018.године

60.000.000,00

60.000.000,00

32.000.000,00

48.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

150.000,00

150.000,00

1.500.000,00

620.000,00

16.000.000,00

20.600.000,00

Година почетка финансирања
пројекта 2019.г.
Година завршетка пројекта 2019.г.

511

511

7.

8

Укупна вредност пројекта 150.000,00
динара (Капитално одржавање
спортских и рекреативних објеката и
пројектна документација)
Општинска управа – Буџетски
фонд за заштиту животне средине
Година почетка финансирања
пројекта 2019.г.
Година завршетка пројекта 2019.г.
Укупна вредност пројекта 1.000.000
динара (Израда пројектно-техничке
документација)
Општинска управа –
Функционисање месних заједница

150.000,00

1.000.000,00

Страна 414 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Година почетка финансирања
пројекта 2019.г.
Година завршетка пројекта 2019.г.
Укупна вредност пројекта 500.000
динара (Изграња и капитално
одржавање објеката и пројекти у
месним заједицама)
УКУПНО ЗА 511

512
1.
512
2.
512
4.
512
5.

512
6.

515

1.

515
2.

451

1.

451

2.

500.000,00

1.935.000,00

В НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална имовина
Председник општине
Књиге у укупном износу од 10.000,00

10.000,00

В КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Капиталне субвенције јавних
нефинансијским предузећима и
организацијама
ЈКП ''Варварин'' Варварин
Из текућих прихода буџета
8.000.000,00 (набавка опреме)
ЈП“Расвета Варварин“ Варварин
Из текућих прихода буџета
8.500.000,00 динара (набавка опреме)
УКУПНО ЗА 451

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

140.000,00

150.000,00

850.000,00

1.000.000,00

90.572,00

290.572,00

10.000,00

10.000,00

250.000,00

250.000,00

93.470.000,00

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ
ИЗДАЦИ
Машине и опреме
Општинска управа
Набавка административне опреме у
укупном износу од 950.000,00 динара
Општинска управа - Јавни ред и
безбедн
Набавка видео надзора у укупном
износу од 500.000,00
Општинска библиотека
Набавка административне опреме у
укупном износу од 135.000,00 динара
СЦ“Темнић“
Набавка административне опреме у
укупном износу од 1.000.000,00
Извор финансирања 01 – 150.000,00
Извор финансирања 04 – 850.000,00
ПУ“Наша радост“
Набавка административне опреме у
износу од 290.572,00
Извор финансирања 01 – 200.000,00
Извор финансирања 04 – 90.572,00
УКУПНО ЗА 512

Општинска библиотека
Књиге у библиотеци у укупном
износу од 250.000,00
УКУПНО ЗА 515

20.12.2018.године

950.000,00

500.000,00

135.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00
260.000,00

8.000.000,00

8.500.000,00
16.500.000,00
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ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
еко.клас.

назив

План
2019.

План 2019
Остали извори

12.357.677,00

410000

Расходи за запослене

411000

Плате, додаци и накнаде запослених

85.681.885,00

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

16.046.052,00

413000

Накнаде у натури

1.460.000,00

5.000,00

414000

Социајлна давања запосленима

3.730.000,00

600.000,00

415000

Накнаде трошкова за запослене

2.512.000,00

160.000,00

416000

Награде запосленима и остали посебни
расходи

1.935.000,00

550.000,00

420000

Коришћење услуга и роба

127.075.456,00

1.867.577,00

421000

Стални трошкови

31.499.000,00

300.000,00

422000

Трошкови путовања

423000

Услуге по уговору

424000

Специјализоване услуге

425000

111.364.937,00

9.307.478,00
1.735.199,00

1.580.000,00
33.146.666,00

297.577,00

13.925.000

170.000,00

Текуће поправке и одржавање

34.172.790,00

200.000,00

426000

Материјал

12.752.000,00

900.000,00

440000

Отплата камате и пратећи трошкови
задуживања

2.030.000,00

441000
444000
450000
451000

Отплата домаћих камата
Негативне курсне разлике
Субвенције
Субвенције јавним нефи. предузећима

2.000.000,00
30.000,00
32.500.000,00
32.500.000,00

460000
463000

Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама за обаве.
социјално осигурање

86.344.607,00
65.025.000,00

7.319.607,00

155.265,00

470000

Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална
заштита

10.800.000,00

400.000,00

472000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

10.800.000,00

480000
481000

Остали расходи
Дотације невладиним организацијама

20.220.000,00
17.490.000,00

400.000,00
25.000,00

482000

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483000

Новчане казне и пенали по решењу судова

485000

Накнада штете за повреде или штету
нан.од др органа

510000

Основна средства

95.665.000,00

511000

Зграде и грађевински објекти

93.470.000,00

512000

Машине и опрема

515000

Нематеријална имовина

464000
465000

155.265,00

14.000.000,00

345.000,00

25.000,00

2.235.000,00
150.000,00

1.935.000,00
260.000,00

940.572,00
940.572,00
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520000

Залихе

8.000.000,00

523000

Залихе робе за даљу продају

8.000.000,00

610000

Отплата гла внице

10.000.000,00

611000

Отплата главнице домаћим кредиторима

10.000.000,00

490000

Административни трансфери из буџета

12.000.000,00

499000

Средства резерве
УКУПНИ ИЗДАЦИ

12.000.000,00
508.000.000,00

23.746.091,00

Економска
класификац
ија

ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
План прихода из
буџета за 2019

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
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)
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
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)

Приходи из
осталих
извора.

Укупно

72.980.000,00
20.000.000
500.000

72.980.000
20.000.000
500.000

5.000
5.000
5.000
6.000.000
99.495.000,00

5.000
5.000
5.000
6.000.000
99.495.000

44.000.000
5.000.000

44.000.000
5.000.000

9.000.000

9.000.000

58.000.000

58.000.000

1.000
10.000.000
100.000
4.000

1.000
10.000.000
100.000
4.000

250.000

250.000

УКУПНО 714000

250.000
10.605.000

250.000
10.605.000

УКУПНО 716000

12.000.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

714570 Општинске и градске таксе
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
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733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине
УКУПНО 733000
741000 Приходиод имовине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520 земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
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

296.000.000
296.000.000

20.12.2018.године

7.980.000
7.980.000

4.000.000
2.000.000
6.000.000

303.980.000
303.980.000

4.000.000
2.000.000
6.000.000

13.000.000
3.000.000
4.000.000

2.600.000

15.600.000
3.000.000
4.000.000

20.000.000

2.600.000

22.600.000

2.200.000

2.200.000

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине

100.000

100.000

743920 Oстале новчане казне, пенали и приходи

100.000

100.000

УКУПНО 743000
745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине
745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине
УКУПНО 745000
772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.го
УКУПНО: 772000
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

2.400.000

2.400.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

500.000
500.000

500.000
500.000

УКУПНИ ПРИХОД:

508.000.000,00

13.166.091

13.166.091

13.166.091

13.166.091

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
23.746.091

531.746.091,00
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Позиција

Економска
класификација

2
1.01

Програмска
Класификација

Глава

1
1

Функција

Раздео

ОПИС

3

4

5

6

2101

21010001
110
1

411

2

412

3
4
5
6
7
8
9

414
415
421
423
426
465
481

10

482

11

483

01

2

Средства из
буџета 2019

7
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – Функционисање
скупштине
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним
организацијама – политичке
странке
Порези, обавезе таксе и
накнаде
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Извори финансирања за
функцију 110
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110
УКУПНО РАЗДЕО 1

20.12.2018.године

Средства из
сопствених
извора

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

2.400.000,00

2.400.000,00

440.000,00

440.000,00

50.000,00
30.000,00
100.000,00
8.550.000,00
150.000,00
370.000,00
170.000,00

50.000,00
30.000,00
100.000,00
8.550.000,00
150.000,00
370.000,00
170.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

12.300.000,00

12.300.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

550.000,00

550.000,00

200.000,00

200.000,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2.01
2101

21010002

111
12

411

13

412

14

414

ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност
0002(ПА 0002)Функционисање извршних
органа
Извршни и законодавни
органи
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Социјална давања запосленома
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20.12.2018.године

15

415

Накнаде за запослене

40.000,00

40.000,00

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

3.815.000,00

3.815.000,00

19

426

Материјал

150.000,00

150.000,00

20

465

Остале дотације и трансфери

400.000,00

400.000,00

21

482

Порез,обавезе, таксе и накнаде

20.000,00

20.000,00

22

485

100.000,00

100.000,00

23

515

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

10.000,00

10.000,00

01

Извори финансирања за
функцију 111
Приходи из буџета

8.475.000,00

8.475.000,00

423

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

1.400.000,00

1.400.000,00

01

Извори финансирања за
функцију 111
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 16
Приходи из буџета

1.400.000,00

1.400.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

225.000,00

225.000,00

30.000,00

30.000,00

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
2101

21010002

111
24

УКУПНО РАЗДЕО 3
УКУПНО ПРОГРАМ 16

4

4.01
0602

06020004
330
25

411

26

412

27

413

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0004
(ПА 0004) – Општинско
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
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28
29

414
415

30

416

31
32
33
34
35
36
37
38

421
422
423
424
425
426
465
482

39

483

01

5

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси остали
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа
власт другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Извори финансирања за
функцију 330
Извори финансирања за ПА
0004
Приходи из буџета
Извори финансирања за
Програм 15
Свега за Програм 15
УКУПНО РАЗДЕО 3

20.12.2018.године

30.000,00
40.000,00

30.000,00
40.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
160.000,00
5.000,00

20.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
160.000,00
5.000,00

1.675.000,00

1.675.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

37.700.000,00

37.700.000,00

6.700.000,00

6.700.000,00

430.000,00
1.650.000,00
900.000,00

430.000,00
1.650.000,00
900.000,00

250.000,00

250.000,00

5.780.000,00
200.000,00
6.960.000,00
820.000,00
1.670.000,00
3.950.000,00
3.550.000,00
230.000,00

5.780.000,00
200.000,00
6.960.000,00
820.000,00
1.670.000,00
3.950.000,00
3.550.000,00
230.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

950.000,00

950.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

5.01
0602

06020001
130
40

411

41

412

42
43
44

413
414
415

45

416

46
47
48
49
50
51
52
53

421
422
423
424
425
426
465
482

54

483

55

485

56

512

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) – Функционисање
локалне самоуправе
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накн.штет.за повр.штет.нан.од
дрш.орг.
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 130
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01

06020003
170
57
58
59

441
444
611

01

06020014
220
60
61
62
63
64

422
423
424
425
426

01

1102
11020001

640
65
66

421
425

01

0701

07010002

Извори финансирања за ПА
0001
Извори финансирања за
Програм 15
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Програмска активност 0003
(ПА 0003) – Сервисирање
јавног дуга
Трансакције везане за јавни
дуг
Отплата домаћих камата
Негативне курсне разлике
Отплата главнице
Извори финансирања за
функцију 170
Извори финансирања за ПА
0003
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170
Програмска активност 0014
(ПА 0014) – Управљање у
ванредним ситуацијама
Ванредне ситуације
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за
функцију 220
Извори финансирања за ПА
0014
Приходи из буџета
Укупно за функцију 220
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за
функцију 640
Извори финансирања за ПА
0001
Приходи из буџета
Укупно за функцију 640
ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Одржавање

20.12.2018.године

71.840.000,00

71.840.000,00

2.000.000,00
30.000,00
10.000.000,00

2.000.000,00
30.000,00
10.000.000,00

12.030.000,00

12.030.000,00

50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
550.000,00
100.000,00

50.000,00
1.000.000,00
300.000,00
550.000,00
100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

12.000.000,00
6.000.000,00

12.000.000,00
6.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00
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20.12.2018.године

саобраћајне инфраструктуре
451
67
68
69

424
425
511

01

0501

05010001

640
70

423

01

0602
-П1
130
71
72

423
426

01

06020010
160
73

499

01

06020009
160

Друмски саобраћај
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 451
Извори финансирања за ПА
0002
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
обновиљвих извора енергије
Опште услуге
Услуге по уговору (Јавно
приватно партнерство)
Извори финансирања за
функцију 640
Извори финансирања за ПА
0001
Приходи из буџета
Укупно за функцију 640
Пројекат "Обележавање Дана
општине "
Опште услуге
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 1
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Програмска активност 0010
(ПА 0010) – Стална буџетска
резерва
Извршни и законодавни
органи
Стална буџетска резерва
Извори финансирања за
функцију 160
Извори финансирања за ПА
0010
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160
Програмска активност 0009
(ПА 0009) – Текућа буџетска
резерва
Извршни и законодавни

1.000.000,00
19.000.000,00
53.100.000,00

1.000.000,00
19.000.000,00
53.100.000,00

73.100.000,00

73.100.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

500.000,00
150.000,00

500.000,00
150.000,00

650.000,00

650.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00
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499

01

11020002
540

75

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

540
76

424

01

Заштита биљног и
животибског света и крајолика
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 540
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
Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 133
Извори финансирања за ПА
0005
Приходи из буџета
Укупно за функцију 133

133
77

423

01

0602П2
130
78

481

01

13010001

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

ПА- Зоохигијена

11020004

810

органи
Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за
функцију 160
Извори финансирања за ПА
0009
Приходи из буџета
Укупно за функцију 160

20.12.2018.године

Пројекат "Финансирање
пројеката удружења грађана на
основу конкурса"
Опште услуге
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 2
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
ПА – Подршка локалним
спортским организацијама,
удружењима и савезима
Опште услуге

Страна 424 број 14.
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481

01

0602П3
130
80

481

01

Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 810
Извори финансирања за
Пројекат 3
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Пројекат "Подршка верским
заједницама"
Опште услуге
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
функцију 130
Извори финансирања за
Пројекат 3
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130

0901

ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010008

Програмска активност 0008
(ПА0008) - Подршка деци са
инвалидитетом
Локални план акције за децу
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Извори финансирања за
функцију 070
Извори финансирања за ПА
0008
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070

070
81

472

01

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010001

Програмска активност 0001
(ПА0001) - Социјалне помоћи

070
82
83

463
463

84
85
86

463
463
463

01

Социјалне помоћи- Центар за
социјални рад
Донације и трансфери
Накнада по Закључку
општинског Већа, Добровољно
радно ангажовање
Једнократне социјалне помоћи
Накнаде за новорођенче
Накнада за незапослене
породиље
Извори финансирања за ПА
0001
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070

0901

ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧЈА ЗАШТИТА

09010001

Програмска активност 0001
(ПА0001) - Социјалне помоћи

20.12.2018.године

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

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

1.785.000,00
2.500.000,00

1.785.000,00
2.500.000,00

2.800.000,00
1.000.000,00
10.800.000,00

2.800.000,00
1.000.000,00
10.800.000,00

18.885.000,00

18.885.000,00
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Социјалне помоћи за избегла и
расељена лица

090
87

472

88

511

09010006
090

89

472

01

0901
09010005

070
90

472

91

481

01

Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Зграде и грађевински објекти
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
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
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
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00
1.800.000,00

1.500.000,00
1.800.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

320.000,00

320.000,00

4.020.000,00

4.020.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

10.440.000,00

10.440.000,00

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

09010008

020
92

423

01

09010006
090

93

463

Услуге по уговору
Извори финансирања за
функцију 020
Извори финансирања за ПА
0008
Приходи из буџета
Укупно за функцију 020
Програмска активност 0006
(ПА0006) - Подршка деци и
породицама са децом
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Услуга социјалне заштите Дневни боравак за децу са
сметњама у развоју
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01

0701

07010002
360

94

423

95

425

96
97
98

426
511
512

01

1102
11020008
630
99

511

01

0401
04010004
520
100

511

20.12.2018.године

Извори финансирања за
функцију 090
Извори финансирања за ПА
0006
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090

10.440.000,00

10.440.000,00

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

45.000,00

45.000,00

500.000,00

500.000,00

535.000,00
620.000,00
500.000,00

535.000,00
620.000,00
500.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

20.600.000,00

20.600.000,00

Teкуће поправке и одржавање
објеката
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 360
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 7
Приходи из буџета
Укупно за функцију 360
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0008
(ПА 0008) -Остале комуналне
услуге
Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 630
Извори финансирања за ПА
0008
Извори финансирања за
Програм 2
Приходи из буџета
Укупно за функцију 630
ПРОГРАМ 6 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0004
(ПА 0004)
Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 520
Извори финансирања за ПА
0004
Извори финансирања за
Програм 2
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01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 520

1501

ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

15010002

Програмска активност 0002
(ПА 0002) Мере активне
политике запошљавања
Остале делатности
Текуће дотације:
- јавни радови
- субвенције за
самозапошљавање
-субвенције послодавцима за
ангажовање теже запошљивих
лица
Извори финансирања за
функцију 412
Приходи из буџета
Укупно за функцију 412

412
101

464

01

1102
540

102

451

01

11020001
640
103

451

01

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) Одржавање јавних
зелених површина
ЈКП"Варварин" Варварин
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Извори финансирања за
функцију 540
Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Укупно за функцију 540
Управљање и одржавање
јавним осветљењем
ЈП "Расвета Варварин"
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
Извори финансирања за
функцију 640
Извори финансирања за ПА
0001
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
104

464

01

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за
функцију 760
Извори финансирања за ПА
0001
Приходи из буџета

20.12.2018.године

20.600.000,00

20.600.000,00

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

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00
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Укупно за функцију 760

760
105

424

01

2002
20020001
912
106
107

463
463

108
109
110

463
463
463

01

2003
20030001
920
111

463

01

12010001

8.000.000,00

8.000.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

7.400.000,00
7.300.000,00

7.400.000,00
7.300.000,00

5.000.000,00
4.000.000,00
4.300.000,00

5.000.000,00
4.000.000,00
4.300.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

Програмска активност
0002(ПА 0002) - Мртвозорство

18010002

1201

20.12.2018.године

Здравство некласификовано на
другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за
функцију 760
Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Извори финансирања за
Програм 12
Укупно за функцију 760
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање
ОШ"Јован Курсула,, Варварин
ОШ"Херој Мирко Томић,,
Доњи Крчин
ОШ"Свети Сава,, Бачина
ОШ"Мирко Томић" Обреж
ОШ"Драги Макић,, Бошњане
Извори финансирања за
функцију 912
Извори финансирања за ПА
0001
Извори финансирања за
Програм 9
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима
власти
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 920
Извори финансирања за ПА
0001
Извори финансирања за
Програм 10
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920
ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
локалних установа културе

Страна 429 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

112

411

113

412

114
115
116

413
414
415

117

416

118
119
120
121
122

421
422
423
424
425

Установе културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Накнаде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

123

426

124
125

465
482

126
127

512
515

5.02
820

01

1201ПА0
002
820
128
129
130
131

423
424
426
481

01

2201

2001001

5.03

911
132

411

133

412

134
135

413
414

20.12.2018.године

9.233.400,00

9.233.400,00

1.652.772,00

1.652.772,00

100.000,00
400.000,00
130.000,00

100.000,00
400.000,00
130.000,00

400.000,00

400.000,00

2.966.000,00
210.000,00
703.508,00
50.000,00
424.320,00

2.966.000,00
210.000,00
703.508,00
50.000,00
424.320,00

Материјал

315.000,00

315.000,00

Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Mашине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за
функцију 820
Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
0001
Укупно за функцију 820

500.000,00
30.000,00

500.000,00
30.000,00

135.000,00
250.000,00

135.000,00
250.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
800.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Пројектна активност „Jачање
културне продукције и
уметничко стваралаштво“
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације невладиним
организацијама
Извори финансирања за
ПА0002
Приходи из буџета
Укупно за ПА 0002
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ
ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001
(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Установа предшколског
образовања
"Наша радост" Варварин
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натути
Социјална давања запосленима

25.186.777,00

5.943.740,00

31.130.517,00

4.633.065,00

1.063.111,00

5.696.176,00

100.000,00

900.000,00
1.100.000,00

900.000,00
1.000.000,00
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136

415

137

416

138
139
140
141
142
143
144
145
146

421
423
424
425
426
465
472
482
512

01

5.04

Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада из буџета
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за
функцију 911
Приходи из буџета
Приходи 01, 07 - УКУПНО

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

13010004

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

810
147

411

148

412

149
150
151

413
414
415

152

416

153
154
155
156
157
158
159

421
423
424
425
426
465
482

160
161
162

511
512
523

01
04

0602

06020002

Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнада у натуру
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне
и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за
функцију 810
Приходи из буџета 01
Сопствени приходи буџетских
корисника 04
Укупно за функцију 810
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Функционисање
месних заједница

20.12.2018.године

1.032.000,00

1.032.000,00

1.100.000,00

100.000 ,00

1.200.000,00

2.933.000,00
1.618.158,00
1.250.000,00
690.000,00
5.537.000,00
1.920.000,00

130.000,00
127.577,00

200.000,00

400.000,00
25.000,00
90.572,00

3.063.000,00
1.745.735,00
1.250.000,00
690.000,00
5.537.000,00
1.920.000,00
400.000,00
25.000,00
290.572,00

48.000.000,00

7.980.000,00

55.980.000,00

6.861.708,00

3.363.738,00

10.225.446,00

1.845.215,00

672.088,00

2.517.303,00

400.000,00
340.000,00

5.000,00
500.000,00
160.000,00

5.000,00
900.000,00
500.000,00

180.000,00

450.000,00

630.000,00

3.610.000,00
3.705.000,00
820.000,00
1.333.470,00
1.155.000,00
419.607,00
30.000,00

170.000,00
170.000,00
170.000,00
200.000,00
900.000,00
155.265,00

3.780.000,00
3.875.000,00
990.000,00

150.000,00
150.000,00

21.000.000,00

1.533.470,00,00

2.055.000,00
574.872,00
30.000,00

850.000,00
8.000.000,00

150.000,00
1.000.000,00
8.000.000,00

15.766.091,00

36.766.091,00
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160
163
164
165
166
167

421
423
425
426
483
01

0101

01010002

421
168
169
170

422
423
424

171

451

01

0401
04010002

560
172

424

173

511

01

0602

06020002

Месне заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали
Приходи из буџета
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 15
Укупно за функцију 160
ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Мере подршке
руралном развоју
Буџетски фонд за развој
пољопривреде
Пољопривреда
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
(Субвенцуинисање дела
трошкова осигурања усева и
животиња и др)
Текуће субвенције за
пољопривреду
Извори финансирања за ПА
0002
Извори финансирања за
Програм 5
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0002
(ПА 0002) - Праћење
квалитета елемената животне
средине
Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Заштита животне средине
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
(пројектна документација)
Извори финансирања за
функцију 560
Извори финансирања за ПА
0002
Приходи из буџета
Укупно за функцију 560
ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002
(ПА 0002)
Функционисање месних

20.12.2018.године

4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

4.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
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620
174
175

425
511

01

заједница
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 620
Приходи из буџета
Извор финансирања за ПА
0002
Укупно за функцију 620
Свега за Програм 11
УКУПНО РАЗДЕО 5
УКУПНИ РАСХОДИ

20.12.2018.године

3.500.000,00
500.000,00

3.500.000,00
500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

508.000.000,00

15.766.091,00

7.980.000,00

531.746.091,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА У ИЗНОСУ ОД 508.000.000,00 ДИНАРА И СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА У
ИЗНОСУ ОД 23.746.091,00 ДИНАРА, УТВРЂЕНИ СУ И РАСПОРЕЂЕНИ ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ И ТО:
ПРОГРАМ
/ПА/
Пројекат

Вредност
у базној
години
2018

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Средства
из
буџета

Сопствен
и и други
приходи

Шифр
а

Циљ

11020008

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

0601

Ефикасно и
рационално
спровођење
комуналне
делатности

11020001

Оптимална
покривеност
насеља и
територије
јавном
расветом

Програм 2Комунална
делатност

11020001

Развој
заједнице

Субвенције
ЈП „Расвета“

Програм 2Комунална
делатност

11020002

Пдржавање
јавних
зелених
површина

Јавна
површина
која је
обухваћена
чишћењем

3.000.000

3.000.000

Програм 2Комунална
делатност

1102004

Зохигијена

Хватање паса
луталица

300.000

300.000

0101

Спровођење
усвојене
пољопривред
не политике и
политике
руралног
развоја на
подручју
општине

Број
регистровани
х
пољопривред
них
газдинстава

Програм 2
Комунална
делатност

Програм 5
Развој
пољопривре
де

Индикатор

Укупна
средства

Надлежни
орган/особа

Председник
општине
Степен
покривеност
и територије
услугама

Проценат
покривеност
и територије
комуналном
инфраструкт
уре
Број км
улица и
саобраћајниц
а које су
покривене
јавним
осветљењем

16.000.000

20

10

15

16.000.000

20

Председник
општине
0

0,6

1

1

18.000.000

18.000.000

8.500.000

8.500.000

Председник
општине
Комунални
инспектор

Комунални
инспектор
Председник
општине и
реф. за
пољоприв.

1000

1500

2000

20.000.000

20.000.000
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Програм 6
Заштита
животне
средине

Програм 6
Заштита
животне
средине

Програм 6
Заштита
животне
средине

Програм 7
Путна
инфраструкт
ура

0401

04010004

04010004

0701

07010002

Унапређење
квалитета
животне
средине

Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних
вода
Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
уклањања
отпадних
вода
Развијеност
инфраструкту
ре у контексу
доприноса
социо
економском
развоју
Одржавање
квалитета
путне кроз
реконструкци
ју и редовно
оржавање
асфалтног
покривача
Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализациј
е на путевима
и улицама

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Повећана
територија
јавних
зелених
површина
Смањена
површина
под
„дивљим“
депонијама
(ха)
Проценат
секундарних
сировина у
комуналном
отпаду
Број
домаћинства
заштићених
од болести
које преносе
глодари
Површина
третирана
средствима
за
дезинсекцију
(ха)
Проценат
покривеност
и територије
услугама
прикупљања
и одвођења
одпадних
вода (мерено
кроз број
насеља на
укупан борој
насеља)

5

6

6

7

20

15

10

5

30

15

15

10

4000

1600

5700

4000

3000

1200

3000

1200

Дужина
хоризонталне
саобраћајне
сигнализациј
е (у км)

4.000.000

4.000.000

Председник
општине и
еколош.
инсп

Председник
општине
10

15

15

15

20.600.000

20.600.000

Председник
општине

Субвенције
ЈКП„Варвари
н“

Дужина
изграђених
саобраћајниц
а које су у
надлежности
општине (у
км)
Приценат
укупне
дужине
путне мреже
која захтева
санацију или
реконструкци
ју

20.12.2018.године

64

70

75

80

30

10

10

10

5

10

10.5

11

8.000.000

8.000.000

73.100.000

73.100.000

Председник
општине

Трошкови
редовног рада

Програм 7
Путна
инфраструкт
ура

Програм 8
Прешколско
образовање

0701002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструкту
ре

2001

Функциониса
ње
предшколске
установе

Дужина
хоризонталне
саобраћајне
сигнализациј
е (у км)
Укупно
издвајање за
функциониса
ње
предшколске
установе у
оквиру

Председник
општине
2.200.000

48.000.000

2.200.000

7.980.000

55.980.000

Председник
општине И
Начелник
ОУ
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20.12.2018.године

локалног

Председник
општине

2002

Потпуни
обухват
основним
образовањем
и васпитањем

2003

ЦИП 001 –
Обезбеђен
потпуни
обухват
средњошколс
ког
образовања

ИНП 001 –
Број деце
која су
обухваћена
срењим
образовањем

Програм 11
Социјална и
дечија
заштита

0901

Унапређење
положаја
грађана који
припадају
угроженим
групама
обезбеђивање
м мера
социјалне
заштите

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

674

726

748

748

1.785.000

1.785.000

Програм 11
Социјалне
помоћи

0001

1.
Унапређење
заштите
сиромашних

1. Број
једнократних
новчаних
помоћи

354

360

380

380

2.800.000

2.800.000

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

81

90

90

90

2.500.000

2.500.000

1. Број
накнада за
незапослене
породиље

85

90

90

90

10.800.000

10.800.000

133

133

133

133

1.000.000

1.000.000

30

30

30

1.000.000

1.000.000

Програм 9
Основно
образовање

Програм 10
Средње
образовање

2.
Унапређење
положаја
деце и
породице

Обухват деце
основним
образовањем

2. Број
накнада за
новорођенча
д
3.
Унапређење
положаја
старих лица

Програм 11
Дневни
боравак

Програм 11
Подршка
реализација
програма
Црвеног
крста

28.000.000

28.000.000

Председник
општине

494

516

520

530

7.700.000

7.700.000

Председник
општине

Председник
општине

Председник
општине

09010006

Унапређење
положаја
особа са
сметњама у
развоју

1. Број
корисника
услуге
Дневног
боравка
1.1 Број
акција на
прикупљању
различитих
врста помоћи
(укључујући
и акције
добровољног
давање крви

27

30

32

35

0901

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

1.2 Број
дистрибутив
них пакета
хране за
социјално
угрожено
становништв
о

300

300

300

300

21

23

25

25

10.440.000

10.440.000

Председник
општине
320.000

320.000
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Програм 11
П-1
Подршка
реализација
програма
Црвеног
крста

0901П1

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

Програм 11
Подршка
деци са
инвалидитет
ом

09010008

1.4 Брига о
деци

Програм 11
Обезбеђење
одрживих
стамбених/ек
ономских
решења
избеглица
Програм 11
Подршка
деци и
породици са
децом
Програм 12
Примарна
здравствена
заштита

Програм 12
Примарна
здравствена
заштита

Програм 13
Развој
културе

Програм 13
Развој
културе

Програм 14
Развој
омладине и
спорта

Програм 14
Развој
омладине и
спорта

Програм 14
Развој
омладине и
спорта

09010001

Обезбеђење
одрживих
стамбених/ек
ономских
решења
избеглица

09010006

Повећање
ученичког
стандарда

18010001

Унапређење
безбедносзи и
квалитета
здравствене
заштите

18010002

Унапређење
безбедносзи и
квалитета
здравствене
заштите

1201

1201

Подстицање
развоја
културе кроз
јачање
капацитета
културне
инфраструкту
ре
Подстицање
развоја
културе кроз
јачање
капацитета
културне
инфраструкту
ре

Председник
општине
140

150

160

160

3.700.000

3.700.000

800.000

Помоћ из
буџета
избеглице

Број
примедби/пр
итужби
заштитнику
пацијентових
права
Број
примедби/пр
итужби
заштитнику
пацијентових
права
(мртвозорств
о)
Укупан број
посетилаца
на свим
културним
догађајима
који су
одржани

20.12.2018.године

800.000

1.800.000

1.800.000

6.000.000

6.000.000

8.000.000

8.000.000

Начелник
ОУ и
начелник
одељења
правних
послова
Председник
општине и
Лице за
избеглице

Комисије за
стипендира
ње студената

Председник
општине

Председник
општине
360.000,00

360.000,00

Председник
општине
3250

3500

3700

4000

17.500.000

17.500.000

Председник
општине

Укупан број
посетилаца
на свим
културним
догађајима
који су
одржани

3.000.000

3.000.000

Председник
општине

1301

Обезбеђивањ
е услова за
рад и
унапређење
капацитета
спортских
организације
преко којих
се остварује
јавни интесес
у области
спорта

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

13010005

Спровођење
омладинске
политике

Успостављен
и
институцион
ални услови
у општини за
подршку

1.000.000

1.000.000

10.000

11.000

12.000

12.000

21.000.000

15.766.091

36.766.091

Председник
општине

Председник
општине
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активном
укључивању
младих,
подршку
различитим
друштвеним
активностима
младих и
креативном
испољавању
њихових
потреба

Програм 15
Локална
самоуправа

Програм 15
Локална
самоуправа

Програм 16
Политички
систем
локалне
самоуправе

Програм 16
Политички
систем
локалне
самоуправе

Програм 16
Политички
систем
локалне
самоуправе

Програм 15
Локална
самоуправа

Програм 15
Локална
самоуправа

06020002

06020001

21010001

21010002

21010002

Обезбеђивањ
е
задовољавањ
а потреба и
интереса
локалног
становништв
а деловањем
месних
заједница

Основне
делатности
месних
заједница

Одрживо,
управно и
финансијско
функциониса
ње општине у
скалду
надлежности
ма и
пословима
локалне
самоуправе

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

Обезбеђено
контиуниран
о
функциониса
ње органа
ЈЛС и органа
локалне
самоуправе
Обезбеђено
контиуниран
о
функциониса
ње органа
ЈЛС и органа
локалне
самоуправе
Обезбеђено
контиуниран
о
функциониса
ње органа
ЈЛС и органа
локалне
самоуправе

Број седница
скупштине
општине

6.000.000

Начелник
ОУ

80

82

84

85

06020003

Одржавање
финансијске
стабилности
општине и
финасирање
капиталних
инвестицион
их расхода

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%

06020010

Извршавање
свих
надлежности
за
непланиране
и недовољно

Износ
резервестална
резерва

71.840.000

71.840.000

Председник
скупштине
11

13

14

15

12.285.000

12.285.000

Председник
општине

Активности
председника
општине

Број седница
Општинског
већа

6.000.000

Председник
општине и
референт за
месне
заједнице

8.490.000

15

15

15

15

1.400.000

8.490.000

1.400.000

Председник
Општинског
већа

Председник
општине

12.030.000

12.030.000

2.000.000

2.000.000

Председник
општине
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Локална
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06020009

Програм 15
Локална
самоуправа

0602П2

планиране
обавезе и
отклањање
последица
елементарних
непогода и
ванредне
околности
Извршавање
свих
надлежности
за
непланиране
и недовољно
планиране
обавезе и
отклањање
последица
елементарних
непогода и
ванредне
околности
Развој
цивилног
друштва у
општини
Вараврин

Програм 15
Локална
самоуправа

0602П3

Обнова,
изградња и
опремање
верских
заједница

Програм 15
Локална
самоуправа

06020014

Штаб за
ванредне
ситуације
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Износ
резерветекућа
резерва

Број
финансирани
х пројеката
Износ
буџетских
средстава
која се
издвајају за
ове
активности
Унапређење
борбе против
елементарни
х непогода
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Председник
општине
10.000.000

10.000.000

Председинк
општине
200.000

200.000

Председинк
општине
5.000.000

5.000.000

Председник
општине
2.000.000

2.000.000

Јавни
правобранил
ац

Програм 15
Локална
самоуправа

06020004

Заштита
имовинских
права и
интереса
општине

Програм 15
Локална
самоуправа

06020002

Активна
политика
запошљавања

Повећање
броја
запослених

6.000.000

6.000.000

Програм 15
Локална
самоуправа

0602П1

Обележавања
Дана
општине

Прослава
поводом
обележавања
Дана
општине

650.000

650.000

Програм 15
Локална
самоуправа

06020002

Функциониса
ње месних
заједница

Побољшање
услува у
месним
заједницама

4.000.000

4.000.000

Програм 17
Локална
самоуправа

05010001

Јавно
приватно
партнерство

Побољшање
енергетске
ефикасности

300.000

300.000

Број
предмета у
раду

3.600.000

3.600.000

Председник
општине

Председник
општине

Председник
општине

Председник
општине

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
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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 је максимални број запослених за
сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.
Узевши у обзир мишљење Министарства финансија бр.401-00-02218/2018-03 од 31.
августа 2018. године којим је добијена сагласност за увећање масе средстава за плате у 2018.
години за период од добијања сагласности до краја године (четири месеца) за плате:
интерног ревизора, два помоћника председника општине, и два новозапослена у ПУ“Наша
радост“у Варварину, пројектована је маса плата за 2019. годину која обухвата и њихове плате
за дванаест месеци.
Приликом планирања средстава за исплату плата запослених, у складу са Упутством
за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину са поројекцијама за 2020. и
2021. годину Министарства финансија, маса за плату је увећана за предвиђених 7 процената,
као и планирано повећање минималне цене рада почев од јануара 2019 године.
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.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 9.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно
његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити.
Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног
корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из
текуће буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава, средства за његово пословање или овлашћење обезбеђују се из текуће буџетске
резерве.
Ако корисник буџетских средстава престане да постоје, а његови задаци нису пренети
да другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу
буџетску резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава
сталне буџетске резерве.
Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава образују више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена
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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 10.
Решење о употреби средстава сталне резерве доноси Општинско веће, на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије, за намене утврђене у члану 70 Закона о
буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица
ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и промања
од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене
апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.
О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије. Одређена средства из става 1 овог члана
представљају повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују
се по намени за коју су средства опредељена.
Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и
индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Варварин.
Члан 12.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27. Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 13.
Председник општине – Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о
буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од
сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног
за финансије, да део јавних средставас од прихода, остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља опшшти приход буџета у текућој години.

Страна 440 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2018.године

Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који доносе финансијске
планове на основу закона, дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним
апропријацијама у буџету.
Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Члан 17.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему, доноси Општинско веће општине Варварин.
Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принцип готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора
или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су
у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра
се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност законом
одређеном нивоу.
Члан 21.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
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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 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе
се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са
истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 24.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној
администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. године, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која
су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају
закуп у 2019. 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 става 2 овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 26.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета општина се може задужити на
основу Одлуке скупштине општине у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу
(''Службени гласник РС'', број 61/2005).
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Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2019. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2019.
годину.
Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету општине Варварин из другог буџета Републике
определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан законом. Односно актом Скупштине
општине и уколико тај план нису доставити Управи за трезор.
Члан 30.
У делу капиталних инвестиционих расхода директни и индиректни корисници
буџетских средстава могу да врше плаћања и преузимања обавеза до висине које одреди
Општинско веће посебним актом, у зависности од остварења прихода и њихове динамике у
току буџетске године, у оквиру одређених апропријација.
Општинско веће посебним актом одобрава инвенстиције које ће се извршавати на
терет буџета у 2019. години.
Члан 31.
Основном и средњем образовању, а расподелу средстава на основу одређених
критеријума, односно кључа, по појединим школама врши Општинско веће које даје
сагласност на финансијске планове.
Члан 32.
У области здравствене заштите финансирају се трошкови у складу са Законом.
Финансијски план усваја Скупштина општине.
Члан 33.
У области социјалне заштите финансираће се расходи на основу Финансијског плана
за 2019. годину.
Финансијски план усваја Скупштина општине.
Члан 34.
Индиректни буџетски корисници не могу финансирати активности и пројекте који су
регулисани посебним општинским одлукама (делатности невладиних организација,
удружења грађана, спортских организација, информисање грађана и сл.).
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Члан 35.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових
средстава.
Члан 36.
Месне заједнице као индиректни корисници, дужни су да донесу и доставе програме
рада и финансијске планове за 2019. годину на сагласност Општинском већу.
Расподелу средстава из раздела – Месне заједнице функционална класификација 160
врши Општинско веће на основу усаглашених предлога плана рада и финансијског плана
месних заједница.
Члан 37.
Расподелу средстава са апропријације Штаб за ванредне ситуације, врши Општинско
веће на предлог Штаба за ванредне ситуације а за намене предвиђене и усвојене планом.
Члан 38.
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 39.
Распоред и коришћење средстава врши се годишњим планом непосредно после
доношења буџета. Општинско веће може вршити расподелу средстава са свих апропријација
посебним актима (закључцима, решењима).
Члан 40.
Средства са конта 481 – дотације невладиним организацијама вршиће Општинско веће
општине Варварин по спроведеном конкурсу а на основу члана 34. Закона о удружењима.
Члан 41.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54 Закона о буџетском
систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева
плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из
члана 4. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других
извора.
Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацимама у тој
години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. години и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овог одлуком.
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Члан 42.
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 43.
Јавна предузећа чији је оснивач општина дужна су да до 30.11.2019. године изврше
уплату дела добити по завршном рачуну за 2018. годину.
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
Образложење
На основу одредби Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром
стручна служба Одељења за привреду и финансије израдила је Упутство буџета за 2019.
годину на бази параметара из Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019.
годину и 2020. годину. Ово из разлога кашњења Фискалне стратегије за 2019. годину са
пројекцијама за 2020. и 2021. годину,на коју Влада Републике Србије треба да да сагласност
и Упутства за припрему Одлуке о Буџету локалне власти коју доноси Министарство
финансија, рок је 5. јули. На тај начин је стручна служба испоштовала буџетски календар у
делу припреме Буџета за наредну годину. Буџетским корисницима одређене су квоте за
припрему њихових финансијских планова, који корисници нису у року доставили.
Нацрт Буџета је општинско Веће у начелу усвојило по буџетском календару и вратило
га на ревидирање по доношењу Упутству Министарства финансија.
Буџет је припремљен на основу члана 112. Закона о буџетском систему.
Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању.
Приликом утврђивања програма успостављена је веза између тог програма и сектора
којем програм припада.
Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу
су програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти.
Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета и
транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску
структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све
локалне самоуправе. Ту листу је утврдила СКГО у сарадњи са Министарством финансија, а у
складу са надлежностима јединице локалне самоуправе. У тој листи за програме и
програмске активности утврђена је њихова : шифра, назив, сектор коме припада и сврха.
За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне
самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака
јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање
специфичних програма, програмске активности или пројеката које спроводи.
СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу
униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на
програмску листу индикатора за 2015 и 2016. годину:
- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање,
- Програм 2 – Комуналне делатности,
- Програм 3 – Локално економски развој,
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Програм 4 – Развој туризма,
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
Програм 6 – Заштита животне средине,
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање,
Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
Програм 12 – Здравствена заштита,
Програм 13 - Развој културе и информисања,
Програм 14 – Развој спорта и омладине,
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе,
Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину са
пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарство финансија је
објавило на сајту 05.11.2018. године. Упутством за локалне власти, дате су смернице за
припрему буџета локалних власти. Стручна служба Одељење за привреду финансије је
ревидирала већ дато Упутство корисницима буџета општине Варварин новим параметрима.
Упутством Министарства финансија дато је да:
Локална власт у 2019. години може планирати средства потребна за исплату плата
запослених, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у
2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу члана 40. Закона о
буџету Републике Србије за 2018. годину. Овако формирана маса средстава за плате увећава
се:
- У органима и службама локалне власти за 7 %
- У установама социјалне заштите за 7 % ( допуна за 9% мејлом)
- У предшколским установама за 7 %
- У установама културе за 7%
- У осталим јавним службама 7 %
Као и претходних година и у буџетској 2019. години не треба планирати обрачун и
исплату, божићних, новогодишњих и других врта награда и бонуса предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике, осим
јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019. години.
Планирани бој запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању
максималног броја запослених у јавном сектору које је дато у табели 1.
У оквиру крупе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга , потребно је
реално планирати средства за ове намене, а нарочито за извршавање расхода на име сталних
трошкова.
У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме на основу којих се додељују
субвенције и имати при том у виду прописе који се односе на државну помоћ, планирани
износ субвенција за 2019. годину је у скалу са Упутством Министарства финансија.
Остали расходи – група конта 48 - планирани у складу са рестриктивном политиком с
тим што новчане казне и пенали по решењу судова треба планирати реално на уштрб осталих
расхода у овој групи конта.
Капиталне пројекте треба планирати за 2019. годину и наредне две године. Капитални
пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката,
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инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања који
је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који
подразумевају улагање у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су
јавног интереса. Њиме се увећава имовина локалне власти.
На основу Статута општине Варварин и одредби Закона о буџетском систему и
одредби закона о појединим областима из надлежности локалне самоуправе буџет општине
Варварин пројектован је у износу од 531.746.091,00 динара и то:
*Приходи из извора финансирања 01 – 508.000.000,00 динара
*Остали извори прихода - 23.746.091,00 динара
Укупни приходи од пореза на зараде планирани су у нешто већем износу због
планиране веће зараде корисника јавних средстава.
Укупни приходи од пореза на имовину повећани су у већем износу у односу на ниво
плана у односу на 2018. годину имајући у виду наплату истих у овој години.
Током 2019. године случају повећања наплате вршиће се корекција плана и то због
повећања броја обвезника озакоњење нелегализованих објеката и програму реформе пореза
на имовину.
Висина ненаменског трансфера планиран је на истом нивоу као и претходне године по
Упутству Министарства финансије и износи 296.00.000,00 динара док је наменски трансфер
Министарства просвета предшколској установи за припремни предшколски програм
планиран у износу од 7.980.000,00 динара.
Планирани расходи у 2019. години износе 531.746.091,00 динара, од тога извор
финансирања приход из буџета 01- 508.000.000,00 и остали извори 23.746.091,00 динара.
Средства за субвенциисање јавних предузећа планирана су у износу од 16.500.000,00
динара.
Средства за финансирање културних манифестација планирана су у износу од
3.000.000,00 динара и о финансирању истих на предлог Комисије одлучиће општинско Веће.
За финансирање развоја пољопривреде планирана су средства у износу од
20.000.000,00 динара.
За запошљавање и самозапошљавање преко Националне службе планирана су
средства у износу од 6.000.000,00 динара.
За стипендирање студената планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.
За Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју планирана су средства у
износу од 10.440.000,00 динара.
За избегла и расељена лица и решавање њиховог стамбеног питања планирана су
средства у износу од 1.800.000,00 динара.
За капиталне пројекте планирану су средства у износу од 103.370.000,00 динара.
За набавку опреме планирана су средства у износу од 1.935.000,00 динара ( извор
финансирања 01).
Детаљан приказ прихода и расхода дат је у табеларном приказу.
Руководиоци директних буџетских корисника обавештени су да је рок за доношење
буџета 20. децембар текуће године.
Свакако, треба нагласити да је за припрему нацрта буџета Одељењу за финансије
непходно да на време располаже параметрима и смерницама и износима трансферних
средстава, што је у овој години, није случај, као што смо напред нагласили.
Број: 400-298 /2018 - I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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46.
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин.изн. и
89/2018 – 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. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017- пречишћени текст),
Скупштина општине Варварин, на 25. седници одржаној дана 20.12.2018 . 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 и 21/2017), 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.
5.
6.
7.

7а
8.
9.

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

ИЗНОС У ДИНАРИМА
I зона
500.550

II зона

III зона

500.550
25.028
500.550
500.550
500.550
500.550

500.550
11.000
500.550
200.220
50.055
500.550

500.550
5.000
500.550
50.055
50.055
500.550

500.550
200.220
100.110
50.055
500.550

500.550
200.220
75.083
50.055
500.550

500.550
200.220
50.055
50.055
500.550

Члан 2.
Тарифни број 3 тачка 3 – Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, мења се и гласи :
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, плаћа се комунална такса у једнократном износ и то:
1.За теретна возила:
-за камионе до 2т носивости - 1.730,00 динара,
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-за камионе од 2т до 5т носивости - 2.300,00 динара,
-за камионе од 5т до 12т носивости - 4.020,00 динара,
-за камионе преко 12т носивости - 5.740,00 динара,
2. За теретне и радне приколице ( за путничке аутомобиле) – 570,00 динара
3. За путничка возила:
-до 1150цм3 - 570,00 динара,
-преко 1150цм3 до 1300 цм3 - 1140,00 динара,
-преко 1.300 цм3 до 1600 цм3 - 1720,00 динара,
-преко 1600 цм3 до 2000 цм3 - 2.300,00 динара,
-преко 2000 цм3 до 3000 цм3 - 3.470,00 динара,
-преко 3000 цм3 - 5.740,00 динара.
4.За мотоцикле:
-до 125 цм2 - 460,00 динара,
-преко 125 цм2 до 250 цм2 - 680,00 динара,
-преко 250 цм2 до 500 цм2 -1.140,00 динара,
-преко 500 цм2 до 1200 цм2 - 1.390,00 динара,
-преко 1200 цм2 - 1.720,00 динара.
5. За аутобусе и комби бусеве – 50,00 динара по регистрованом седишту;
6. За прикључна возила:
Теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета:
-1т носивости – 460,00 динара,
-од 1т до 5т носивости – 800,00 динара,
-од 5т до 10т носивости - 1.090,00 динара,
-од 10т до 12т носивости - 1.500,00 динара,
-носивост преко 12т - 2.300,00 динара,
6.За вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата - 1.720,00 динара ,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата - 2.300,00 динара ,
-чија је снага мотора од 96-132 киловата - 2.900,00 динара ,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата -3.470,00 динара ,
-чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.610,00 динара .
8.За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела - 1.140,00 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Варварин“, а примењује се почев од 01.01.2019.године.
БРОЈ: 434-39/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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47.
На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о
државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС,
96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени
гласник РС“, број 63/17) и члана 37. Статута општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 10/2017 – пречишћен текст) уз прибављену сагласност Министарства
државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00109/2018-24 од 14.12.2018. године,
Скупштина општне Варварин, на 25. седници одржаној дана 20.12.2018. године, донси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ЗАСЕЛАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују називи улица, тргова и заселака у насељеним местима
општине Варварин, и то:
1. Бачина,
2. Бошњане,
3. Варварин,
4. Варварин (село),
5. Горњи Катун,
6. Горњи Крчин,
7. Доњи Катун,
8. Доњи Крчин,
9. Залогован,
10. Избеница,
11. Карановац,

1.
2.

3.
4.

5.
6.

12. Мала Крушевица,
13. Мареново,
14. Маскаре,
15. Обреж,
16. Орашје,
17. Пајковац,
18. Парцане,
19. Суваја,
20. Тољевац, и
21. Церница.

Члан 2.
У насељеном месту Бачина утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Краља Петра I – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 3086 и
3120, пружа се дуж кп 9574, а завршава између кп 3163 и 3197, све у КО Бачина.
Улица Благоја Нешковића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 2944 и
2947/1, пружа се кп 2916, и завршава у пресеку са улицом Избеничка, све у КО
Бачина.
Улица Вука Караџића – почиње од улице 22. јули, између кп 4171 и 4471/1, пружа се
кп 9565, и завршава у пресеку са улицом Маршала Тита, све у КО Бачина.
Улица Ериха Шломовића – почиње од улице Мирка Томића, између кп 4173 и
4469/2, пружа се кп 4458/1 до корита Избеничке реке, даље кп 9566, и завршава код кп
9567, све у КО Бачина.
Улица 27. марта – почиње од улице Милоја Закића, између кп 3527/2 и 3539, пружа
се кп 3534, и завршава код кп 3722, све у КО Бачина.
Улица Добривоја Ђокића – почиње од улице Првомајска, између кп 2825 и 2871/2,
пружа се кп 9561, и завршава између кп 1739 и 2081, све у КО Бачина.
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7. Улица Душана Гавриловића – почиње од улице Милоја Закића , између кп 9684/4 и
9721/1, пружа се кп 9731, пресеца улицу Коче Поповића , наставља пружање кп 9704,
затим 9570, до кп 2640 на десној страни која представља саставни део ове улице, и
даље наставља пружање парцелом 9570 и завршава између кп 2222 и 2313 на граници
са КО Церница, све у КО Бачина.
8. Улица Ђиласова – почиње од улице Првомајска, између кп 2810/1 и 3008, пружа се
кп 3013, затим 3020 и завршава између корита Каленићке реке и кп 2800, све у КО
Бачина.
9. Улица Здравка Бабића – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 2617 и
3140/1, пружа се кп 9571, и завршава у пресеку са улицом Душана Гавриловића, све у
КО Бачина.
10. Улица Милунке Савић – почиње од улице Мирка Томића, између кп 3856 и 3879,
пружа се кп 3878, и завршава до кп 3872, све у КО Бачина.
11. Улица Иво Лоле Рибара – почиње од улице Мирка Томића, између кп 4046 и 4049,
пружа се кп 4047, затим делом кп 4045 која је саставни део улице Цане Бабовић, даље
се пружа кп 4029, и завршава до кп 4106, а између кп 4027 и 4035, све у КО Бачина.
12. Улица Избеничка – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1682/2 и 2929, пружа
се кп 9564, и завршава у пресеку са улицом Добривоја Ђокића, све у КО Бачина.
13. Улица Јевремова – почиње од улице Мирка Томића, између кп 3907/2 и 3908/2,
пружа се кп 3905 и 3906/2, и завршава до кп 3906/1, све у КО Бачина.
14. Улица Патријарха Павла – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 3124 и
3135, пружа се кп 3126, и завршава у пресеку са улицом Краља Петра I, све у КО
Бачина.
15. Улица Каленићка – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 3054 и 3066/1,
пружа се кп 3055 до кп 3021, и даље овом парцелом, и завршава се између кп 2726 и
3022/1, све у КО Бачина.
16. Улица Кеј Миливоја Тотића – почиње од улице Маршала Тита, између корита
Каленићке реке и кп 9682, пружа се кп 9683, затим 9569, уз обухват кп 3834 даље до
кп 9602, где се и завршава између кп 5821 и 5822, све у КО Бачина.
17. Улица Косте Абрашевића – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 2692
и 3049, пружа се кп 2725, и завршава се између кп 2671 и 2740, све у КО Бачина.
18. Улица Коче Поповића – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 9708 и
9710, пружа се кп 9709, затим кп 9575, и завршава се између кп 3235 и 3237, све у КО
Бачина.
19. Улица Маршала Тита – почиње од улице моста на Каленићкој реци у центру насеља
Бачина, између кп 9675 и 9682, пружа се кп 9729, до кп 9597 која је саставни део
улице Мирка Томића , затим кп 9595 све до кп 9599, где се и завршава се између кп
1563 и 4107, све у КО Бачина.
20. Улица Милета Мишковића – почиње између кп 3719 и 3720, пружа се кп 3555,
пресеца улицу Милоја Закића , наставља кп 9576, до између кп 3293/1 и 3364, а заим
преко делова кп 3290, 3292, 3280/2, 3280/1 и завршава се у кп 3273, све у КО Бачина.
21. Улица Милоја Закића – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 9728/2 и
9723/1, пружа се кп 9732, затим наставља кп 9577, до кп 3612 и 6824/1, где натавља да
се пружа кп 6663, и завршава се до кп 9600, све у КО Бачина.
22. Улица Добрице Ћосића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3867 и 3949,
пружа се кп 3947, све у КО Бачина.
23. Улица Мирка Томића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3855/2 и 3856,
пружа се кп 9597 до краја насељеног места Бачина према насељу Варварин, све у КО
Бачина.
24. Улица Моше Пијаде – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3883 и 3887,
пружа се кп 3886, све у КО Бачина.
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25. Улица Нушићева – почиње од улице Милоја Закића, између кп 3393/1 и 3420, пружа
се кп 3395 до кп 3396 и даље се пружа овом парцелом до улице Дејана Милетића, све
у КО Бачина.
26. Улица Обилићева – почиње почиње од улице Мирка Томића, између кп 3807 и
3823/2, пружа се кп 3822, и завршава у пресеку са улицом Кеј Миливоја Тотића, све у
КО Бачина.
27. Улица Првомајска – почиње од улице Маршала Тита, између кп 9652/2 и 9673/1,
пружа се кп 9730, затим кп 9596 до краја насељеног места Бачина према насељу
Орашје, све у КО Бачина.
28. Улица 7. јула – почиње од улице Маршала Тита, између кп 9677 и 9680/1, пружа се
кп 9679, и завршава у пресеку са улицом Кеј Миливоја Тотића, све у КО Бачина.
29. Улица Дејана Милетића – почиње од улице Милоја Закића, између кп 3430 и 3509,
пружа се кп 3439, обухвата кп 3440, и 3449 до кп 9576 којом се пружа у делу до
између кп 3261 и 3273 и кп 3366, и завршава се између кп 3357 и 3378/1, све у КО
Бачина.
30. Улица Исидоре Секулић – почиње од улице Мирка Томића, између кп 4409 и 4411,
пружа се кп 4410, и завршава у пресеку са улицом Ерика Шломовића, све у КО
Бачина.
31. Улица Милана Ј. Радојевића – почиње од улице Првомајска, између кп 2988/1 и
2993/2, пружа се кп 2992 до корита Каленићке реке, све у КО Бачина.
32. Улица Цане Бабовић – почиње од улице 14. октобра, између кп 4061 и 4062/1, пружа
се кп 4045, обухвата део кп 4106 (од кп 4045 до између кп 4035 и 4098) и завршава у
пресеку са улицом Иво Лоле Рибара, све у КО Бачина.
33. Улица Церничка – почиње од улице Душана Гавриловића, између кп 2625/1 и 2681,
пружа се кп 2680, обухвата кп 2701 (према улици Косте Абрашевића) и завршава у
пресеку са улицом Косте Абрашевића, између кп 2679 и 2724, све у КО Бачина.
34. Улица 14. октобра – почиње од улице Мирка Томића, између кп 4155/1 и 4061, пружа
се кп 4143, и завршава у пресеку са улицом Вука Караџића, све у КО Бачина.
35. Улица Ђурђевданска – почиње од улице Првомајска, између кп 2820/1 и 2822, пружа
се кп 2820/2, и завршава до кп 2821/1.
36. Улица Шантићева – почиње од улице Молоја Закића, између кп 3611/3 и 6662,
пружа се кп 9577, и завршава до кп 9600 између кп 5924 и 6608.
37. Улица Косовска – почиње између кп 3256 и 3259, пружа се кп 3258, делом кп 9576,
прелази преко кп 3239, а завршава се код постојеће улице Коче Поповића између кп
3237 и 3240/2.
38. Улица Земљорадничка – почиње од раскрснице са постојећим улицама Ерика
Шломовића и Мирка Томића између кп 5137/4 и 4687, пружа се кп 5138, прелази
преко кп 9602, 5748, 5749, 5755, 5747, 5746, 5745/6, 5744, 5739/2 и 5741, наставља дуж
кп 5328, код кп 5719 скреће и пружа се кп 5718, код кп 5687/1 скреће и пружа се кп
9579, а завршава се на граници са суседним насељеним местом Варварин (село),
између кп 5363 и 8814/4.
39. Заселак Присоје – заселак се простире на кп 39 и 40/1, све у КО Бачина.
40. Заселак Избенички кључ – заселак се простире на кп 1551, 1060, 1061 и 1062, све у
КО Бачина.
41. Заселак Старо брдо – заселак се простире на кп 602 у КО Бачина.
42. Заселак Поље – заселак се простире на кп 389 у КО Бачина.
43. Заселак Суви до – заселак се простире на кп 8242 у КО Бачина.
44. Заселак Кованлук – заселак се простире на кп 7486/1 у КО Бачина.
45. Заселак Бoрак – заселак се простире на кп 6491/4 у КО Бачина.
46. Заселак Брестарац – заселак се простире на кп 6396 и 6390/1, све у КО Бачина.
47. Заселак Грабовац – заселак се простире на кп 5338/2 у КО Бачина.
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Члан 3.
У насељеном месту Бoшњане утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Маршала Тита – почиње од центра села , између кп 4906/1 и 3329, пружа се
дуж кп 7828 и 7865 и завршава код кп 2563 на граници са КО Маскаре, обухвата кп
2600 и део 2628 која завршава код кп број 3229.
2. Улица Лоле Рибара – почиње од улице Маршала Тита, између кп 2398 и 2381, пружа
се кп 7823 и завршава између кп 378 и 2081 , обухвата кп 2387, 2388 и 2393.
3. Улица Бранка Радичевића – почиње од улице Лоле Рибара, између кп 2422 и 2218/2,
пружа се кп 7826 и завршава између кп 2178 и 2517, обухвата кп 2235 и 2463.
4. Улица 1. маја – почиње од улице Маршала Тита, између кп 2430 и 2540, пружа се
дуж кп 7827 и 7858/2 а завршава код кп 2519/1 на граници са КО Маскаре.
5. Улица 14. октобра – почиње од улице Маршала Тита, између кп 4909/1 и 2371, пружа
се кп 4914 и завршава код кп 4917 и 4900.
6. Улица Братства-јединства – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3234/1 и
3235/1, пружа се кп 7831 и завршава између кп 3107/1 и 3109/1, обухвата кп 3213,
3196 и 3139.
7. Улица 7. јула – почиње од улице Братства-јединства, између кп 3188 и 3161, пружа се
кп 7830 све до кп 2756 и 3151, наставља да се пружа и обухвата део кп 7829 где и
завршава између кп 2748 и 3175.
8. Улица Змајева – почиње од улице Братства-јединства, између кп 3257 и 3145, пружа
се кп 7832 све до корита Вратарске реке.
9. Улица Пролетерска – почиње од улице Драги Макић, између кп 4899 и 4921, пружа
се кп 7822 и завршава код кп 1959/2, наставља да се пружа и обухвата део кп 1877 где
и завршава између кп 1876 и 1863.
10. Улица Мирка Томића – почиње од улице Пролетерска, између кп 4928 и 4983,
пружа се кп 4923 и завршава код кп 4967, обухвата целу кп 4936.
11. Улица Светосавска – почиње од улице Пролетерска, између кп 4888 и 4896/1, пружа
се целом кп 4892 , обухвата део кп 7840 од улице Драги Макић кп 7836 и завршава
код кп 4873/1 и 4785/3.
12. Улица Карађорђева – почиње од улице Пролетерска, између кп 4875/1 и 5005, пружа
се кп 7841 и завршава код кп 5098 и 6127.
13. Улица Драги Макић – почиње од центра села, између кп 4906/1 и 3329, пружа се
дуж кп 7828, прелази преко кп 7853, наставља да се пружа дуж целе кп 7836, прелази
преко кп 7852, наставља пружање даље кп 7837, прелази преко кп 4029, наставља
пружање даље целом кп 7846 и завршава код кп 7869/2 на граници са КО Шанац,
обухвата целе кп 3359, 4717, 3434, 6996 , део кп 4742 која завршава код кп број 4772 и
4714, део кп 7834 која завршава код кп број 7112 и 4029, део кп 7844 која завршава
код кп број 6982 и 6975/2.
14. Улица Облачић Раде – почиње од улице Драги Макић, између кп 4174 и 4172/1,
пружа се кп 7842 и завршава код кп 4163 и 4201.
15. Улица Јове Курсуле – почиње од улице Драги Макић, између кп 3400/2 и 3413,
пружа се кп 3410 све до корита Вратарске реке.
16. Улица Вука Караџића – почиње од центра села, између кп 3353 и 3236/1, пружа се
дуж кп 3329, код кп 3325/1 скреће и пружа се дуж целе кп 3292 и завршава код
Змајеве улице између кп 7832 и 3259/1, обухвата и целе кп 3322 и 3293.
17. Улица Доситејева – почиње од улице Братства-јединства, између кп 3249 и 3251/2,
пружа се целом кп 3250, а завршава се код улице Вука Караџића између кп 3266/2 и
3317.
18. Улица Хиландарска – почиње од улице Драги Макић, између кп 4116 и 4115, пружа
се кп 7843, а завршава код кп 4121 и 4099.
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19. Улица Жичка – почиње од улице Светосавска, између кп 4782 и 44757/2, пружа се кп
4780 , прелази преко кп 4781, а завршава између кп 4784 и 4777.
20. Улица Дечанска – почиње од улице Пролетерска, између кп 1875 и 5048/3, пружа се
кп 7821, и завршава између кп 1818 и 5113.
21. Улица Земљорадничка – почиње од улице Пролетерска, између кп 1959/2 и 1878/2,
пружа се кп 7822, прелази преко кп 7851, наставља дуж кп 7819 и завршава између кп
1299 и 1207.
22. Заселак Горња Копчежина – простире се на кп 537.
23. Заселак Доња Копчежина – простире се на кп 730 и 585/2.
24. Заселак Доњи Кључ – простире се на кп 2850.
25. Заселак Свети Лука – простире се на кп 6243/1.
26. Заселак Коларац – простире се на кп 7604.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Члан 4.
У насељеном месту Варварин утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Чеде Симића – почиње од улице Марина Мариновића, између кп 339/2 и 340,
пружа се дуж кп 1214 до улице 14. октобра која је пресеца, па наставља да се пружа
дуж кп 1217/2 до улице 7. јули која је такође пресеца и даље наставља да се пружа
дуж кп 440, и завршава се између кп 453 и 462, све у КО Варварин (варош).
Улица 14. октобра – почиње од кп 163/4, између кп 161/6 и 163/3, пружа се дуж кп
163/3, наставља да се пружа дуж кп 163/5 до улице Јове Курсуле која је пресеца и
наставља да се пружа дуж кп 101 до улице Слободе која је такође пресеца, даље
наставља да се пружа дуж кп 73 до улице Лоле Рибара која је такође пресеца, затим се
пружа дуж кп 48, па дуж кп 1212, и завршава се између кп 321 и 378, све у КО
Варварин (варош).
Улица Лоле Рибара – почиње од кп 1/62, између кп 1/58 и 1/70, пружа се дуж кп 1/62
до улице Мите Милојевића која је пресеца, наставља да се пружа дуж кп 1/51 до
улице Марина Мариновића која је пресеца, па наставља да се пружа дуж кп 226/1,
затим дуж кп 1221 до улице Југ Богдана, и завршава се између кп 506 и 508, све у КО
Варварин (варош).
Улица Слободе – почиње од кп 9/9, између кп 1/69 и 9/2, пружа се дуж кп 2, затим се
пружа дуж кп 228 до улице Марина Мариновића која је пресеца, па наставља да се
пружа дуж кп 227/1, затим дуж кп 1222, затим дуж кп1223, све у КО Варварин
(варош), и завршава се између кп 743 КО Варварин (варош) и 3978/1 КО Горњи
Катун.
Улица Јове Курсуле – почиње од моста на реци Великој Морави, између кп 1/54 и
206/2, пружа се дуж кп 231 до улице Марина Мариновића која је пресеца, па наставља
да се пружа дуж кп 232, затим дуж кп 122/10, затим дуж кп 123/100 до улице Вожда
Карађорђа која је пресеца, даље се пружа дуж кп 123/57 до у улице Милете
Радојковића која је такође пресеца, даље се пружа дуж кп 123/14 до улице
Видовданска, и завршава се између кп 123/4 и 123/16 , све у КО Варварин (варош).
Улица 7. јули – почиње од улице Јове Кусуле, између кп 118/1 и 120/1, пружа се дуж
кп 119 до улице Слободе која је пресеца, па наставља да се пружа дуж кп 55 до улице
Лоле Рибара која је пресеца, даље се пружа дуж кп 1218 до у улице Брегалничка, и
завршава се између кп 413/2 и 417 , све у КО Варварин (варош).
Улица Првомајска – почиње од границе са КО Варварин (село) и корита Каленићке
реке, између кп 903 и 950, пружа се дуж кп 1227, десна страна улице обухвата кп 956
до између кп 936 и 967, наставља да се пружа дуж кп 1226, затим дуж кп 1225 до
улице Слободе која је пресеца, даље наставља да се пружа дуж кп 1224, до границе са
КО Горњи Катун, и завршава се између кп 575 и 740 , све у КО Варварин (варош).
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8. Улица Марина Мариновића – почиње од границе са КО Варварин (село), између кп
1136/1 и 1210, пружа се дуж кп 1228, лева страна улице обухвата кп 1142, наставља да
се пружа дуж кп 221, затим дуж кп 1213 до границе са КО Горњи Катун, и завршава
се између кп 245 и 280 , све у КО Варварин (варош).
9. Улица Пионирска – почиње од улице Марина Мариновића, између кп 1146/2 и
1167/1, пружа се дуж кп 1154, и завршава се између кп 1153 и 1155, све у КО
Варварин (варош).
10. Улица Светосавска – почиње од између кп 204/1 и 218, пружа се дуж кп 210 до
улице Мите Милојевића која је пресеца, па наставља да се пружа дуж кп 196 до улице
Марина Мариновића која је пресеца, даље се пружа дуж кп 185 до у улице 14. октобра
која је пресеца, даље наставља дуж кп 161/10 и 155/10, и завршава се између кп 155/5
и 155/9, све у КО Варварин (варош).
11. Улица Мите Милојевића – почиње од улице Лоле Рибара, пружа се дуж кп 1/52 до
улице Слободе која је пресеца, па наставља да се пружа дуж кп 230 до улице Јове
Курсуле која је пресеца, даље се пружа дуж кп 202/1, и завршава се између кп 197,
200/2 и 211/2, све у КО Варварин (варош).
12. Улица Каленићка – почиње од улице Првомајска, између кп 906 и 927, пружа се дуж
кп 907, лева страна улице обухвата кп 902, 901, 900, 899, 898 и 897, и завршава се
између кп 875/1 и 883, све у КО Варварин (варош).
13. Улица Цара Душана – почиње од улице Слободе, између кп 541/1 и 659, пружа се
дуж кп 547, и завршава се на граници са КО Горњи Катун, између кп 573 и 601/1, све
у КО Варварин (варош).
14. Улица Кнеза Лазара – почиње од улице Југ Богдана, између кп 547/6 и 547/7, пружа
се дуж кп 547/1, затим деловима кп 538, 539 и 540, и дуж кп 548/7, до улице Цара
Душана, и завршава између кп 544 и 548/3, све у КО Варварин (варош).
15. Улица Југ Богдана – почиње од улице Слободе, између кп 529/1 и 530, пружа се дуж
кп 1220/1, затим обухвата кп 548/11 и 1220/2, и завршава се на граници са КО Горњи
Катун између кп 560 и 1219, све у КО Варварин (варош).
16. Улица Јухорска – почиње од улице Лоле Рибара, између кп 456 и 505, пружа се дуж
кп 507, и завршава се између кп 472 и 484, све у КО Варварин (варош).
17. Улица Шумадијска – почиње од улице Чеде Симића, између кп 435 и 463, пружа се
дуж кп 475/2 до улице Брегалничка, и завршава се између кп 422 и 475/1, све у КО
Варварин (варош).
18. Улица Драгана Томашевића – почиње од улице 7. јули, између кп 365 и 393, пружа
се дуж кп 379 до улице 14. октобра, и завршава се између кп 378 и 381/1, све у КО
Варварин (варош).
19. Улица Кајмакчаланска – почиње од улице 14. октобра, између кп 322 и 324, пружа
се дуж кп 323, и завршава се између кп 316 и 334, све у КО Варварин (варош).
20. Улица Брегалничка – почиње од улице 7. јула, између кп 417 КО Варварин (варош)
и 4460/3 КО Горњи Катун, пружа се дуж кп 1219 упоредо са границом КО Горњи
Катун, до улице Југ Богдана, и завршава се између кп 482 КО Варварин (варош) и
4459/1 КО Горњи Катун.
21. Улица Темнићка – почиње од улице Грофа Орурка, између кп 123/116 и 123/118,
пружа се дуж кп 123/105, до улице Вожда Карађорђа која је пресеца, затим се пружа
дуж 123/76 до улице Кнеза Милете Радојковића која је прсеца, затим се пружа дуж кп
123/30 до улице Видовданска, и завршава се између кп 123/27 и 123/31, све у КО
Варварин (варош).
22. Улица Светог Саве – почиње од улице Грофа Орурка, између кп 123/106 и 1058,
пружа се дуж кп 123/107, до улице Вожда Карађорђа која је пресеца, затим се пружа
дуж 123/89 до улице Кнеза Милете Радојковића која је прсеца, обухвата кп 985, затим
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се пружа дуж кп 123/95 до улице Видовданска, и завршава се између кп 986 и 123/109,
све у КО Варварин (варош).
23. Улица Устаничка – почиње од улице Грофа Орурка, између кп 1060 и 1073, пружа се
дуж кп 1064, до улице Вожда Карађорђа која је пресеца, затим се пружа дуж 1046 до
улице Кнеза Милете Радојковића, и завршава се између кп 1045 и 1057, све у КО
Варварин (варош).
24. Улица Краља Петра 1 – почиње од улице Грофа Орурка, између кп 1085/1 и 1089,
пружа се дуж кп 1082, до улице Вожда Карађорђа која је пресеца, затим се пружа дуж
1031 до улице Кнеза Милете Радојковића, и завршава се између кп 1025 и 1043, све у
КО Варварин (варош).
25. Улица Вука Караџића – почиње од улице Грофа Орурка, између кп 1091 и 1119,
пружа се дуж кп 1100, до улице Вожда Карађорђа која је пресеца, затим се пружа дуж
1016 до улице Видовданска, и завршава се између кп 980 и 1015, све у КО Варварин
(варош).
26. Улица Грофа Орурка – почиње од улице Јове Курсуле, између кп 122/11 и 148/1,
пружа се дуж кп 123/117, затим дуж кп 1092, и завршава се између кп 1100 и 1120, све
у КО Варварин (варош).
27. Улица Варваринске битке – почиње од улице Вожда Карађорђа, између кп 123/55 и
123/96, пружа се дуж кп 123/44, до улице Кнеза Милете Радојковића која је пресеца,
затим дуж кп 123/13, и завршава се између кп 123/9 и 123/123, све у КО Варварин
(варош).
28. Улица Вожда Карађорђа – почиње од улице Слободе, између кп 121/4 и 123/96,
пружа се дуж кп 123/97, затим дуж кп 1065, и завршава се између кп 1016 и 1100, све
у КО Варварин (варош).
29. Улица Кнеза Милете Радојковића – почиње од улице Слободе, између кп 123/2 и
123/123, пружа се дуж кп 123/56 до кп 985 која је пресеца а припада улици Светог
Саве, затим се пружа дуж кп 1010 до улице Вука Караџића, и завршава се између кп
1009 и 1023, све у КО Варварин (варош).
30. Улица Видовданска – почиње од улице Јове Курсуле, између кп 123/16 и 138/1,
пружа се дуж кп 123/15, затим дуж кп 984, и завршава се између кп 979 и 1015, све у
КО Варварин (варош).
31. Улица Варваринска – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 994 и
1006, пружа се дуж кп 1000 до улице Видовданска, и завршава се између кп 999 и
1001, све у КО Варварин (варош).
32. Улица Дринска – улица почиње између кп 280 (КО Варварин Варош) и кп 4453 (КО
Горњи Катун), иде границом са суседним насељеним местом Горњи Катун дуж целе
кп 279 (КО Варварин Варош), а завршава се између кп 400 (КО Варварин Варош) и кп
297 (КО Варварин Варош).
33. Улица Јастребачка – улица почиње између кп 635 и кп 636, пружа се дуж целе кп
637/1, а завршава се код предложене улице бр. 4 између кп 630 и кп 640, све у КО
Варварин Варош.
34. Улица Расинска – улица почиње између кп 635 и кп 625/4, пружа се дуж целе кп 634,
а завршава се између кп 625/6 и кп 631, све у КО Варварин Варош.
35. Улица Кнеза Лазара, продужетак – улица представља продужетак постојеће Друге
улице којој је додељен назив Кнеза Лазара, почиње између кп 650 и кп 657, иде дуж
кп 653, прелази преко кп 648, кп 641, кп 637/2, кп 625/8, кп 625/7, кп 624/4, а завршава
се између кп 623 и кп 624/2, све у КО Варварин Варош.
36. Улица Босе Цветић – улица почиње између кп 4527/8 (КО Горњи Катун) и кп 245
(КО Варварин Варош), иде границом са суседним насељеним местом Горњи Катун
дуж целе кп 236 (КО Варварин Варош), а завршава се између кп 4515 (КО Горњи
Катун) и кп 237 (КО Варварин Варош).
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Члан 5.
У насељеном месту Варварин (село) утврђују се следећи називи улица, тргова и
заселака:
1. Улица Александра Ранковића – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1539 и
1545/1, пружа се дуж к.п. 1543, до к.п. 1562 на левој страни која представља саставни
део ове улице, даље наставља пружање дуж к.п. 1543 а завршава у пресеку са улицом
Јове Курсуле, између к.п. 1514/3 и 1604, све у КО Варварин (село).
2. Улица Војводе Мишића – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1136/1 и
1776/2, пружа се дуж дела к.п. 1777, све до линије између к.п. 1718/2 и 1940/1, одакле
почиње улица Солунска, затим између к.п. 1798/1 и 1940/1 наставља дуж к.п. 6009, а
завршава у пресеку са улицом Каленићком, између к.п. 2514 и 2561/1, све у КО
Варварин (село), осим к.п. 1136/1 која припада КО Варварин варош.
3. Улица Војводе Путника – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 2016 и 2387,
пружа се дуж к.п. 2014, а завршава у пресеку са улицом Танаска Рајића, између к.п.
2007 и 2393/1, све у КО Варварин (село).
4. Улица Грофа Орурка – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 2171 и 2175,
пружа се дуж к.п. 2174, где је између к.п. 2159 и 2180 пресеца улица Николе Тесле,
затим између к.п. 2158/1 и 2250 наставља дуж к.п. 2257 и завршава у пресеку са
улицом Милете Радојковића, између к.п. 2141 и 2256/1, све у КО Варварин (село).
5. Улица Љубе Давидовића – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1645 и 1652/1,
пружа се дуж к.п. 1646/1 и завршава у пресеку са улицом Јове Курсуле, између к.п.
1638/2 и 1652/1, све у КО Варварин (село).
6. Улица Јове Курсуле – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 208/2 и 1652/2,
пружа се дуж дела к.п. 6000/1, до к.п. 1451/2 на левој страни која представља саставни
део ове улице, даље наставља пружање дуж дела к.п. 6000/1, до к.п. 2194 на левој
страни, чији почетни део представља саставни део ове улице, до почетка улице
Народног фронта, између к.п. 2184 и 2205, даље наставља пружање дуж дела к.п.
6000/1 а завршава између к.п. 1283/1 и 6001, све у КО Варварин (село).
7. Улица Југ Богданова – почиње од улице Војводе Мишића, између к.п. 1718/2 и 1723,
пружа се дуж к.п. 1722, где је између к.п. 1706/1 и 1743/3 пресеца улица Карађорђева,
затим између к.п. 1961/1 и 1704 наставља дуж к.п. 1705 и завршава у пресеку са
улицом Кнеза Лазара, између к.п. 1698/2 и 1980, све у КО Варварин (село).
8. Улица Јухорска – почиње од улице Коче Поповића, између к.п. 2038 и 2068, пружа
се дуж к.п. 2067 и завршава у пресеку са улицом Николе Тесле, између к.п. 2064 и
2113, све у КО Варварин (село).
9. Улица Каленићка – почиње од границе са суседним насељеним местом Маскаре,
између к.п. 5823 и 609, пружа се дуж к.п. 6040, затим наставља дуж к.п. 6011, и
завршава се до к.п. 2573, све у КО Варварин (село), осим к.п. 609 која припада КО
Маскаре.
10. Улица Карађорђева – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1655/2 и 1751/2,
пружа се дуж к.п. 6008 и завршава у пресеку са улицом Каленићка, између к.п. 2489/1
и 2490, све у КО Варварин (село).
11. Улица Кнеза Лазара – почиње од границе са суседним насељеним местом Варварин ,
између к.п. 224 и 1777, пружа се дуж дела к.п. 5997/2, до к.п. 1586 на левој страни која
представља саставни део ове улице, даље наставља пружање дуж дела к.п. 5997/2 и
завршава између к.п. 4696/2 и 4739/1, све у КО Варварин (село).
12. Улица Косовска – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1667/2 и 1669, пружа
се дуж к.п. 1668 и завршава у пресеку са улицом Карађорђева, између к.п. 1663/2 и
1678/3, све у КО Варварин (село).
13. Улица Коче Поповића – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1534 и 2037,
пружа се дуж к.п. 1513, где је између к.п. 1516 и 2085/1 пресеца улица Јове Курсуле а
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затим између к.п. 1500 и 1502 наставља пружање дуж к.п. 1501 и завршава до к.п.
5999/7 све у КО Варварин (село).
14. Улица Лоле Рибара – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 2089 и 2168/1,
пружа се дуж дела к.п. 6002 где је између к.п. 2111/1 и 2160 пресеца улица Николе
Тесле а затим између к.п. 2125/1 и 2153 наставља пружање дуж к.п. 2135 и завршава у
пресеку са улицом Милете Радојковића, између к.п. 2134/3 и 2136, све у КО Варварин
(село).
15. Улица Максима Горког – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 2381 и 4713/5,
пружа се дуж к.п. 6020, до к.п. 2361, која представља саставни део ове улице, даље
наставља пружање дуж к.п. 6020 и завршава у пресеку са улицом Каленићка, између
к.п. 4650 и 5138, све у КО Варварин (село).
16. Улица Милете Радојковића – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 1271/1 и
2234/1, пружа се дуж к.п. 6003, до к.п. 1266 на левој страни, која представља саставни
део ове улице, даље наставља пружање дуж к.п. 6003 а завршава до к.п. 6019, све у
КО Варварин (село).
17. Улица Моравска – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 1458/1 и 1476, пружа
се дуж к.п. 1423/2, до к.п. 1468 на левој страни, која представља саставни део ове
улице, даље наставља пружање дуж к.п. 1423/2 а завршава до к.п. 1423/3, све у КО
Варварин (село).
18. Улица Народног фронта – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 2184 и 2219,
пружа се дуж к.п. 2194, а завршава до к.п. 5999/7, све у КО Варварин (село).
19. Улица Николе Тесле – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 2056 и 2337,
пружа се дуж дела к.п. 6002, до к.п. 6019 на десној страни, чији део представља
саставни део ове улице, до линије између к.п. 2132/2 и 2334/1, даље наставља
пружање дуж дела к.п. 6002 све до линије између к.п. 2111/1 и 2160, где се завршава
део улице Лоле Рибара, одакле наставља дуж к.п. 2182 и завршава у пресеку са
улицом Јове Курсуле, између к.п. 2128 и 2245, све у КО Варварин (село).
20. Улица Првомајска – почиње од улице Војводе Мишића, између к.п. 1802 и 1860,
пружа се дуж к.п. 1842, све у КО Варварин (село), а завршава до границе са суседним
насељеним местом Варварин.
21. Улица Пролетерска – почиње од к.п. 1791, пружа се дуж к.п. 1820 и завршава у
пресеку са улицом Првомајском, између к.п. 1809 и 1821, све у КО Варварин (село).
22. Улица Саве Ковачевића – почиње од улице Кнеза Лазара, између к.п. 1588 и 1621/2,
пружа се дуж к.п. 1620 и завршава у пресеку са улицом Јове Курсуле, између к.п.
1606/1 и 1607/1, све у КО Варварин (село).
23. Улица Солунска – почиње од улице Војводе Мишића, између к.п. 1718/2 и 1940/1,
пружа се дуж дела к.п. 1777 и завршава у пресеку са улицом Карађорђевом, између
к.п. 1712/1 и 1944, све у КО Варварин (село).
24. Улица Стојана Протића – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 208/2 и 217/1,
пружа се дуж к.п. 216, до к.п. 224 на левој страни, чији део представља саставни део
ове улице, од линије између к.п. 215 и 1211, до линије између к.п. 223 и 239/2, где
наставља пружање дуж к.п. 228, до к.п. 229/1 и 230, све у КО Варварин (село).
25. Улица Танаска Рајића – почиње од две улице: Југ Богданове, између к.п. 1980 и
6006/1 и Кнеза Лазара, између к.п. 6006/1 и 2036, пружа се дуж к.п. 6006/2, до к.п.
6007 на десној страни, чији део представља саставни део ове улице, до линије између
к.п. 2405 и 2451/1, даље наставља пружање дуж 6006/2 и завршава у пресеку са
улицом Каленићком, између к.п. 4644 и 4646, све у КО Варварин (село).
26. Улица Темнићка – почиње у близини улице Јове Курсуле, између к.п. 1610 и 1635,
пружа се дуж дела к.п. 1619 и завршава у пресеку са улицом Саве Ковачевића, између
к.п. 1618 и 1625, све у КО Варварин (село).
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27. Улица Хајдук Вељкова – почиње од улице Стојана Протића, између к.п. 223 и 239/2,
пружа се дуж дела к.п. 224, наставља дуж к.п. 1439, и завршава до к.п. 6046/1, све у
КО Варварин (село).
28. Улица Церска – почиње од улице Јове Курсуле, између к.п. 1485 и 1491, пружа се
дуж дела к.п. 5999/7 и завршава између к.п. 1423/1 и 1490, све у КО Варварин (село).
29. Улица Обалска – почиње од улице „Народног фронта“ између к.п. 2194 и 1345/1,
пружа се дуж к.п. 5999/7, прелази преко к.п. 2198/2, к.п. 2213/2, к.п. 775/2, к.п. 809/2,
к.п. 812/2, к.п. 828/2 и наставља дуж к.п. 6052, а завршава се на к.п. 973, све у КО
Варварин (село).
30. Улица Земљорадничка – почиње између к.п. 1283/1 и к.п. 6001, пружа се дуж к.п.
6000/1, а завршава се између к.п. 916 и 1146, све у КО Варварин (село).
31. Улица Варваринске битке – почиње између к.п. 1273 и к.п. 6000/1, пружа се дуж
целе к.п. 6001, а завршава се између к.п.5501 и 5506/4, све у КО Варварин (село).
32. Улица Маскарска – почиње од улице Милете Радојковића, између к.п. 2328 и 2280,
пружа се дуж целе к.п. 6005 и целе к.п. 5361/7, а завршава се између к.п. 5361/6 и
5361/17, све у КО Варварин (село).
33. Улица Бачинска – почиње од улице Каленићке, између к.п. 2739/8 и 2862, пружа се
дуж целе к.п. 2866, а завршава се између к.п. 2874 и 2693, све у КО Варварин (село).
34. Улица Каленићка, продужетак – почиње у к.п. 2573, пружа се дуж целе к.п. 2580,
прелази преко к.п. 6028, затим иде дуж целе к.п.2587, а завршава се на граници са
суседним насељеним местом Варварин, између к.п. 2589 и к.п. 2585/1, све у КО
Варварин (село).
35. Заселак Бара – простире се на кп. 6052 у КО Варварин (село).
36. Заселак Саставци – простире се на кп. 6047/1 у КО Варварин (село).
37. Заселак Јаз – простире се на кп. 2648/2 и 2611/1, све у КО Варварин (село).
38. Заселак Товарњача – простире се на кп. 2826 и 2837/3, све у КО Варварин (село).
39. Заселак Нерезина – простире се на кп. 3489/1, 3464/1, 3463, 3462 и 3461, све у КО
Варварин (село).
40. Заселак Пољана – простире се на кп. 3885, 3383, обе у КО Варварин (село).
41. Заселак Клењак – простире се на кп. 5871/5, 5870, обе у КО Варварин (село).
Члан 6.
У насељеном месту Горњи Катун утврђују се следећи називи улица, тргова и
заселака:
1. Улица Босе Цветић – почиње од улице Маршала Тита, између кп 4378 и 4525, пружа
се кп 4514, а завршава између кп 4515 и 4516.
2. Улица Димитрија Туцовића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1817 и
2538/5, пружа се кп 2557, а завршава између кп 2503/1 и 2682.
3. Улица Маршала Тита – почиње од граничне линије са насељеним местом Варварин,
између кп 4453 и 4527/8, пружа се кп 4559/1 кроз цело насељено место Горњи Катун,
а завршава између кп 498/4 и 595/2 на граничној линији са насељеним местом Обреж.
4. Улица Мирка Томића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 703/1 и 2003/1,
пружа се кп 1969, обухвата кп 747 (лева страна улице), наставља да се пружа кп 4563,
такође обухвата кп 1228 и 1189 (лева страна улице), а завршава између кп 980 и
1425/2.
5. Улица Пана Ђукића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 2004/2 и 2539/1,
пружа се кп 2536 до између кп 2051/1 и 2511, затим скреће десно и пружа се делом кп
4558/1, а завршава између кп 420 и 489/2 на граничној линији са насељеним местом
Обреж.
6. Улица Пролетерска – почиње од улице Мирка Томића, између кп 759 и 1262, пружа
се кп 4560, а завршава у пресеку са улицом Маршала Тита.

Страна 459 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2018.године

7. Улица Револуције – почиње од улице Устаничка, између кп 449/1 и 533/1, пружа се
кп 493, и завршава пружањем на кп 494.
8. Улица Слободе – почиње од улице Маршала Тита, између кп 18 и 1738, пружа се кп
1616 до између кп 1611/3 и 4565, лева страна улице наставља да се пружа кп 1616 до
улице Слободана Пенезића, улица даље обе стране наставља да се пружа кп 4565 до
између кп 1727 и 1670, одакле лева страна наставља да се пружа кп 1670 и 1684, даље
обе стране настављају да се пружају кп 4565 све до кп 4562 где скреће десно и
наставља да се пружа делом ове парцеле све до пресека са улицом Маршала Тита, где
се завршава између кп 4300 и 4340.
9. Улица Слободана Пенезића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1580/2 и
1876, пружа се кп 4564 до између кп 1558/2 и 4563, даље наставља да се пружа кп
4563 до између кп 1298 и 1961, где лева страна улице наставља да се пружа кп 4563 до
између кп 1294 и 1962, где наставља да се пружа кп 1962 до кп 1957 и 1975/1, обе
странеове улице настављају да се пружају кп 1298, и завршава између кп 1270/1 и
1312.
10. Улица 7. јула – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1740 и 1765, пружа се кп
4566, а завршава између кп 3755 и 4208, у пресеку са улицом Темнићка .
11. Улица Темнићка – почиње од улице Маршала Тита, између кп 4221 и 4382, пружа се
кп 4579 до између кп 4208 и 4398/5, одакле улица скреће лево и наставља да се пружа
кп 4207/1 и завршава на граничној линији са насељеним местом Варварин.
12. Улица Ужичка – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1818 и 1991/4, пружа се
кп 1962 до између кп 1861 и 1977, одакле улица скреће десно и наставља да се пружа
кп 1861, и завршава се између кп 1862/1 и 1896.
13. Улица Слободе – улица представља продужетак постојеће улице Слободе из суседног
насељеног места Варварин, почиње између кп 3970/2 (КО Горњи Катун) и кп 751 (КО
Варварин Варош), иде границом са суседним насељеним местом Варварин дуж кп
1223 (КО Варварин Варош), дуж целе кп 4580/2 (КО Горњи Катун), наставља
границом са суседним насељеним местом Бачина дуж кп 4583 (КО Горњи Катун), а
завршава се између кп 5023 (КО Бачина) и кп 4022 (КО Горњи Катун).
14. Улица Цара Душана – улица представља продужетак Прве улице из суседног
насељеног места Варварин, почиње између кп 600 (КО Варварин Варош) и кп 4173/1
(КО Горњи Катун), иде границом дуж кп целе кп 3805/1 (КО Горњи Катун), а
завршава се између кп 3757/1 (КО Горњи Катун) и кп 4205 (КО Горњи Катун).
15. Улица Дринска – улица почиње између кп 4453 (КО Горњи Катун) и кп 280 (КО
Варварин Варош), иде границом дуж кп 279 (КО Варварин Варош), а завршава се
између кп 4448/2 (КО Горњи Катун) и кп 283 (КО Варварин Варош).
16. Улица Јухорска – улица почиње од границе са суседним насељеним местом Бачина
између кп 3423 и кп 3427, пружа се дуж целе кп 4556, а завршава се на граници са
суседним насељеним местом Обреж између кп 316 и кп 326, све у КО Горњи Катун.
17. Улица Устаничка – улица почиње од улице Маршала Тита између кп 538 и кп
2020/1, пружа се дуж целе кп 2061, а завршава се између кп 443 и кп 2020/3, све у КО
Горњи Катун.
18. Улица Моравска – улица почиње од постојеће улице Слободана Пенезића између кп
4563 и кп 1558/2, пружа се дуж кп 4564, а завршава се између кп 1432 и кп 1423/2, све
у КО Горњи Катун.
19. Заселак Виноградски брег – заселак се простире на кп 2 у КО Горњи Катун.
20. Заселак Обранија – заселак се простире на кп 807 у КО Горњи Катун.
Члан 7.
У насељеном месту Горњи Крчин утврђују се следећи називи улица, тргова и
заселака:
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1. Улица Каленићка – почиње од граничне линије са КО Доњи Крчин, између кп 872 и
1266, пружа се дуж кп 1267 до кп 1018 са леве стране, затим скреће лево и наставља
да се пружа кп 1018 а завршава између кп 1016 и 1027/1, све у КО Горњи Крчин.
2. Улица Цара Лазара – почиње од улице Светозара Марковића, између кп 874/1 и 963,
пружа се кп 955 до улице Каленићка, одкле наставља да се пружа кп 874/6, затим
832/4, 874/8, а од између кп 830 и 881 наставља да се пружа кп 1252 до 1257, где се и
завршава између кп 737/1 и 741/2, све у КО Горњи Крчин.
3. Улица Војводе Путника – почиње од улице Каленићка, између кп 876 и 953/3, пружа
се кп 1253 до улице Цара Лазара, где се и завршава између кп 750 и 760/1, све у КО
Горњи Крчин.
4. Улица Балканска – почиње од улице Цара Лазара, између кп 710/1 и 738/2, пружа се
кп 1251 до кп 698 на десној страни где улица скреће десно, с тим да лева страна улице
наставља да се пружа кп 1251, и пружа се кп 698 до кп 689, где се и завршава између
кп 646 и 691, све у КО Горњи Крчин.
5. Улица Крушевачки друм – почиње од граничне линије са КО Доњи Крчин, између
кп 227 КО Доњи Крчин и 454/1 КО Горњи Крчин, пружа се дуж кп 1260, затим 1248 и
1236/3 до граничне линије са КО Белушић, где се и завршава између кп 67 КО Горњи
Крчин и 3065 КО Белушић.
6. Улица Светозара Марковића – почиње од улице Каленићка, између кп 967 и 970/1,
пружа се кп 1254 до улице Крушевачки друм, где се и завршава између кп 365/1 и
524/7, све у КО Горњи Крчин.
7. Улица Обилићева – почиње од улице Цара Лазара, између кп 659 и 798, пружа се кп
797 до кп 646, где се и завршава између кп 652/1 и 805, све у КО Горњи Крчин.
8. Заселак Пругојевац – заселак се простире на кп 420/2 у КО Горњи Крчин.
Члан 8.
У насељеном месту Доњи Катун утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Кнеза Милете Радојковића – почиње од улаза у насељено место, између кп
3147/2 и 1891/1, пружа се дуж кп 3152/1, а завршава између кп 1891/1 и 519/1.
2. Улица Господар Јевремова – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп
1955 и 2676, пружа се кп 2029, и завршава између кп 2028 и 2596.
3. Улица Солунска – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 1892 и
1953/1, пружа се кп 1952, и завршава између кп 2035 и 1941/2.
4. Улица Мишарска – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 1040/1 и
1048, пружа се кп 1041 и завршава до улице Кнеза Лазара између кп 1035 и 1042.
5. Улица Стефана Немање – почиње од улице Кнеза Лазара, између кп 976/2 и 977,
пружа се кп 910, и завршава код Јовановачке реке, између кп 907 и 911.
6. Улица Кнеза Лазара – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 974 и
1036, пружа се кп 3153, и завршава код кп 2400, између кп 2392 и 2426.
7. Улица Темнићка – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 956/2 и
973/3, пружа се кп 964 до улице Његошеве између кп 16 и 965.
8. Улица Његошева – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића између кп 647/1 и
969, пружа се кп 3151 и завршава се у кп 2375/1, између кп 2366 и 2376.
9. Улица 1300 каплара – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 652 и
697, пружа се кп 653 и завршава се између кп 688 и 708.
10. Улица Змај Јовина – почиње од улице Његошеве, између кп 661 и 664, пружа се кп
663 и завршава се између кп 667 и 682/1.
11. Улица Мирка Томића – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 1808
и 1812, пружа се кп 1775 и завршава се кп 1735 и 1776.
12. Улица Надежде Петровић – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп
1089 и 1672, пружа се кп 3155/1 до кп 3189, између кп 1502/6 и 1534.
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13. Улица Мике Аласа – почиње почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп
1094/1 и 1186, пружа се кп 1151, и завршава између кп 1266 и 3150.
14. Улица Иве Андрића – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 618 и
621/1, пружа се кп 592 и 613, и завршава се између кп 611 и 1186, код улице Кнеза
Милете Радојковића .
15. Улица Сретењска – почиње од улице Кнеза Милете Радојковића, између кп 546 и
638, пружа се кп 639, и завршава у пресеку са улицом Иве Андрића, између кп 578 и
627.
16. Улица Моравска – почиње од улице Иве Андрића, између кп 1190 и 1193/1, пружа се
кп 3150 и завршава се кп 2849, између кп 1348 и 1350/1.
17. Улица Грачаничка – почиње од улице Иве Андрића, између кп 1194/2 и 1239, пружа
се кп 1219 и завршава се улицом Моравском између кп 1218 и 1265/1.
18. Улица Чегарска – почиње од улице Грачаничке, између кп 1231/1 и 1249/2, пружа се
кп 1237 и завршава се између кп 1220 и 1265/1.
19. Улица Ресавска – почиње од постојеће улице Господар Јевремове, између кп 2652 и
2650, пружа се дуж целе кп 2651, делом дуж кп 3159, код кп 2914 скреће и пружа се
дуж кп 3031 а завршава се између кп 3030/2 и 2978.
20. Улица Рашка – почиње између кп 1998 и 2015, пружа се дуж целе к.п. 2002, а
завршава се између кп 2003 и 2015.
21. Заселак Ђип – простире се на кп 290 и 291.
22. Заселак Купусиште – простире се на кп 494/1 и 494/2.
23. Заселак Бивоље – простире се на кп 1609.
24. Заселак Врбак – простире се на кп 2448, 2432, 2422 и 3004.
Члан 9.
У насељеном месту Доњи Крчин утврђују се следећи називи улица, тргова и
заселака:
1. Улица Маршла Тита – почиње од улице Пана Ђукића између кп 913 и 1546, дуж кп
2491 и дуж кп 2583 између кп 2528 и 2527/1 до кп 2517/2, 2581 и 889 где наставља да
се протеже кп 847 до краја насељеног места, све у КО Доњи Крчин.
2. Улица Хероја Мирка Томића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 2546 и
2571/2, пружа се кп 2556, и завршава код кп 948 и 2557. Други део ове улице протеже
се кп 959 између кп 948 и 835/2 до кп 993 и 817. Трећи део ове улице протеже се кп
2164 од кп 2163 и 2167 до кп 2168 и 2171. Четврти део улице протеже се кп 2491,
између кп 913 и 1546 и завршава се у пресеку с улицом Пана Ђукића, све у КО Доњи
Крчин.
3. Улица 7. јула – почиње од улице Братства и јединства, између кп 945 и 967, пружа се
кп 946, наставља се дуж кп 2525 између кп 927/3 и 2519/1, скреће десно код кп 2519/1
и 952/2, дуж кп 947 и завршава у пресеку са улицом Маршала Тита, све у КО Доњи
Крчин.
4. Улица Братства и јединства – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1132 и
929/1, пружа се кп 2488, скреће улево између кп 1102 и 1084/2 до кп 2486/1 и
завршава се код кп 2487 између кп 1042/1 и 1041/2, све у КО Доњи Крчин.
5. Улица Ослобођења – почиње од кп 2496, између кп 1799 и 1675, пружа се кп 2496, и
завршава код кп 2517, између кп 2231 и 1600, све у КО Доњи Крчин.
6. Улица Пана Ђукића – почиње од улаза у насељено место Доњи Крчин, између кп 39
и 1733, пружа се кп 2491, и завршава у пресеку улице Маршала Тита, све у КО Доњи
Крчин.
7. Улица Радисава Тодосијевића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 1138/1 и
1134/1, пружа се кп 2489 до кп 2490, између кп 1266 и 1209/2, све у КО Доњи Крчин.
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8. Улица Левачка – почиње између кп 2491 и 1729/2, пружа се дуж целе кп 1730,
прелази преко пк 2496, наставља дуж пк 2105, код пк 2104 скреће и пружа се дуж целе
кп 2102, све у КО Доњи Крчин.
9. Улица Темнићка – почиње између кп 1176 и кп 1142, пружа се дуж кп 1180, а
завршава се између кп 1168/2 и кп 1164, све у КО Доњи Крчин.
10. Заселак Пругојевац – простире се на кп 765/3, у КО Доњи Крчин.
Члан 10.
У насељеном месту Залоговац утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Патријарха Павла – почиње у центру села код моста на Залоговачкој реци,
између кп 1797 и 3028, пружа се на север дуж кп 3015 до граничне линије са КО
Мареново, и завршава се између кп 1/1 и 2301, све у КО Залоговац.
2. Улица Николе Пашића – почиње у центру села код моста на Залоговачкој реци,
између кп 1800/2 и 3028, пружа се на југ дуж кп 3015 до кп 3028 коју пресеца, затим
се пружа дуж кп 3016, и завршава се између кп 1541 и 2836, све у КО Залоговац.
3. Улица Солунских ратника – почиње од улице Николе Пашића, између кп 1786 и
1797, пружа се дуж кп 1791 до улице Змај Јовина, и завршава се између кп 1790 и
1792/1, све у КО Залоговац.
4. Улица Змај Јовина – почиње од улице Патријарха Павла, између кп 1776 и 2262/1,
пружа се дуж кп 1775, затим кп 3008 од између кп 217 и 1777, лева страна улице
обухвата и кп 224/2, и даље до улице Николе Пашића, и завршава се између кп 1759 и
1820, све у КО Залоговац.
5. Улица Дијане Будисављвић – почиње од улице Змај Јовина, између кп 217 и 2265,
пружа се дуж кп 3008 према северу до кп 3009 између кп 212 и 262, одакле наставља
да се пружа кп 3009, и завршава се између кп 1894 и 276, све у КО Залоговац.
6. Улица Војводе Путника – почиње од улице Патријарха Павла, између кп 2243/1 и
2290, пружа се дуж кп 2287, пресеца кп 2308, затим се пружа дуж кп 2318, и завршава
се између кп 2314/1 и 2319, све у КО Залоговац.
7. Улица Светог Саве – почиње од кп 2023, између кп 2024/2 и 3028, пружа се дуж кп
3020, до кп 2329 где скреће лево, затим се пружа дуж кп 3025, лева страна улице
обухвата кп 2537 и део кп 3026 од кп 3025 до између кп 2511 и 2519/1, и завршава се
између кп 2352 и 2494/2, све у КО Залоговац.
8. Улица Жанке Стокић – почиње од улице Светог Саве, између кп 2021 и 2024/2,
пружа се дуж кп 3020 до кп 3019 између кп 2015 и 2038, даље скреће десно и настава
да се пружа дуж 3019, до улице Сремских бораца, где се и завршава између кп 2047 и
2071/1, све у КО Залоговац.
9. Улица Сремских бораца – почиње од улице Светог Саве, између кп 2029 и 2178/2,
пружа се дуж кп 3019, затим кп 3021 до између кп 2129 и 2605/2, где скреће десно и
настава да се пружа дуж 2605/2, и завршава се између кп 2563/1 и 2605/1, све у КО
Залоговац.
10. Улица Панчићева – почиње од улице Николе Пашића, између кп 1486/3 и 1487,
пружа се дуж кп 3017, од граничне линије са КО Вратаре, и завршава се између кп
2980 и 2981/1, све у КО Залоговац.
11. Улица Косовска – почиње од улице Николе Пашића, између кп 2000/2 и 3028, пружа
се дуж кп 1999, од између кп 1861 и 1988/1 где скреће лево и наставља да се пружа
дуж кп 1861, десна страна улице захвата део кп 1866 до између кп 1864/1 и 1867/3, и
завршава се између кп 1859 и 1862, све у КО Залоговац.
12. Улица Кнез Михаилова – почиње од улице Николе Пашића, између кп 1687 и 1691,
пружа се дуж кп 1689, од кп 3011 где скреће лево, а десно захвата део ове парцеле
између кп 1397, 1395 и 1725, од скретања лево пружа се дуж кп 3011, десна страна
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улице захвата и део кп 1715 између кп 1709, 1710, 1711/1 и 2 и 1713, и завршава се
између кп 1736 и 1744, све у КО Залоговац.
13. Улица Дучићева – почиње од улице Николе Пашића, између кп 1409 и 1422, пружа
се дуж кп 3013, од између кп 1382 и 1436/1 где скреће лево, затом се пружа дуж кп
1382, и завршава се између кп 1379 и 1383/1, све у КО Залоговац.
14. Улица Миодрага Петровића Чкаље – улица почиње између кп 230 и кп 394/1,
пружа се дуж кп 3010, а завршава се између кп 242 и кп 393, све у КО Залоговац.
15. Заселак Виногради – заселак се простире на кп 148/1 и кп 148/2, све у КО Залоговац.
16. Заселак Пескуша – заселак се простире на кп 440/2 у КО Залоговац.
17. Заселак Плоча – заселак се простире на кп 1927/2, кп 1902 и кп 1885, све у КО
Залоговац.
18. Заселак Лаз – заселак се простире на кп 957/4 у КО Залоговац.
Члан 11.
У насељеном месту Избеница утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Ђурђевданска – почиње од улица Кнез Михаилова и Јухорска, између кп 1566
и 2179, пружа се на север дуж кп 3172, десна страна обухвата део кп 2019 до између
кп 2018 и 2021, и завршава се на граници за КО Суваја између кп 1986/7 и 1993/5, све
у КО Избеница.
2. Улица Солунска – почиње од улице Ђурђевданска, између кп 1592 и 1878, пружа се
дуж кп 3168/2, и завршава се између кп 1604/1 и 1889, све у КО Избеница.
3. Улица Јухорска – почиње од улица Ђурђевданска и Кнез Михаилова, између кп 1566
и 2206/2, пружа се дуж кп 3170, десна страна обухвата кп 1570 и 1577, и завршава се
између кп 1495 и 1630, све у КО Избеница.
4. Улица Живојина Мишића – почиње од улице Јухорска, између кп 1521/1 и 1539,
пружа се дуж кп 1537 (припада јој и кп 1538), десна страна обухвата кп 1561/2, а лева
страна кп 1504, и завршава се до улице Николе Тесле, између кп 1497 и 1499/1, све у
КО Избеница.
5. Улица Кнез Михаилова – почиње од улица Ђурђевданска и Јухорска, између кп 2179
и 2208, пружа се дуж кп 3170, и завршава се између кп 2572 и 2963/6, све у КО
Избеница.
6. Улица Светог Саве – почиње од улице Кнез Михаила, између кп 2211/3 и 2216/2,
пружа се дуж кп 2215 до улице Николе Тесле између кп 2198 и 2221, затим прелази
преко кп 3188 па наставља да се пружа дуж кп 2417, и завршава на граници са КО
Орашје између кп 2416 и 2418/1, све у КО Избеница.
7. Улица Николе Тесле – почиње од улице Живојина Мишића, између кп 1399 и 1499/1,
пружа се дуж кп 3188 до улице Светог Саве, десна страна улице обухвата и кп 2353, и
завршава се између кп 2198 и 2354, све у КО Избеница.
8. Улица Кнеза Лазара – почиње од улице Јухорска, између кп 1536 и 2184, пружа се
дуж кп 2189/2 до улице Николе Тесле, и завршава се између кп 1530 и 2192, све у КО
Избеница.
9. Улица Краља Петра – почиње од улице Кнез Михаилова, између кп 2248 и 2283/1,
пружа се дуж кп 2283/2, и завршава се између кп 2258 и 2282, све у КО Избеница.
10. Улица Цара Душана – почиње од улице Кнез Михаилова, између кп 2296 и 2499/5,
пружа се дуж кп 2510/2, и завршава се између кп 2304 и 2473, све у КО Избеница.
11. Улица Јована Цвијића – улица почиње између кп 1833/1 и кп 1986/8, пружа се дуж
кп 1986/1, а завршава се између кп 1985 и кп 1837, све у КО Избеница.
12. Улица Милутина Миланковића – улица почиње између кп 1989/2 и кп 1992/5,
пружа се дуж целе кп 1990, а завршава се поред кп 1988/1, све у КО Избеница.
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13. Улица Јосифа Панчића – улица почиње између кп 2032 и кп 1994/2, пружа се дуж
целе кп 2019, а завршава се између кп 2018 и кп 2034, све у КО Избеница.
14. Заселак Змајевица – заселак се простире на кп 132/1, кп 132/10, кп 132/4, кп 132/3 и
кп 132/2, на кп 114/2 и кп 211/2, и на кп 177/2, све у КО Избеница.
15. Заселак Својновачка коса – се простире на кп 351/1 и кп 349, све у КО Избеница.
16. Заселак Коларевићи – заселак се простире на кп 406/4 и кп 406/2, све у КО
Избеница.
17. Заселак Зељанска пољана – заселак се простире на кп 628 и кп 393/1, све у КО
Избеница.
18. Заселак Дрењак – заселак се простире на кп 1706/2, кп 1703, кп 1701 и кп 1700, све у
КО Избеница.
19. Заселак Бели камен – заселак се простире на кп 2086 у КО Избеница.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Члан 12.
У насељеном месту Карановац утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Војводе Мишића – почиње од улице Цара Душана, између к.п. 1018/2 и
1025/3, пружа се дуж к.п. 2665, а завршава се до к.п. 1669/1, све у КО Карановац.
Улица Вука Караџића – почиње од границе са суседним насељеним местом Доњи
Крчин, од улице Светосавске, између к.п. 394/2 и 396/1, пружа се дуж дела к.п. 2667,
до к.п. 391 на левој страни, чији део представља саставни део ове улице, до линије
између к.п. 387/1 и 393/1, даље наставља пружање дуж дела к.п. 2667, затим наставља
дуж к.п. 2666, до к.п. 423 на десној страни, чији део представља саставни део ове
улице, до линије између к.п. 419/1 и 430/2, даље наставља пружање дуж к.п. 2666,
прелази преко к.п. 2676, наставља дуж к.п. 2658, где између к.п. 456/2 и 869 наставља
пружање дуж дела к.п. 2661, до к.п. 623 на десној страни, чији део представља
саставни део ове улице, до линије између к.п. 568 и 580, даље наставља пружање дуж
дела к.п. 2661 и завршава у пресеку са улицом Милоша Обилића, између к.п. 583 и
725/2, све у КО Карановац.
Улица Доситеја Обрадовића – почиње од улице Вука Караџића, између к.п. 456/2 и
869, пружа се дуж дела к.п. 2658, до к.п. 103, затим између к.п. 97/1 и 529/1 наставља
дуж дела к.п. 2660 и завршава се између к.п. 642 и 676, све у КО Карановац.
Улица Кнеза Лазара – почиње од улице Вука Караџића, између к.п. 385 и 945, пружа
се дуж дела к.п. 2667, до к.п. 365 на левој страни, чији део представља саставни део
ове улице, до линије између к.п. 352/1 и 373, даље наставља пружање дуж дела к.п.
2667, до к.п. 358 на левој страни, чији део представља саставни део ове улице, до
линије између к.п. 356 и 359, затим наставља пружање дуж дела к.п. 2667 и завршава
се између к.п. 356 и 961, све у КО Карановац.
Улица Милоша Обилића – почиње од границе са суседним насељеним местом Мала
Крушевица, између к.п. 712/2 и 750, пружа се дуж дела к.п. 2661, где између к.п. 583 и
628 наставља пружање дуж к.п. 624, до к.п. 588/1, на десној страни, чији део
представља саставни део ове улице, даље наставља пружање дуж к.п. 624 и завршава
се у пресеку са улицом Доситеја Обрадовића, између к.п. 622 и 640, све у КО
Карановац.
Улица Радомира Путника – почиње од улице Вука Караџића, између к.п. 785 и 787,
пружа се дуж дела к.п. 2662, до к.п. 1226/1 са десне стране, чији део представља
саставни део ове улице, до линије између к.п. 1225 и 1269/2, даље наставља пружање
дуж дела к.п. 2662 и завршава између к.п. 1319 и 1408/1, све у КО Карановац.
Улица Светосавска – почиње од границе са суседним насељеним местом Доњи
Крчин, између к.п. 230 и 2667, пружа се дуж к.п. 2674, до к.п. 197 са леве стране, чији
део представља саставни део ове улице, до линије између к.п. 221 и 259, даље
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наставља пружање дуж к.п. 2674 и завршава се до границе са суседним насељеним
местом Доњи Крчин, између к.п. 204/1 и 322, све у КО Карановац.
8. Улица Солунска – почиње од улице Цара Душана, између к.п. 882 и 1057, пружа се
дуж дела к.п. 2676, где између к.п. 884 и 1062/1 наставља дуж к.п. 1126, затим дуж к.п.
1176, прелази преко к.п. 1184, к.п. 1200/1, к.п. 1175 и завршава се између к.п. 1200/2 и
1212/1, све у КО Карановац.
9. Улица Степе Степановића – почиње од улице Доситеја Обрадовића, од к.п. 555 са
леве стране, која припада овој улици, даље наставља пружање дуж к.п. 535, до к.п.
534/2 са леве стране, чији део представља саставни део ове улице, до линије између
к.п. 531 и 536/1, даље наставља пружање дуж к.п. 535 и завршава се у пресеку са
улицом Доситеја Обрадовића, између к.п. 527 и 528, све у КО Карановац.
10. Улица Цара Душана – почиње од улице Вука Караџића, између к.п. 874/1 и 891/2,
пружа се дуж к.п. 886, прелази преко к.п. 2676, наставља дуж дела к.п. 2664, до к.п.
1068 са десне стране, која представља саставни део ове улице, даље наставља
пружање дуж дела к.п. 2664, све до линије између к.п. 1043 и 1536, затим између к.п.
1109 и 1536 наставља дуж к.п. 2671 и завршава се између к.п. 1524 и 1554, све у КО
Карановац.
11. Улица Милунке Савић – почиње од к.п. 894/1 и 936, пружа се дуж целе к.п. 930/2, а
завршава се између к.п. 912/2 и 921/3, све у КО Карановац.
12. Заселак Горња Церница – простире се на кп. 1336/2 у КО Карановац.
13. Заселак Церница – простире се на кп. 2556 у КО Карановац.
14. Заселак Доња Церница – простире се на кп. 2466/4 у КО Карановац.
Члан 13.
У насељеном месту Мала Крушевица утврђују се следећи називи улица, тргова и
заселака:
1. Улица Стевана Синђелића – почиње од уице Бошка Југовића, између к.п. 750/7 и
761, где пролази и к.п. 1585/10, на десној страни,чији део представља саставни део ове
улице, до линије између к.п. 767/1 и 768, даље наставља пружање дуж 1585/2,
прелазећи преко 750/7, 748, 747, 744/2, 744/3 и 743/3, затим наставља дуж к.п. 1585/11,
прелазећи преко 797/3, пруж се дуж к.п. 1585/11 све до к.п. 1586, на левој страни, чији
део представља саставни део ове улице и прелази на к.п. 515/2, чији део такође
представља саставни део ове улице, све до линије између к.п. 519 и 520, даље
наставља пружање дуж к.п. 1585/11, до к.п. 810/1, на десној страни, чији део
представља саставни део ове улице, даље наставља пружање дуж к.п. 1585/11 и
завршава се између к.п. 495 и 866, све у КО Мала Крушевица.
2. Улица Цара Душана – почиње од улице Стевана Синђелића, између к.п. 797/1 и 784,
дуж к.п. 794/3, наставља дуж 794/2 и к.п 794/1 и завршава се између к.п. 777/1 и 829/2,
све у КО Мала Крушевица.
3. Улица Солунска – почиње од улице Стевана Синђелића између к.п. 502 и 516/1 дуж
дела к.п. 503, до к.п. 507 на левој страни , која представља саставни део ове улице,
даље наставља пружање дуж дела к.п. 503 и завршава се између к.п. 504/6 и 460/1, све
у КО Мала Крушевица.
4. Улица Бошка Југовића – почиње од улице Стевана Синђелића између к.п. 750/7 и
761, пружа се дуж к.п. 751 и завршава се до к.п. 734, све у КО Мала Крушевица.
5. Улица Цара Лазара – почиње од улице Бошка Југовића, између к.п. 762/1 и 762/2
дуж к.п. 762/3, наставља преко к.п. 763/2, 765/3 и 764/3, затим дуж к.п.767/5, прелази
преко дела к.п. 1585/10, наставља дуж к.п. 1585/9, до к.п. на десној страни, чији део
предсавља саставни део ове улице, даље наставља дуж к.п. 1585/9, дуж к.п 767/2 и
завршава између к.п. 743/1 и 558/2, све у КО Мала Крушевица.
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6. Улица Југ Богданова – почиње између к.п. 1231/1 и 1242 дуж к.п. 1241, наставља
дуж дела к.п. 1239/1 и завршава се у делу к.п. 1239/1 између к.п. 1244/3 и 1235/2 све у
КО Мала Крушевица.
7. Улица Књегиње Милице – почиње од границе са суседним насељеним местом
Карановац, између к.п. 971/2 и 1228 дуж к.п. 1593, наставља дуж к.п. 1598, завршава
између к.п. 1044 и 1046 све КО Мала Крушевица, осим к.п. 1228 која припада КО
Карановац.
8. Улица Косовска – почиње од улице Књегиње Милице између к.п. 958/1 и 1048/3, дуж
к.п 1056, до к.п. 1583 на десној страни, чији део представља саставни део ове улице,
до линије између к.п. 900/1 и 948/2, одакле наставља дуж к.п. 915 а затим даље дуж
дела к.п. 1064, све до к.п. 1066, даље наставља пружње дуж к.п. 1056, затим дуж дела
к.п. 1581, до к.п. 1133 на десној страни, чији део представља саставни део ове улице и
завршава се између к.п. 1132/1 и 1140, све у КО Мала Крушевица.
9. Заселак Лотре – простире се на к.п. 122/1 и к.п. 1335/3, све у КО Мала Крушевица.
10. Заселак Бостаниште – простире се на к.п. 1315/2 у КО Мала Крушевица.
11. Заселак Коса – простире се на к.п. 1433 у КО Мала Крушевица.
12. Заселак Ковачевац – простире се на к.п. 59/2, к.п. 59/3, к.п. 59/4, све у КО Мала
Крушевица.
13. Заселак Горица – простире се на к.п. 267 у КО Мала Крушевица.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Члан 14.
У насељеном месту Мареново утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Шумадијска – почиње од границе са суседним насељеним местом Залоговац,
између к.п. 691/1 и 1535, пружа се дуж дела к.п. 1567, до к.п. 913 на десној страни,
чији део представља саставни део ове улице, до линије између к.п. 890 и 915, даље
наставља пружање дуж дела к.п. 1567, до к.п. 996 на левој страни, чији део
представља саставни део ове улице, до линије између к.п. 991 и 1006/1, наставља
пружање дуж дела к.п. 1567 и завршава се између к.п. 371/3 и 1003, све у КО
Мареново.
Улица Кнеза Милоша – почиње од границе са суседним насељеним местом
Залоговац, између к.п. 1535 и 2301, пружа се дуж дела к.п. 1577, све до линије између
к.п. 1465 и 2313/2, затим између к.п. 1465 и 1468 наставља дуж дела к.п. 1466, до
линије између к.п. 1453 и 1474/1, одакле се пружа упоредо преко две парцеле, дела
к.п. 1466 и дела к.п. 1581 и завршава се између к.п. 1475 и 1530/1, све у КО Мареново,
осим к.п. 2301 која припада КО Залоговац ..
Улица Мирка Томића – почиње од к.п. 1582, између к.п. 1538/3 и 2325, пружа се
дуж к.п. 1578, наставља дуж к.п. 1553/2 и завршава се између к.п. 1418 и 1557, све у
КО Мареново, осим к.п. 2325 која припада КО Залоговац .
Улица Драгише Јовановића – почиње од улице Мирка Томића, између к.п. 1435 и
1436, пружа се дуж к.п. 1565, до к.п. 1449/2, на десној страни, на коју се затим
наставља к.п. 1449/3, при чему обе представљају саставни део ове улице, даље
наставља пружање дуж к.п. 1565, до линије између к.п. 1284 и 1337/1, затим између
к.п. 1306 и 1495 наставља дуж дела к.п. 1300 и завршава између к.п. 1307 и 1310, све у
КО Мареново.
Улица Стојана Протића – почиње од улице Милосава Милановића, између к.п. 1284
и 1306, пружа се дуж дела к.п. 1566, и завршава се између к.п. 1254 и 1292, све у КО
Мареново.
Улица Милосава Милановића – почиње од улице Драгише Јовановића, између к.п.
1284 и 1337/1, пружа се дуж дела к.п. 1565, и завршава се између к.п. 1257 и 1317/3,
све у КО Мареново.
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7. Улица Милорада Томића – почиње од улице Шумадијске, између к.п. 744 и 947,
пружа се дуж дела к.п. 1568, и завршава се између к.п. 481/1 и 488, све у КО
Мареново.
8. Улица Ковачка – почиње од улице Милорада Томића, између к.п. 746 и 798, пружа
се дуж к.п. 728, до к.п. 781 на левој страни, чији део представља саставни део ове
улице, до линије између к.п. 780 и 790, даље наставља пружање дуж к.п. 728 и
завршава се између к.п. 727/1 и 729, све у КО Мареново.
9. Улица Добрице Ћосића – почиње између к.п. 1340 и 1364, пружа се дуж к.п. 1341 и
целе к.п. 1359, а завшава се на граници са суседним насељеним местом Парцане,
између к.п. 1356/2 и к.п. 1360/1, све у КО Мареново.
10. Улица Виноградарска – почиње од улице Драгише Јовановића, између к.п. 691/1 и
к.п. 1/1, пружа се дуж к.п. 1576, код к.п. 691/4 скреће и пружа се дуж целе к.п. 680 а
завршава се на граници са суседним насељеним местом Залоговац, између к.п. 682 и
к.п. 677/2, све у КО Мареново, осим к.п. 1/1 која припада КО Залоговац.
11. Заселак Песковито брдо – простире се на кп. 286/1 и 1106/2 у КО Мареново.

1.
2.

3.

4.
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Члан 15.
У насељеном месту Маскаре утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Пана Ђукића – почиње од улице Мирка Томића, између кп 1209 и 1692,
пружа се дуж кп 2484 до улице Лоле Рибара, а завршава између кп 1987 и 1799/2.
Улица Јована Јанићијевића-Бурдуша – почиње од кп 2475 која се налази на
граници са КО Бошњане, пружа се кп 2478, прелази преко кп 2483 , наставља да се
пружа дуж целе кп 2486, а завршава између кп 1891 и 594 , обухвата целу кп 827 .
Улица Максима Горког – почиње од улице Јована Јанићијевића-Бурдуша, између кп
1278/2 и 1276, пружа се дуж кп 1277 до улице Лоле Рибара, а завршава између кп 1264
и 1308, обухвата део кп 1294 и завршава између кп 1283 и 1298.
Улица Милоша Обилића – почиње од улице Лоле Рибара, између кп 1995 и 1997/2,
пружа се дуж кп 1996 код кп 1990/2 скреће и пружа се дуж целе кп 2004 и завршава
код Лењинове улице између кп 2027 и 1997/1.
Улица Мирка Томића – почиње између кп 777 и 788, пружа се дуж целе кп 2483 и
2494, а завршава код кп 1678 на граници са КО Бошњане.
Улица Светозара Марковића – почиње од улице Пана Ђукића, између кп 2058 и
2006, пружа се дуж целе кп 2485 до улице Мирка Томића, а завршава између кп 1721
и 2085 , обухвата целу кп 2046 .
Улица Лоле Рибара – почиње од улице Мирка Томића, између кп 777 и 756/1, пружа
се кп 774, код кп 760 скреће и пружа се дуж кп 2487 и завршава код улице Јована
Јанићијевића-Бурдуша између кп 1820 и 1288, обухвата део кп 2490 где и завршава
између кп 704 и 1336.
Улица 7. јула – почиње од улице Пана Ђукића, између кп 1760 и 1764, пружа се дуж
кп 1762 код кп 1766/2 скреће и пружа се дуж дела кп 1220 (део кп брoj 1220 се налази
између кп брoj 1225, 1746, 1218/2 и 1770) , код кп 1221 скреће и наставља да се пружа
се дуж кп 1200, прелази преко кп 2483, наставља пружање даље целом кп 837, код кп
1150 скреће и наставља да се пружа се дуж кп 2480, и завршава између кп 1159/1 и
1136 .
Улица Лењинова – почиње од улице Лоле Рибара, између кп 1803 и 525, пружа се
дуж кп 1802, прелази преко кп 2486, наставља пружање даље целом кп 1851/1,
прелази преко кп 2491, наставља пружање даље целом кп 1986, прелази преко кп
2492/2, наставља пружање даље целом кп 2013, и завршава између кп 2012 и 2113 а до
улице Светозара Марковића.
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10. Улица Александра Ранковића – почиње од улице Пана Ђукића, између кп 1760 и
1776/1, пружа се дуж кп 1761, наставља пружање даље целом кп 1743, код кп 1733
скреће и пружа се дуж дела кп 1220 (део кп брoj 1220 се налази између кп брoj 1226/1,
1733, 1729 и 1234/1) где и завршава а до улице Јована Јанићијевића-Бурдуша.
11. Улица 14. октобра – почиње од улице Јована Јанићијевића-Бурдуша, између кп 1837
и 1835, пружа се дуж кп 1836 , наставља пружање даље кп 2491 , и завршава између
кп 1900 и 1925 , обухвата и кп 1898 и 1922 .
12. Заселак Градина – простире се на кп 1557.
13. Заселак Виноградско брдо – простире се на кп 1478 и 1482.
14. Заселак Брестарац – простире се на кп 1378/1.
Члан 16.
У насељеном месту Обреж утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Вука Караџића – почиње од улице Иве Лоле Рибара, између кп 1907 и кп
2063, дуж кп 2068, где се један крак одваја лево између кп 2077 и кп 2091 до кп 2087,
а главни део улице се пружа дуж кп 2068 где се између кп 1920 и кп 2092 завршава у
ул. Вељка Влаховића.
2. Улица Бошка Југовића – почиње од улице Кнеза Лазара, између кп 2229 и кп 2271,
протеже се дуж кп 2230 све до улице Ненада Симића где се завршава између кп 2237
и кп 2339. Други део ове улице скреће између кп 2231 и кп 2216 до улице Ненада
Симића. Трећи део ове улице скреће између кп 2255 и кп 2257, пружа се дуж кп 2230
и кп 11229 све до кп 497 КО Горњи Катун.
3. Улица Саве Ковачевића – почиње од Трга кнеза Јефте Бркића, између кп 1622/1 и кп
850, пружа се дуж кп 2705 и кп 11253 и завршава се у кп 11254 између кп 8517 и кп
11188. Други део ове улице полази између кп 976 и кп 151, пружа се дуж кп 2704 и
завршава се између кп 897 и кп 216 у улици Краљице Драге.
4. Улица Јухорска – почиње од улице Мирка Томића између кп 648 и кп 1801 и 929/1,
пружа се дуж кп 2714, кп 595 и кп 11213 којом се завршава.
5. Улица Краљице Драге – почиње од улице Мирка Томића, између кп 732 и кп 784,
пружа се дуж кп 775 где се један део улице завршава између кп 748 и кп 761 у ул.
Светозар Марковића а други део између кп 767 и кп 776 у ул. Николе Тесле.
6. Улица Мирка Томића – почиње од Трга кнеза Јефте Бркића, између кп 1800 и кп
2703, пружа се дуж кп 2700 и 11192 и завршава се између кп 1949 и кп 7817.
7. Улица Бранка Перишића – почиње од улице Иве Лоле Рибара, између кп 1887 и
1889, пружа се кп 1880 и завршава се између кп 1861 и кп 1882.
8. Улица Радмиле Савићевић – почиње од улице Босе Цветић, између кп 1572 и кп
1486, протеже се дуж кп 2708 и завршава се између кп 1316 и кп 1349 у улици Бранка
Крсмановића.
9. Улица Николе Тесле – почиње од Трга кнеза Јефте Бркића, између кп 845 и кп 847/1,
пружа се дуж кп 2703, а завршава се између кп 765 и кп 224 до улице Светозара
Марковића. Једним делом, између кп 838 и кп 829/2 пружа се до улице Мирка Томића.
Другим делом ова улица се пружа до кп 826 између кп 825 и кп 827.
10. Улица Ненада Симића – полази од улице кнеза Лазара, између кп 2195 и кп 2197,
пружа се дуж кп 2196 и завршава се у улици Вељка Влаховића између кп 2129 и 2250.
11. Улица Првомајска – полази од Јухорске улице између кп 623 и кп 626, пружа се дуж
кп одваја се једим делом између кп 656, једним делом скреће између кп 632 и кп 624
до кп 628, затим скреће једним делом између кп 632 и кп 657 завршавајући се у улицу
Мирка Томића између кп 666 и 667 а другим делом скреће између кп 657 и 653 и
завршава се у улицу Мирка Томића између кп 655 и 658/4.
12. Улица Кнеза Лазара – почиње од Трга кнеза Јефте Бркића, између кп 1787 и кп
1625/2, протеже се дуж кп 2711 до улаза у насељено место Горњи Катун, између кп
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2489 и кп 2488. Један део ове улице скреће између кп 1529 и кп 2337 до улице Жикице
Јовановића Шпанца. Други део ове улице скреће између кп 2318 и кп 2312 до кп 2298.
13. Улица Светозара Марковића – полази од улице Мирка Томића, између кп 337 и кп
742, протеже се дуж кп 2701, скреће код кп 329 до кп 324 и кп 326 а завршава се у
улици Николе Тесле између кп 764 и кп 2699.
14. Улица 7. јула – полази од улице кнеза Лазара, између кп 1762 и кп 1756, скреће
између кп 1761/1 и кп 1759 до кп 1770, и скреће између кп 1738 и кп 1739 и протеже
се до кп 1727 а завршава се између кп 1732 и кп 1759 до улице Иве Лоле Рибара.
15. Улица др Мије Миленковића – полази од улице кнеза Лазара, између кп 1745 и кп
1672/1, дуж кп 2712, скреће ка кп 1739 и кп 2750 и завршава се између кп 1719 и кп
2173 у улици Иве Лоле Рибара. Други део ове улице скреће између кп 2174 и кп 1718
и завршава се у улици Ненада Симића, између кп 2148 и кп 2186.
16. Улица Слободана Радосављевића – улица почиње од улице Вељка Влаховића,
између кп 2576 и кп 2647/2, пружа се дуж кп 2716 и кп 11226 до кп 4556 у КО Горњи
Катун. Други део ове улице скреће код кп 2594 и пружа се до кп 10942 и кп 2613.
17. Трг кнеза Јефте Бркића – централни део насељеног места Обреж, простире се на
целој кп 846 и налази се у пресеку улица Мирка Томића, Иве Лоле Рибара, Кнеза
Лазара, Саве Ковачевића и 29. новембра.
18. Улица Омладинска – полази од улице Мирка Томића, између кп 789 и кп 806, пружа
се дуж кп 804 и завршава се између кп 817 и кп 793 у улици Николе Тесле.
19. Улица Босе Цветић – полази од улице Кнеза Лазара, између кп 1621/3 и 1545/1,
пружа се дуж целе кп 2709 која скреће између кп 1545/1 и 1548 крећући се до кп 1544,
наставља да се пружа целом кп 2709, један крак улице пружа се уз кп 1358 до уласка у
улицу Радмиле Савићевић, а други крак скреће између кп 1359 и кп 1426 и завршава
се између кп 1373 и кп 1375 до кп 11266.
20. Улица Иве Андрића – полази од улице Бракна Крсмановића, између кп 1033 и кп
1202, пружа се дуж кп 1201, пружа се дуж целе кп 1201 и завршава се у улици
Радмиле Савићевић између кп 1246 и кп 1574/5
21. Улица Нушићева – пружа се дуж целе кп 2710 и полази једним делом од улице Босе
Цветић, између кп 1507 и кп 1440, код кп 1510/1 скреће и наставља да се пружа дуж
кп 2710, скреће код кп 2358 дуж кп 2710 и кп 2381. Други крак ове улице наставља да
се пружа дуж кп 2710, поред кп 1523 и завршава се у пресеку улице Кнеза Лазара.
Други део ове улице полази од улице Босе Цветић, између кп 1429 и кп 1444, пружа се
дуж кп 2710 где између кп 1412 и кп 1436 скреће ка кп 11269 где се и завршава између
кп 10703 и кп 1394.
22. Улица 29. новембра – пружа се од Трга кнеза Јефте Бркића, између кп 849 и 850,
дуж кп 875 све до улице Николе Тесле, где се завршава између кп 872 и 883.
23. Улица Петра Кочића – полази од улице Кнеза Лазара, између кп 1766 и кп 1781,
пружа се дуж кп 1780, рачва се узмеђу кп 1782 и 1779 до улице Иве Лоле Рибара
између кп 1775 и 1887. Други део ове улице се пружа између кп 1779 и 1772 до кп
1773 а трећи део ове улице налази се између катастарских парцела 1772, 1771, 1770,
1769 и 1776.
24. Улица Драгомира Ристића – полази од улице Саве Ковачевића, између кп 150 и кп
126, пружа се дуж кп 2702 и завршава између кп 268 и кп 270/2.
25. Улица Вељка Влаховића – полази од улица Микра Томића и 14.октобра, између кп
727 и кп 536, пружа се дуж кп 2715 и 11228 и завршава се између кп 10892 и кп 10890.
Ова улица једним делом скреће између кп 2052/1 и кп 2056 до кп 2058, а другим
делом скреће између кп 2063 и кп 2064 до кп 11217.
26. Улица Бранка Крсмановића – полази од улице Саве Ковачевића, између кп 1013 и
кп 1047, пружа се дуж кп 2707 и 1348 а завршава се између кп 1347 и кп 1349 до кп
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11267. Ова улица се пружа и дуж кп 1172, 1165, 1282 и 1321 које све додирују кп
2707.
27. Улица Иве Лоле Рибара – полази од Трга кнеза Јефте Бркића, између кп 1791 и кп
1790/3, пружа се дуж кп 2713, где се један део одваја између кп 1886 и кп 1846 и
пружа се до кп 1847 а остатак улице се пружа дуж кп 2713 и завршава се између кп
2132 и 2102 у улици Вељка Влаховића.
28. Улица 14. октобра, продужетак – улица представља продужетак постојеће улице 14.
октобра, почиње између кп 463 и кп 11210, пружа се дуж целе кп 11208, код кп 9861
скреће и наставља дуж кп 7710, код кп 3071 скреће и пружа се дуж кп 7714, затим код
кп 3044 скреће и пружа се дуж кп 3033, а завршава се између кп 3034 и кп 3029, све у
КО Обреж.
29. Улица Јухорска, продужетак – улица представља продужетак Јухорске улице,
почиње између кп 10115 и кп 10116, пружа се дуж целе кп 11213, а завршава се
између кп 10068 и кп 10177, све у КО Обреж.
30. Улица Виноградарска – почиње од предложене улице бр.2 између кп 5509 и кп
11213, пружа се дуж кп 7710, код кп 5503 скреће и пружа се дуж кп 7717, а завршава
се између кп 3807 и кп 4175, све у КО Обреж.
31. Улица Карађорђева – улица почиње између кп 594 и кп 2007, пружа се дуж кп 595,
код кп 10118 скреће и пружа се дуж кп 11215, а завршава се између кп 10137 и кп
10246, све у КО Обреж.
32. Улица Брегалничка – улица почиње између кп 6767 и кп 6788, пружа се дуж кп
7726, а завршава се између кп 6536 и кп 6509, све у КО Обреж.
33. Улица Десанке Максимовић – улица почиње између кп 2594 и кп 2625, пружа се
дуж кп 2716 и делом дуж кп 11220, а завршава се између кп 11116 и кп 11225, све у
КО Обреж.
34. Улица кнеза Милоша – улица почиње између кп 2000 и кп 1952, пружа се дуж кп
2715, а завршава се између кп 1970 и кп 1980, све у КО Обреж.
35. Улица Видовданска – улица почиње између кп 1976 и кп 1841, пружа се дуж кп
2714, а завршава се између кп 1971 и кп 1968, све у КО Обреж.
36. Улица Устаничка – почиње између кп 1032 и кп 1609, пружа се дуж кп 1005, а
завршава се између кп 1006/2 и кп 1615, све у КО Обреж.
37. Улица Таковска – почиње између кп 2279 и кп 2272, пружа се дуж кп 2711, а
завршава се између кп 2391 и кп 2392, све у КО Обреж
38. Улица Нушићева, продужетак – улица представља продужетак Нушићеве улице,
почиње између кп 11268 и кп 11272, пружа се дуж целе кп 11269, а завршава се
између кп 10686 и кп 10676, све у КО Обреж
39. Улица Драгомира Ристића – представља продужетак улице Драгомира Ристића,
почиње између кп 270/1 и кп 9274, пружа се дуж кп 11232, а завршава се између кп
78885 и кп 9535, све у КО Обреж.
40. Улица Саве Ковачевића – представља продужетак улице Саве Ковачевића, почиње
између кп 133/1 и кп 9147, пружа се дуж целе кп 11235, а завршава се између кп 11188
и кп 8517, све у КО Обреж.
41. Улица Бирчанинова – почиње између кп 11244 и кп 8469/1, пружа се дуж целе кп
11248, а завршава се између кп 8069 и кп 8090, све у КО Обреж.
42. Улица Радмиле Савићевић – улица представља продужетак улице Радмиле
Савићевић, почиње између кп 1342 и кп 1344, пружа се дуж целе парцеле кп 1343 и
целе кп 11262, а завршава се између кп 11256 и кп 11265, све у КО Обреж.
43. Улица Стевана Сремца – улица почиње између кп 8875 и кп 10394, пружа се дуж кп
11282, код кп 8719 скреће и наставља дуж кп 11280, а завршава се између кп 8663 и кп
8662, све у КО Обреж.
44. Заселак Развала горња – заселак се простире на кп 3564 и кп 3594, све у КО Обреж.
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45. Заселак Рубин – заселак се простире на кп 3956 у КО Обреж.
46. Заселак Развала доња – заселак се простире на кп 3866, кп 3867 и кп 4155, све у КО
Обреж.
47. Заселак Ђурђевдан – заселак се простире на кп 3988, кп 3995, кп 3996, кп 3997, кп
3953/2 и кп 3954, све у КО Обреж.
48. Заселак Паравче – заселак се простире на кп 2876 у КО Обреж.
49. Заселак Дубрава – заселак се простире на кп 2895 у КО Обреж.
50. Заселак Врдановац – заселак се простире на кп 6205, кп 6210, кп 5905 и кп 6253, све
у КО Обреж.
51. Заселак Бачинско брдо – заселак се простире на кп 7378 у КО Обреж.
52. Заселак Обрешки брег – заселак се простире на кп 7063, кп 7101, кп 5905 и кп 7102,
све у КО Обреж.
53. Заселак Катунски брег – заселак се простире на кп 7258 у КО Обреж.
54. Заселак Горњи кључ – заселак се простире на кп 8581 у КО Обреж.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.

4.
5.

Члан 17.
У насељеном месту Орашје утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Цара Лазара – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3319/1 и 3311 и
пружа се дуж кп 3313, кп 3755, кп 3760 и завршава се кп 3748 између кп 3762 и 3749.
Улица Мирка Томића – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3642 и кп 4222/1
и иде дуж кп 3644, кп 4109, кп 4147/2, кп 4175, кп 4153, кп 4181/1, кп 5207, кп 5227 и
завршава се кп 949, између кп 950/2 и кп 940 на уласку у насељено место Церница.
Улица Карађорђева – почиње од улице Маршала Тита, између кп 3585 и кп 3614, и
пружа се дуж кп 3609 и завршава се у кп 3665 између кп 3668 и кп 3674.
Улица Јухорска – почиње од улице Маршала Тита, између кп 4675 и кп 4625 и пружа
се дуж кп 5206 и завршава се између кп 338 и кп 332 на улазу у насељено место
Избеница;
Улица Девет Југовића – почиње од улице Мирка Томића, између кп 4222/1 и кп
4192/4, протеже се дуж кп 4221 и завршава се код кп 4263 између кп 4265 и кп 4260/1
Улица Маршала Тита – почиње од улаза у насељено место Орашје, између кп 2027 и
кп 2036, дуж кп 2035, наставља се кп 2459, 5208, пресеца кп 5212 и наставља се кп
5209, кп 5210, један крак се одваја између кп 4658/1 и 5123/2 и пружа се дуж кп 5110,
кп 5226, кп 9563 између кп 2165 и 2167 и дуж кп 5211 до улаза у насељено место
Бачина;
Заселак Присоје – заселак се налази између кп 4731, кп 4727, кп 432/1 и кп 435 све у
КО Орашје.
Члан 18.
У насељеном месту Пајковац утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
Улица Првомајска – почиње од улице Маршала Тита, између кп 719 и кп 971/2 и
пружа се дуж кп 1421и завршава се између кп 518 и кп 517 у кп 3623 у КО Белушић.
Улица Иве Лоле Рибара – почиње од улице Маршала Тита, између кп 722 и кп 723 и
иде дуж кп 1420 и завршава се између кп 465/1 и кп 485/1 у кп 3629 у КО Белушић.
Улица Маршала Тита – почиње од улаза у насељено место Пајковац, између кп 885
и кп 1385, пружа се дуж кп 912, кп 939 и кп 1426 и завршава се између кп 875 и кп
1187 на улазу у насељено место Тољевац.
Улица Јухорска – почиње од улице Маршала Тита, између кп 811 и кп 855 и пружа
се дуж кп 1415 и завршава се између кп 195 и кп 199 у кп 10120 у КО Секурич.
Улица Кнегиње Љубице – почиње између кп 1184 (КО Пајковац) и кп 871 (КО
Тољевац),иде границом са суседним насељеним местом Тољевац, дуж кп 1423 (КО
Пајковац), а завршава се између кп 1179 (КО Пајковац) и кп 361 (КО Тољевац).
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6. Заселак „Белушићка коса“– заселак се простире на кп 1041 у КО Пајковац.
Члан 19.
У насељеном месту Парцане утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Југ Богданова – почиње од улице 7. јула, између кп 1552/1 и 1562/3, пружа се
дуж кп 1553 до кп 1544, затим скреће десно делом ове парцеле док лева страна захвата
преостали део исте парцеле 1544 који се простире лево од скретања, од кп 1909 скреће
лево и наставља да се пружа дуж кп 1909, и завршава се између кп 1412 и 1444/4, све
у КО Парцане.
2. Улица Милоша Обилића – почиње од улице Мите Милојевића, између кп 1107 и
1377/1, пружа се дуж кп 1908 до између кп 1287/1 и 1347/3, затим наставља да се
пружа дуж кп 1299 до кп 1920 и границе са КО Каменаре, где скреће лево и пружа се
дуж кп 1920 поред границе са КО Каменаре, и завршава се на тромеђи КО Парцене,
КО Каменаре и КО Глобаре, између кп 1921 КО Парцане, кп 103 КО Каменаре и кп
1778 КО Глобаре.
3. Улица Мирка Томића – почиње од границе са КО Залоговац, између кп 45/2 и
1842/2, пружа се дуж кп 1912 до између кп 328 и 1644/1, десна страна улице обухвата
кп 49/1, 2 и 3, пресеца кп 1914, а затим наставља да се пружа дуж кп 1907 до спајања
са улицама Мите Милојевића и 7. јула, и завршава се између кп 1041 и 1564, све у КО
Парцане.
4. Улица Мите Милојевића – почиње од места спајања са улицама Мирка Томића и 7.
јула, између кп 1044/3 и 1562/1, пружа се дуж кп 1907, лева страна улице обухвата део
кп 1104 између кп 1101/1, 2, 3 и 4, 1102, 1105, 1108/2, 1109/2, 1111, 1110 и 1113, десна
страна улице обухвата део кп 1080 између кп 1078/1, 1077, 1075, 1074, 1073 и 1086, и
завршава се између кп 974 и 988/1, све у КО Парцане.
5. Улица Танаска Рајића – почиње од улице Мирка Томића, између кп 339 и 341/1,
пружа се дуж кп 1899, десна страна улице обухвата кп 315, и завршава се између кп
281 и 376, све у КО Парцане.
6. Улица 7. јула – почиње од места спајања са улицама Мирка Томића и Мите
Милојевића, између кп 1562/1 и 1564, пружа се дуж кп 1911, и завршава се између кп
1610/1 и 1677, све у КО Парцане.
7. Улица Николе Пашића – почиње између кп 1552/1 и кп 1646/1, пружа се дуж кп
1910, код кп 1663 скреће и пружа се дуж кп 1682/2, а завршава се између кп 1664 и кп
1684/1, све у КО Парцане.
8. Улица Добрице Ћосића – почиње између кп 1356/2 (КО Мареново) и кп 28 (КО
Парцане), иде границом са суседним насељеним местом Мареново дуж целе кп 49/3
(КО Парцане) и целе кп 50/3 (КО Парцане), а завршава се између кп 50/2 (КО
Парцане) и кп 50/4 (КО Парцане).
9. Заселак Песковит брег – заселак се простире на кп 666/3 у КО Парцане.
10. Заселак Парлог – заселак се простире на кп 200/1 у КО Парцане.
11. Заселак Осоје – заселак се простире на кп 1272 у КО Парцане.
12. Заселак Ракина пољана – заселак се простире на кп 1453 у КО Парцане.
13. Заселак Студеница – заселак се простире на кп 1734 у КО Парцане.
Члан 20.
У насељеном месту Суваја утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Ђурђевданска – почиње од границе са КО Избеница, између кп 477 КО
Суваја и 1986/7 КО Избеница, пружа се дуж кп 482 граничном линијом КО Суваја и
Избеница при чему десна страна улице припада КО Суваја, а лева КО Избеница све до
између кп 468/4 КО Суваја и 1992/2 КО Избеница, даље наставља да се пружа дуж кп
479 КО Суваја, пресеца кп 363 (Сувајачки поток) између кп 314, 315, 432 и 434, па
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наставља да се пружа дуж кп 266/1, поново пресеца кп 363 (Сувајачки поток) између
кп 256/2 и 275, даље наставља да се пружа дуж кп 271, и завршава се између кп 270 и
274, све у КО Избеница.
2. Улица Првомајска – почиње од улице Ђурђевданска, између кп 267 и 277, пружа се
дуж кп 363 до између кп 267 и 357, затим скреће лево и наставља да се пружа дуж кп
340 до између кп 330 и 342/2 где поново скреће лево и наставља да се пружа дуж кп
342/3, и завршава се између кп 342/1 и 323, све у КО Суваја.
Члан 21.
У насељеном месту Тољевац утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Вука Караџића – почиње од улице Горана Милосављевића, између кп 2846 и
2864, пружа се дуж кп 2862, и завршава се између кп 2861 и 2867/5, све у КО
Тољевац.
2. Улица Гордана Милосављевића – почиње од улице Мирка Томића са којом се спаја
у центру села код сеоског дома, између кп 1901 и 1946, пружа се на југ дуж кп 4204/1,
и завршава се између кп 2870/2 и 3143/3, све у КО Тољевац.
3. Улица Јухорска – почиње од границе са КО Пајковац, између кп 1187 КО Пајковац и
кп 873 КО Тољевац, пружа дуж кп 4230, затим дуж кп 908, десна страна улице
обухвата део кп 4196 од кп 908 до између кп 862 и 899, улица затим пресеца кп 4219,
и наставља да се пружа дуж кп 4215, десна страна затим обухвата кп 1507, део кп 1515
од кп 4215 до између кп 1509 и 1518, затим кп 1526, део кп 2132 од 4215 до између
1476 и 2120/2, затим обухвата кп 2105, и завршава се на граници са КО Доњи Крчин
између кп 2099/2 и 2151, све у КО Тољевац.
4. Улица Каленићка – почиње од улице Гордана Милосављевића, између кп 1959/1 и
2389, пружа се дуж кп 4206, лева страна улице обухвата кп 2385, и завршава се између
кп 2302 и 2949, све у КО Тољевац.
5. Улица Косовска – почиње од улице Гордана Милосављевића, између кп 1944 и 2390,
пружа се дуж кп 2408, лева страна улице обухвата кп 1933, улица пружање наставља
дуж кп 2448 од између кп 1921 и 2445/4, и завршава се у кп 2457/1 између кп 1920 и
2458, све у КО Тољевац.
6. Улица Мирка Томића – почиње од улице Гордана Милосављевића са којом се спаја
у центру села код сеоског дома, између кп 1615 и 1899, пружа се на север дуж кп
4204/1, затим наставља да се пружа дуж кп 1286 до кп 1271 коју пресеца и обухвата
њен део који се пружа на северозапад, затим наставља да се пружа дуж кп 4198, и
завршава се између кп 1222 и 1241, све у КО Тољевац.
7. Улица Првомајска – почиње од улице Гордана Милосављевића, између кп 2407 и
2410, пружа се дуж кп 2409, улица даље наставља да се пружа дуж кп 4210/2, десна
страна обухвата кп 2827, и завршава се између кп 2430 и 2816, све у КО Тољевац.
8. Улица Светосавска – почиње од улице Мирка Томића, између кп 1620/2 и 1883,
пружа се дуж кп 4203, лева страна улице обухвата кп 1624, и завршава се између кп
1632 и 1873, све у КО Тољевац.
9. Улица Цара Лазара – почиње од улице Гордана Милосављевића, између кп 2894 и
2896/2, пружа се дуж кп 4208, и завршава се у пресеку са кп 4209 између кп 3160 и
3398, све у КО Тољевац.
10. Улица Шумадијска – почиње од улице Гордана Милосављевића, између кп 2870/2 и
3162, пружа се дуж кп 4201 до између кп 2869/2 и 4210/1 где скреће десно и наставља
да се пружа дуж кп 4210/1, и завршава се између кп 2742 и 3219, све у КО Тољевац.
11. Улица Књегиње Љубице – почиње између кп 877 (КО Тољевац) и кп 875 (КО
Тољевац), пружа се дуж целе кп 876 (КО Тољевац), иде границом са суседним
насељеним местом Пајковац дуж кп 4231 (КО Тољевац), а завршава се између кп
362/1 (КО Тољевац) и кп 1180 (КО Пајковац).
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12. Улица Кнеза Милоша – почиње између кп 909 (КО Тољевац) и кп 1187 (КО
Пајковац), пружа се дуж целе кп 4229 (КО Тољевац), делом дуж кп 4218, код кп
1000/1 скреће и пружа се дуж целе кп 1009/1, а завршава се између кп 1008 и кп 4228,
све у КО Тољевац.
13. Улица Темнићка –почиње између кп 1377 и кп 908, пружа се дуж кп 4219, а
завршава се између кп 1388 и кп 853/2, све у КО Тољевац.
14. Улица Мишарска – почиње између кп 1375 и кп 1371, пружа се дуж целе кп 1372,
код кп 1369 скреће и пружа се дуж кп 1389, а завршава се између кп 1365 и кп 1502,
све у КО Тољевац.
15. Улица Панчићева – почиње између кп 2407 и кп 2436, пружа се дуж кп 2408, а
завршава се између кп 2401 и кп 1922, све у КО Тољевац.
16. Заселак Пругојевац – се простире на кп 151 и кп 181, све у КО Тољевац..
17. Заселак Брдо – заселак се простире на кп 1185 у КО Тољевац.
18. Заселак Присоје – заселак се простире на кп 3367 у КО Тољевац.
Члан 22.
У насељеном месту Церница утврђују се следећи називи улица, тргова и заселака:
1. Улица Војводе Мишића – почиње од центра насеља одакле у четири правца поред
ове почињу и улице Добрице Ћосића, Милунке Савић и Николе Пашића, улица
Војводе Мишића почиње између кп 1114 и 1383, пружа се дуж кп 1113, затим скреће
десно и пресеца кп 2876, па наставља да се пружа дуж кп 2872, и завршава се између
кп 923 и 1487/2, све у КО Церница.
2. Улица Илије Гарашанина – почиње од улице Војводе Мишића између кп 1036/1 и
1116, пружа се дуж кп 1112, и завршава се између кп 1080 и 1132/2, све у КО
Церница.
3. Улица Милунке Савић – почиње од центра насеља одакле у четири правца поред ове
почињу и улице Добрице Ћосића, Војводе Мишића и Николе Пашића, улица Милунке
Савић почиње између кп 1353/1 и 1741/2, пружа се дуж кп 2873, и завршава се између
кп 1801 и 1805/1, све у КО Церница.
4. Улица Краља Милутина – почиње од улице Николе Пашића између кп 1730 и 1734,
пружа се дуж кп 1733 до улице Милунке Савић, и завршава се између кп 1745/2 и
1746/1, све у КО Церница.
5. Улица Добрице Ћосића – почиње од центра насеља одакле у четири правца поред
ове почињу и улице Милунке Савић, Војводе Мишића и Николе Пашића, улица
Добрице Ћосића почиње између кп 1114 и 1353/1, пружа се дуж кп 2877, и завршава
се између кп 1137 и 1292, све у КО Церница.
6. Улица Николе Пашића – почиње од центра насеља одакле у четири правца поред
ове почињу и улице Милунке Савић, Војводе Мишића и Добрице Ћосића, улица
Николе Пашића почиње између кп 1383 и 1741/2, пружа се дуж кп 2877, и завршава се
између кп 1445/1 и 1579, све у КО Церница..
7. Улица Видовданска – почиње од улице Николе Пашића између кп 1434/3 и 1435,
пружа се дуж кп 1433, и завршава се између кп 1430 и 1445/2, све у КО Церница.
8. Улица Стевана Сремца – почиње од улице Николе Пашића између кп 1382 и 1398,
пружа се дуж кп 1397, и завршава се између кп 1404 и 1408, све у КО Церница.
9. Улица Хиландарска – почиње од улице Војводе Мишића између кп 1009/2 и 1036/1,
пружа се дуж кп 1016, и завршава се између кп 1019/1 и 1035, све у КО Церница.
10. Заселак Кључ – заселак се простире на кп 729/2 у КО Церница.
11. Заселак Поље – заселак се простире на кп 705 у КО Церница.
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Члан 23.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Варварин“.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва акта којима су утврђивани називи
улица и тргова у насељеним местима општине Варварин.
Члан 25.
Одлуку доставити надлежној Служби Републичког геодетског завода.
Број: 015 – 3 / 2018 – I
У Варварину, 20.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
48.
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,101/2016др.закон и 47/2018), 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 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године донела
је,
ОДЛУКУ
о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности
на територији општине Варварин за 2019. годину
Члан 1.
Овом одлуком одређују се јавна предузећа на територији општине Варварин, чији је
оснивач Општина Варварин и то:
- Јавно комунално предузеће ''Варварин'' Варварин,
- Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' 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:
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обједињена обрада и наплата комуналних услуга (обрада података,
рачуноводствени послови и књиговодствени послови),
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,

Јавном предузећу ''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: 352-43/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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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 25. седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА
2019.ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања и Финансијски план Јавног
комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 2019.годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин на седници одржаној дана
06.12.2018.године. под бројем 2072/ГД-1.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-103/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
50.
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 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2019.ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног
предузећа ''Варварин'' Варварин за 2019.годину у складу са Одлуком коју је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин, број 2072/ГД-3
од
06.12.2018.године.
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II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-105/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
51.
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 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАСВЕТА ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2019.ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања и Финансијски план Јавног
предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин на седници одржаној дана 14.11.2018.године
под бројем 514.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-100/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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 25.седници, одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''РАСВЕТА ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2019.ГОДИНУ
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I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм коришћења субвенција Јавног предузећа
''Расвета Варварин'' Варварин за 2019.годину у складу са Одлуком коју је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин, број 519 од 19.11.2018.године.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-110/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
53.
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. 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 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења на територији општине Варварин, права и обавезе вршиоца
комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, финансирање, начин вршења
надзора над обављањем делатности обезбеђивања јавног осветљења и друга питања која су
од значаја за обављање делатности.
Члан 2.
Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења обухвата одржавање,
адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене.
Јавно осветљење је, у смислу ове одлуке, систем објеката, уређаја и инсталација за
осветљавање површина јавне намене.
Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, улице, тргови, мостови, паркови,
пешачке површине поред стамбених и других објекта, јавни паркинзи и јавне зелене
површине у насељима, спортски и објекти за рекреацију у јавној својини, гробља, уређена
речна обала и друге површине на којима је планским документом предвиђена изградња јавне
расвете.
II НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Члан 3.
Комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на територији општине
Варварин обавља јавно предузеће које је општина Варварин основала ради обављања
наведене комуналне делатности и које испуњава прописане услове за обављање ове
делатности (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 4.
Комунална делатност обезбеђивања јавног осветљења обавља се према годишњем
Програму обављања делатности јавног осветљења (у даљем тексту: Програм) који садржи
нарочито врсту, обим, начин и динамику радова и послова на одржавању, адаптацији и
унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења, укупну вредност планираних послова
и утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за извршавање послова из програма и
друго.
Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор Предузећа и доставља га
Скупштини општине Варварин у року који је одређен законом и одлуком о оснивању
Предузећа за достављање годишњег програма пословања.
Програм из става 1. овог члана сматра се донетим када на њега сагласност да
Скупштина општине Варварин.
Члан 5.
Предузеће је дужно да послове комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
обавља у складу са законом, важећим прописима и стандардима донесеним на основу закона,
да објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у стању функционалне
оспособљености за трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења (набавља и врши
замену сијалица, осигурача, пригушница, протектор светиљки, кондензатора, упаљача за
сијалице и др.) и да обезбеди услове за редовно снабдевање електричном енергијом.
Предузеће је дужно да врши набавку, монтира, демонтира, одржава и складишти
уређаје за декоративно осветљење, као и да обезбеди услове за снабдевање електричном
енергијом уређаја за декоративно осветљење.
Члан 6.
Насељена места могу се декоративно осветљавати поводом државних и верских
празника, културних и спортских примедби и манифестација.
Објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектнонски,
административни, привредни или други значај могу се трајно декоративно осветљавати, на
основу одлуке Општинског већа општине Варварин.
Општинско веће општине Варварин доноси одлуку из става 2. овог члана на основу
предлога Предузећа, уз који се прилаже пројекат декоративног осветљавања, који израђује
или прибавља Предузеће.
Предузеће је дужно да инсталације и уређаје за декоративно осветљавање из става 1.
овог члана уклони у року од седам дана после празника, приредбе или манифестације.
Члан 7.
Општина Варварин је дужна да благовремено закључи уговор са надлежним
електропривредним друштвом о испоруци електричне енергије и да редовно и уредно
испуњава обавезе из уговора.
Уговором из става 1. овог члана ближе се уређује начин снабдевања, рокови плаћања,
као и друга питања од значаја за функционисање јавне расвете.
Члан 8.
Забрањено је:
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1. уклањање или рушење објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења од стране
неовлашћеног правног или физичког лица;
2. разбијање сијалице, лампиона или изолатора на објектима и инсталацијама јавног
осветљења;
3. неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења;
4. неовлашћено постављање рекламних паноа на објекта јавног осветљења;
5. прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;
6. неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 9.
Средства за обављање и развој комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења
обезбеђују се из:
1) прихода буџета општине;
2) наменских средстава других нивоа власти;
3) других извора у складу са законом.
Цену комуналне услуге одређује Надзорни одбор Предузећа, на основу елемената за
образовање цена комуналних услуга прописаних законом којим је уређен начин обављања
комуналних делатности, уз сагласност Скупштине општине Варварин.
Члан 10.
Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из члана 2.
став 1. ове одлуке, обезбеђују се у буџету општине као и из других извора у складу са
законом, а на основу Програма и то за следеће намене:
1) одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и инсталација
јавног осветљења;
2) трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;
3) трошкове декоративног осветљења (прибављање, монтирање, демонтирање,
одржавање и складиштење уређаја за декоративно осветљење и др.);
4) трошкове за снабдевање електричном енергијом, и
5) остале трошкове обављања делатности.
Општина Варварин и Предузеће закључују уговор којим се регулишу међусобна права
и обавезе у обављању наведене комуналне делатности, на основу Програма. За обављање
комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења Предузећу припада накнада из буџета
општине Варварин, у складу са извршеним пословима предвиђеним Програмом.
IV ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 11.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин
обавести кориснике комуналне услуге о планираним или оекиваним сметњама и прекидима,
који ће настати или могу настати у обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању делатности.
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Члан 12.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у
обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења, Предузеће је дужно да
одмах о томе обавести Општинско веће општине Варварин и да истовремено предузме мере
за отклањање поремећаја.
Уколико Предузеће не предузме мере, за отклањање поремећаја у року који одреди
Општинско веће, Општинско веће ће предузети мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине која је угрожена на терет Предузећа.
По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности обезбеђивања
јавног осветљења, односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове
делатности, Општинско веће је дужно да предузме следеће мере:
1) одреди ред првенства и начин пружања услуга овим корисницима код којих би услед
прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица,
или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;
2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је
угрожена;
3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења
делатности и учињену штету.
Члан 13.
У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или прекида у
обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења. Предузеће је дужно да
обезбеди осветљење јавних површина по следећем реду првенства:
1) јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значја;
2) јавно осветљење тргова;
3) јавно осветљење улица;
4) јавно осветљење у зонама основних школа;
5) јавно осветљење пешачких стаза;
6) јавно осветљење спортских објеката.
V НАДЗОР
Члан 14.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши комунална
инспекција.
VI ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 15.
Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове који
омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези квалитета и коришћења услуга.
Корисници услуга обављања делатности обезбеђивања јавног осветљења могу
континуирано у року године постављати питања, примедбе и предлоге Предузећу, преко
интернет странице Предузећа.
Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року
од осам дана.
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Члан 16.
Предузеће је дужно да једном годишње у децембру месецу спроводе поступак
изјашњавања корисника услуга о квалитету пружања услуга обезбеђивања јавног осветљења
у трајању од 30 дана и да извештај о резултатима изјашњавања достави органу градске
управе надлежном за комуналне послове у року од 15 дана од окончаног изјашњавања.
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор Општинске
управе општине Варварин са достављеним извештајем о резултатима изјашњавања
поступиће на начин прописан законом којим је регулисано обављање комуналних
делатности.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице јавно предузеће које обавља комуналну делатност обезбеђења јавног осветљења, ако:
1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења или не обавља на
прописан начин (члан 5. Одлуке);
2) не одговори на постављена питања, примедбе и предлоге у прописаном року (члан 15.
став 3. Одлуке);
3) не спроводе поступак изјашњавања корисника услуга на прописан начин или не
достави извештај о резултатима изјашњавања надлежном органу у прописаном року
(члан 16. став 1. Одлуке);
4) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 5.000,00
динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу
са законом.
Члан 18.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1) поступи супротно забрани прописаној чланом 8.;
2) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове
одлуке.
За прекршај из став 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 5.000,00
динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 30.000,00
динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 5.000,00
динара физичко лице.
За прекршаје из овог члана комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу
са законом.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Варварин''.
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Број: 352-42/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
54.
На основу члана 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'', број 88/2011 и 104/2016), члан 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(''Службени гласник РС'', број 68/2015, 41/2018, 44/2018 и 83/2018), члана 20. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 25.седници одржаној 20.12.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин организовања јавног превоза путника на
територији општине Варварин.
Јавни превоз путника може се обављати као: линијски, ванлинијски, ауто-такси превоз
и превоз за сопствене потребе.

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Члан 2.
Поједини изрази, употребљени у овој Одлуци, имају следеће значење:
Јавни превоз - је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима
превозних услуга и за који се наплаћује услуга превоза;
аутобус – је возило за превоз путника које има више од девет места за седење
укључујући и место за седење возача;
аутобуска станица – је саобраћајни објекат у коме се врши пријем и отпрема
аутобуса, укрцавање и искрцавање путника и пртљага, продаја и издавање возних
карата и других превозних исправа, давање обавештења о превозу и других услуга у
вези са превозом;
аутобуско стајалиште – је изграђен простор ван коловоза или прописано обележена
површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради укрцавања и
искрцавања путника и утовара и истовара путника.
ванлинијски превоз – је јавни превоз за који се итинерер и други услови превоза
утврђују посебно за сваки превоз;
превозник – је привредно друштво, друго правно лице и предузетник коме је
одобрено обављање јавног превоза у домаћем превозу;
линија – је релација или скуп релација између почетне аутобуске станице или
аутобуског стајалишта и крајње аутобуске станице или аутобуског стајалишта.
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8) линијски превоз – је јавни превоз који се обавља на одређеној линији одређеном
учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним
аутобуским станицама;
9) итинерер – је превозни пут на коме се обавља превоз путника од полазишта до
одредишта;
10) ред вожње – јесте план обављања превоза на линији;
11) путник – је лице које на основу уговора или друге исправе има право на превоз;
12) путничко возило – је возило за превоз путника које има највише девет места за
седење укључујући и исто за седење возача;
13) путни налог – је документ који се издаје за аутобус којим се обавља превоз, као и за
путничко возило којим се обавља превоз за сопствене потребе;
14) превоз за сопствене потребе – је превоз лица који домаће привредно друштво, друго
правно лице, предузетник или пољопривредник, односно страно правно лице или
предузетник као помоћну активност врши у вези са обављањем послова из своје
делатности без наплате услуге превоза;
15) лиценца за превоз - је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице
или предузетник стиче право на обављање свих или појединих врста јавног превоза у
друмском саобраћају;
16) лиценца за пружање станичних услуга - је јавна исправа којом привредно друштво,
друго правно лице или предузетник стиче право на обављање делатности пружања
станичних услуга;
17) такси превоз - је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се накнада
обрачунава таксиметром.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Члан 3.
Линијски превоз путника може да обавља предузеће или друго правно лице или
предузетник регистровано за обављање те врсте превоза и поседује лиценцу за превоз.
Јавни превоз путника може обављати превозник који има обезбеђен паркинг простор
за сва возила којима обавља превоз.
Члан 4.
Јавни превоз путника у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким
возилима која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса, односно
путничких возила.
Аутобуси и путничка возила којима се обавља јавни превоз морају се редовно
одржавати и контролисати ради обезбеђења њихове сталне техничке исправности и
безбедног коришћења у саобраћају.
У аутобусу и путничком возилу којим се обавља јавни превоз путника у друмском
саобраћају, осим путничког возила привредних субјеката којима се обавља превоз за
сопствене потребе, путничког возила у својини физичког лица којим то лице врши превоз за
сопствене потребе и путничког возила којим се обавља такси превоз путника, мора се
налазити путни налог попуњен на прописан начин, оверен и потписан од стране овлашћеног
лица и лица одговорног за техничку исправност возила.
Аутобуси и путничка возила којима се обавља јавни превоз морају имати на бочним
странама исписану фирму, односно назив власника возила, бојом која се битно разликује од
боје возила.
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Члан 5.
Превозник мора поседовати опште услове превоза који садрже нарочито: заштитно
време, начин и услове пријема путника у аутобус на аутобуским станицама и стајалиштима,
повластице за превоз одређених путника, услове за пријем и чување пртљага и ствари који су
примљене на превоз, правила коришћења возила и услове ускраћивање превоза (забрана
пушења, узнемиравање путника и возача и сл.) и начин упознавања корисника превоза са
условима превоза.
Члан 6.
У аутобусу којим се обавља линијски превоз путника мора се налазити:
1) решење о утврђивању испуњености услова или оригинал извода лиценце за превоз;
2) путни налог попуњен и оверен на прописан начин;
3) регистровани ред вожње, односно фотокопија регистрованог реда вожње оверена
печатом и потписом овлашћеног лица превозника;
4) важећи ценовник оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника;
5) општи услови превоза;
6) уговор о раду за возача, односно други уговори за ангажовање возача, истакнут на
предњој страни аутобуса назив линије према реду вожње.
Члан 7.
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако посебним прописима није
другачије одређено не могу се превозити деца испод шест година старости без пратиоца,
лица оболела од заразне болести, лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци,
експлозиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће материје, заразне материје и
предмети са којима може да се изврши повреда путника.
Члан 8.
Ванлинијски превоз путника обавља се на основу писменог уговора закљученог
између превозника и корисника превоза којим се утврђује нарочито: релација, време
обављања превоза, цена превоза и места укрцавања и искрцавања путника.
Ванлинијски превоз путника може обављати превозник који има најмање једно
регистровано возило за јавни превоз путника и поседује лиценцу за превоз.
У ванлинијском превозу путника превозник може за једну вожњу закључити само
један уговор.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само у местима
која су утврђена уговором из става 1. овог члана, на којима је дозвољено заустављање и
паркирање и могуће безбедно укрцавање и искрцавање.
Уговор на основу ког се обавља ванлинијски превоз мора бити закључен пре
отпочињања превоза.
Превозници који обављају ванлинијски превоз не могу укрцавати и искрцавати
путнике на аутобуским стајалиштима.
Члан 9.
У аутобусу су или другом возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора
се налазити решење о утврђивању испуњености услова или оригинал извода лиценце за
превоз, примерак уговора на основу којег се обавља превоз, општи услови превоза, списак
путника за које је уговорен превоз и у доњем десном углу ветробранског стакла истакнут
натпис ''ванлинијски превоз''.
Списак путника мора бити закључен пре отпочињања превоза.
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Члан 10.
Ауто-такси превоз је јавни ванлинијски превоз путника који се уређује посебном
одлуком.
Члан 11.
Превоз за сопствене потребе може вршити привредно друштво, друго правно лице
или предузетник без наплате услуге превоза, и то:
1) превоз својих запослених,
2) превоз чланова породице запослених за одлазак на одмор или рекреацију,
3) превоз лица за обављање својих делатности.
Пољопривредник може вршити домаћи превоз за сопствене потребе, без наплате услуге
превоза и то чланова породичног пољопривредног домаћинства и лица за потребе обављања
своје делатности.

1)
2)
3)

4)

Члан 12.
Превоз за сопствене потребе, у смислу овог закона, сматра се и превоз лица који врше:
правна лица која имају своја одмаралишта када превозе своје госте,
установе у области здравствене и социјалне заштите кад превозе пацијенте, односно
кориснике,
установе у области културе, образовања и спортске организације као и удружења,
заједнице и друге организације у тим областима, када превозе своје ученике,
студенте, наставно особље, односно своје чланове,
правна лица која врше оспособљавање кандидата за возаче када врше оспособљавање
кандидата за возаче.

Члан 13.
Домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник или пољопривредник
може да врши домаћи превоз за сопствене потребе ако има аутобус или путничко возило у
власништву или лизингу.
Члан 14.
У аутобусу којим се врши домаћи превоз за сопствене потребе мора се налазити
нумерисан и читко попуњен списак лица која се превозе, потписан од стране власника,
односно имаоца аутобуса. Списак лица која се превозе мора бити закључен пре постављања
аутобуса за укрцавање у полазишту.
На предњој страни аутобуса, односно путничког возила, којим се врши домаћи превоз
за сопствене потребе мора се налазити натпис ''Превоз за сопствене потребе''.
III РЕД ВОЖЊЕ
Члан 15.
Превозник може отпочети и обављати линијски превоз ако има регистрован и оверен
ред вожње и доказ о исправности возила.
Ред вожње у градском и приградском саобраћају региструје и оверава орган надлежан
за послове саобраћаја Општинске управе општине Варварин (у даљем тексту: саобраћајни
инспектор).
Ред вожње у линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на
територији општине Варварин региструје се само на једног превозника.
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Регистрација и овера реда вожње врши се стављањем штамбиља (штамљиљ садржи:
редни број под којим је уписан у регистар и датум овере) потпис руководиоца органа
надлежног за послове саобраћаја и печата Општинске управе општине Варварин.
Регистрован и оверен ред вожње има рок важења од годину дана, по правилу са
почетком важења од 01. јуна текуће године или са почетком важења од дана овере истог.
Саобраћајни инспектор води регистар оверених редова вожње у градском и
приградском саобраћају на територији општине Варварин и да садржи нарочито: редни број,
пословно име превозника, број и назив линије, број полазака на линији, рок важења реда
вожње и слично.
Члан 16.
Превозник је дужан да најкасније 30 дана пре отпочињања обављања превоза путника
у градском и приградском саобраћају, саобраћајном инспектору достави захтев за
регистрацију и оверу реда вожње.
Захтев за поновну оверу реда вожње у градском и приградском превозу превозник је
дужан да поднесе у периоду од 15. до 30. маја текуће године.
Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње у градском и приградском превозу
превозник је дужан да достави: решење о утврђивању испуњености услова за отпочињање и
обављање јавног превоза (уколико је исто издато пре почетка примене Закона о превозу
путника у друмском саобраћају) или оригинал извода лиценце за превоз за домаћи линијски
превоз, извод из регистра о вршењу делатности превоза путника, доказ о испуњености
законом утврђених услова за вршење ове делатности, ценовник превоза путника или тарифу
превоза путника.
Члан 17.
Саобраћајни инспектор дужан је да достављени ред вожње овери у року од 15 дана од
дана достављања захтева за регистрацију и оверу реда вожње или да оверу одбије.
Ако орган из става 1. овог члана одбије оверу реда вожње, дужан је да у утврђеном
року донесе решење и образложи разлоге одбијања.
Против решења којим се региструје, односно одбија регистрација или овера реда
вожње превозник може уложити приговор – жалбу Општинском већу општине Варварин у
року од 8 дана од дана пријема решења.
Члан 18.
Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања превоза на линији и садржи:
1) назив превозника који обавља превоз на линији,
2) број и назив линије,
3) период вожења реда вожње,
4) трасу линије, назив стајалишта, дужину линије и удаљеност у километрима од
опчетног до крајњег стајалишта односно станице,
5) време поласка возила са терминуса у градском (радни дан, субота, недеља и дане
празника) односно време поласка, доласка и пролазна времена са свих стајалишта
у приградском линијском превозу (радни дан, субота, недеља и у дане празника),
6) време рада линије, број возила на раду, тип возила и
7) напомене.
Време поласка из почетне и крајње аутобуске станице, односно аутобуског стајалишта
и време доласка и поласка на свим аутобуским станицама и аутобуским стајалиштима у реду
вожње, мора бити усклађено са временом вожње примереним за безбедно одвијање
саобраћаја.
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Члан 19.
Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.
У току вршења реда вожње линијски превоз се може привремено обуставити или
изменити у случајевима:
1. прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији пута,
2. због мера надлежног општинског органа које непосредно утичу на ограничење
саобраћаја док те мере трају.
Превозник је дужан да пре почетка обуставе превоза или става 2. овог члана о томе
обавести орган надлежан за регистрацију и оверу реда вожње, а преко средстава
информисања и кориснике превоза.
Члан 20.
Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се из регистра ако превозник:
1. не отпочне обављати превоз по регистрованом реду вожње у року од 3 дана од
дана почетка важења реда вожње;
2. престане обављати превоз по регистрованом реду вожње дуже од 5 дана узастопно
у току важења реда вожње.
3. повремено не обави превоз по регистрованом реду вожње у укупном трајању
дужем од 10 дана у току важења реда вожње.
4. са почетне аутобуске станице, односно стајалишта, не обавља полазак у време
предвиђено регистрованим редом вожње дуже од 20 дана у периоду важења реда
вожње;
5. врши укрцавање и искрцавање путника на местима (стајалиштима), која нису
уписана у регистровани ред вожње, више од пет пута у току важења реда вожње.
Брисање регистрованог реда вожње, односно поласка из реда вожње у случајевима из
става 1. овог члана врши орган надлежан за регистрацију и оверу реда вожње.
Члан 21.
Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да је одјавио
ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње надлежном општинском органу за
регистрацију и оверу реда вожње најкасније 30 дана пре престанка обављања линијског
превоза.
IV АУТОБУСКА СТАНИЦА И АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА
Члан 22.
Пријем путника и искрцавање путника у даљем превозу врши се на аутобуској
станици и аутобуским стајалиштима која су унета у ред вожње.
Члан 23.
Предузеће које управља аутобуском станицом (у даљем тексту: пружалац станичне
услуге) мора да прибави лиценцу за пружање станичних услуга у складу са Законом о
превозу путника у друмском саобраћају.
Пружалац станичне услуге мора вршити услуге превозницима и путницима по
једнаким условима у складу са општим условима за пословања аутобуских станица.
Аутобуска станица мора имати пословну зграду са простором за продају возних
карата и других превозних исправа и давања обавештења о превозу, чекаоницу, гардеробу и
јавни санитарни чвор са текућом водом, као и простор за аутобусе са перонима и
паркиралиштима за аутобусе и испуњавати друге прописане услове.
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Члан 24.
Пружалац станичне услуге мора сачинити извод из реда вожње и истаћи га на видном
месту на аутобуској станици најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње.
Пружалац станичне услуге води евиденцију поласка и доласка аутобуса на
прописаном обрасцу.
Превозник који користи аутобуску станицу доставља аутобуској станици
регистровани ред вожње за сваку линију.
За коришћење стајалишта не наплаћује се накнада путницима и превозницима.
Члан 25.
Превозник у линијском превозу путника дужан је издати возну карту и потврду за
превоз путничког пртљага.
Возне карте и друге превозне исправе за регистроване редове вожње издају се у
одговарајућој просторији аутобуске станице на обележеним шалтерима, а у возилу кад
станица закључи издавање карата и других превозник исправа.
Издавање карата и других превозних исправа у аутобуској станици закључује се
најкасније пет минута пре поласка возила с тим што аутобуска станица мора омогућити
путнику приступ возилу све до поласка возила.
Члан 26.
Одређивање аутобуских стајалишта за линијски превоз на територији општине
Варварин врши се на основу посебне одлуке.
V НАДЗОР
Члан 27.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за општу управу, заједничке
послове и инспекцијски надзор.
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке и других аката донетих на основу
одлуке врши Одсек за инспекцијски надзор пrеко саобраћајног инспектора.
Члан 28.
Саобраћајни инспектор у вршењу послова инспекцијског надзора над применом ове
Одлуке има право и дужност да:
1) прегледа аутобусе и путничка возила којима се обавља превоз у друмском соабраћају;
2) прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и документацију пружаоца услуга
која је у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга;
3) контролише регистроване, односно одобрене редове вожње на основу којих се врши
градски и приградски превоз путника, ценовнике и другу документацију која
омогућава увид у пословање превозника;
4) контролише да ли се услуге превоза путника пружају у складу са утврђеним
условима.
5) изглед и обележавање возила, чистоћу, уредност;
6) утврђује идентитет превозника, посаде и других одговорних лица за обављање
превоза;
7) контролише одржавање, уређење, означавање и коришћење стајалишта;
8) контролише рад возног особља и понашање путника;
9) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију превозника;
10) контролише превозне исправе корисника превоза.
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Члан 29.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је дужан и овлашћен да:
1) нареди отклањање недостатака у погледу: испуњености прописаних услова и начина
за обављање превоза путника, испуњавања прописаних услова за уређење стајалишта,
уредне контроле техничке исправности возила, придржавања реда вожње и ценовника
превоза, испуњавања прописаних услова за аутобуску станицу;
2) забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно
средства употребљавају противно прописима;
3) искључи аутобус домаћег превозника којим се превоз путника или лица обавља
противно одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и ове одлуке,
одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у
трајању од 10 дана, а у случају поновног искључивања аутобуса истог превозника, у
трајању од 30 дана.
О предузетој мери из тачке 3. овог члана саобраћајни инспектор је дужан да обавести
Министарство унутрашњих послова.
Члан 30.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора саобраћајни инспектор утврди да лице,
које нема својство превозника, обавља превоз дужан је и овлашћен да искључи возило,
одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању до
90 дана, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
О предузетој мери саобраћајни инспектор обавештава Министарство унутрашњих
послова, без одлагања.
Члан 31.
Забрањено је, за време трајања искључења, користити аутобус или друго возило које
је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја.
Превозник, привредно друштво, друго правно лице или предузетник,коме је у вршењу
јавног превоза путника искључен аутобус или возило, дужан је да на месту паркирања, које
му је одређено, обезбеди аутобус или возило и плати трошкове паркирања аутобуса или
возила.
Члан 32.
Возач је дужан да заустави аутобус или путничко возило којим се обавља јавни
превоз путника у друмском саобраћају на територији општине Варварин ако саобраћајни
инспектор истакне стоп таблицу са натписом: ''СТОП ИНСПЕКЦИЈА''.
Члан 33.
Привредно друштво, друго прано лице, предузетник или физичко лице, чији објекти
или средства или особље, односно рад подлежу инспекцијском надзору, дужан је да
саобраћајном инспектору омогући неометано вршење инспекцијског надзора и да без
одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке, као и несметан приступ
објекту, средствима или особљу који су у вези са обављањем делатности превоза у друмском
саобраћају.
Лица из става 1. овог члана Одлуке дужна су да изврше наложене инспекцијске мере.
Члан 34.
Против решења органа саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Општинском
већу општине Варварин у року од осам дана од дана достављања, у складу са законом.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана на одлаже извршење решења.
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VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај привредно
друштво или друго правно лице ако:
1) обавља линијски превоз, а да не испуњава услове за обављање те врсте превоза (члан
3. ове одлуке);
2) обавља ванлинијски превоз путника супротно одредбама члана 8. ове одлуке;
3) врши превоз за сопствене потребе, а да нема право на то (члан 11 и 12. ове одлуке);
4) врши превоз за сопствене потребе, а да нема аутобус или путничко возило у
власништву или лизингу (члан 13.ове одлуке)
5) обавља линијски превоз путника без регистрованог и овереног реда вожње (члан
15.став1. ове одлуке);
6) не поднесе захтев за поновну оверу реда вожње у прописаном року (члан 16.став 2.ове
одлуке);
7) не придржава се регистрованог и овереног реда вожње (члан 19. став 1.ове одлуке);
8) обустави или измени ред вожње, а да не постоје оправдани разлози за то (члан19.став
2.ове одлуке);
9) престане са обављањем линијског превоза, а да није одјавио ред вожње, односно
полазак из регистрованог реда вожње најкасније 30 дана пре престанка обављања
линијског превоза (члан 21. ове одлуке);
10) пријем путника иискрцавање путника не врши на аутобуској станици и аутобуским
стајалиштима која су унета у ред вожње (члан 22. ове одлуке)
11) пружалац станичне услуге не испуњава услове из члана 23. ове одлуке;
12) не достави аутобуској станици регистровани ред вожње за сваку линију (члан 24.став
3. ове одлуке);
13) не омогући инспектору несметано вршење инспекцијског надзора и не омогући увид
у захтевану документацију и податке или приступ објекту, средствима или особљу
који су у вези са обављањем делатности превоза путника у друмском саобраћају (члан
33. став 1.ове одлуке);
14) не изврши наложене инспекцијске мере ( члан 33.став 2. ове одлуке);
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном
лицу за прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник за прекршаје из
става 1 овог члана.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршаје из
става 1. овог члана,тачке 3), 4), 13) и 14).
Члан 36.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се привредно друштво или друго
правно лице:
1) не поседује опште услове превоза (члан 5. ове одлуке );
2) се у аутобусу којим се обавља линијски превоз путника, за време обављања превоза, не
налази документација прописана чланом 6. ове одлуке;
3) обавља ванлинијски превоз путника супротно одредбама члана 9. ове одлуке;
4) врши превоз за сопствене потребе супротно одредбама члана 14. ове одлуке;
5) не обавести орган надлежан за регистрацију и оверу реда вожње и кориснике превоза о
почетку обуставе превоза (члан 19. став 3. ове одлуке);
6) пружалац станичне услуге не сачини извод из реда вожње и не истакне га на видном
месту на аутобуској станици, најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње (члан
24.став 1. ове одлуке);
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7) пружалац станичне услуге не води евиденцију поласка и доласка аутобуса на
прописаном обрасцу (члан 24. став 2. ове одлуке);
Новчаномказном у износу од 30.000,00 динара казниће се предузетник за прекршаје из
става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном
лицу за прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 37.
За прекршаје из чланова 35. и 36.ове одлуке саобраћајни инспектор издаје прекршајни
налог у складу са законом.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица, који обављају
јавни превоз путника у друмском саобраћају на територији општине Варварин, дужни су да
ускладе обављање превоза путника са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана
ступања на снагу исте.
Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се од 01.01.2019. године.
Број: 346-2/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
55.
На основу члана 219. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС" број
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон,
93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 - др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 37. Статута Општине Варварин (''Службени гласник општине Варварин'', број 10/2017пречишћен текст)
Скупштина општине Варварин на 25. седници одржаној дана 20.12.2018. године,
доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА МРТВОЗОРНИКА И УТВРЂИВАЊУ СМРТИ ЛИЦА
УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВАРВАРИН
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван
здравствене установе на територији општине Варварин (у даљем тексту: Одлука) уређује се
начин одређивања мртвозорника и поступак стручног утврђивања времена и узрока смрти
лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Варварин.
II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА МРТВОЗОРНИКА
Члан 2.
Стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе
на територији општине Варварин, врше мртвозорници које одређује Општинско веће
општине Варварин (у даљем тексту Општинско веће), на период од годину дана, а на предлог
Општинске управе по спроведеном јавном конкурсу за избор мртвозорника.
За територију општине Варварин, Општинско веће може одредити највише 11
мртвозорника.
За мртвозорника може бити одређено лице:
- које је доктор медицине,
- које има положен стручни испит,
- који има најмање годину дана искуства на пословима доктора медицине,
- које има пребивалиште на територији општине Варварин.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор мртвозорника расписује Општинска управа, у складу са
Законом и овом одлуком и он обавезно садржи:
- опис послова мртвозорника;
- услове које кандидат треба да испуњава;
- временски период обављања послова;
- документацију коју је неопходно приложити;
- рок и начин за достављање пријава;
- податке о року и органу надлежаном за одлучивање по пријави.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине.
Одлуком о расписивању јавног огласа, Оптинска управа ће утврдити критеријуме за
оцену и одабир пријава и образовати Комисију, која ће бити надлежна за пријем и
разматрање приспелих пријава на јавни оглас и достављање предлога и мишљења
Општинском већу.
Општинско веће ће, на основу предлога и мишљења Комисије из става 2. овог члана
утврдити листу мртвозорника.
III ОПИС ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА МРТВОЗОРНИК
Члан 4.
Мртвозорник обавља преглед лица умрлог изван здравствене установе, утврђује време
и узрок смрти и издаје потврду о смрти.
Преглед умрлог лица је поступак којим се утврђује чињеница смрти без спровођења
обдукције.
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Члан 5.
Ни једно лице умрло изван здравствене установе, не може бити сахрањено пре него
што, на основу непосредног прегледа умрлог, мртвозорник не утврди време и узрок смрти и
изда потврду о смрти.
Члан 6.
Мртвозорник утврђује време и узрок смрти лица умрлих изван здравствене установе
на територији општине Варварин.
Уже подручје територије општине Варварин на којем мртвозорник обавља прегледе
умрлих лица и издаје потврде о смрти, односно распоред мртвозорника на територији
општине Варварин утврђује Општинска управа.
Обавештења о утврђеном територијалном распореду, као и о другим питањима
везаним за рад мртвозорника, Општинска управа доставља здравственим установама,
дежурним лицима у Општиснкој управи и објављује на званичној интернет презентацији
Општине.
Члан 7.
Утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврде о смрти мртвозорник врши
по позиву:
- Дома здравља Варварин,
- Полицијске управе или
- лица које је по закону дужно да пријави чињеницу смрти (члан породице или друга
лица са којима је умрли живео, односно лица у чијем је стану или објекту смрт наступила,
или лице које је прво за смрт сазнало или других овлашћених лица).
Чињеницу смрти лица у војном објекту или у другој установи или организацији
дужна је да пријави установа или организација у којој је лице умрло.
Мртвозорник је дужан да у року од 12 сати од примљеног позива изврши непосредан
преглед умрлог лица, утврди време и узрок смрти и изда потврду о смрти.
Уколико мртвозорник, који је у радном односу, због потребе посла, није у могућности
да поступи у складу са роком из става 3. овог члана, дужан је да одмах, односно без одлагања
позове другог мртвозорника, који је обавезан, да се одазове и оде на лице места, изврши
непосредан преглед умрлог лица, утврди време и узрок смрти и изда потврду о смрти.
У случају из става 4. овог члана важи рок од 12 сати од пријема позива лица из става
1. овог члана, односно не долази до продужења рока.
Члан 8.
За утврђивање времена и узрока смрти лица по позиву Полицијске управе, Општинска
управа, у договору са мртвозорницима, утврђује распоред приправности, који доставља
Полицијској управи, најкасније последњег дана у месецу за наредни месец.
Распоред приправности одређује се и за утврђивање времена и узрока смрти у
времену од 22.00 до 6.00 часова наредног дана и исти се доставља здравственим установама,
најкасније последњег дана у месецу за наредни месец.
Распоред приправности из става 1. и 2. овог члана се објављује на званичној интернет
презентацији општине Варварин.
Током периода приправности мртвозорник је дужан да буде непрекидно доступан и да
се одмах одазове на позив.
У случају одсутности или спречености да обавља посао мртвозорника, мртвозорник је
дужан да благовремено обавести Општинску управу, ради одређивања замене.
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IV НАЧИН И ПОСТУПАК РАДА МРТВОЗОРНИКА
Члан 9.
Преглед лица умрлих изван здравствене установе, мртвозорник обавља по правилу на
месту смрти.
Мртвозорник је обавезан да изврши непосредни преглед умрлог и да након тога
утврди да је смрт наступила, као и време и узрок смрти.
Након што је утврдио, односно констатовао чињеницу да је смрт наступила,
мртвозорник испитује околности под којима је иста наступила и утврђује њен узрок.
Податке о месту, времену и околностима смрти прикупља од укућана и других особа,
користећи за то и медицинску документацију о лечењу умрлог.
Грађани су обавезни да дају мртвозорнику податке који су им познати и омогуће му
несметано обављање прегледа.
Члан 10.
Приликом испитивања околности под којим је смрт наступила, сваки се случај дели
према начину на који је смрт наступила на:
а) природну смрт и
б) насилну смрт (несретни случај, самоубиство, убиство).
Мртвозорник је дужан да без одлагања о смртном случају обавести Полицијску
управу, ако:
- није у могућности да утврди идентитет умрлог лица;
- прегледом умрлог лица утврди повреде или на други начин посумња у насилну смрт;
- на основу расположивих медицинских чињеница није могуће утврдити узрок смрти.
У случајевима из става 2. овог члана мртвозорник неће издати потврду о смрти док
надлежни орган не донесе одлуку након извршене обдукције.
Члан 11.
Приликом утврђивања времена и узрока смрти, мртвозорник је дужан да поступа
савесно и одговорно, у складу са правилима струке, као и да се користи достигнућима
савремене медицинске науке и расположивом медицинском документацијом о лечењу
умрлог лица.
Мртвозорник не сме обавити преглед умрле особе коју је лечио непосредно пре њене
смрти.
Уколико мртвозорник утврди да се ради о случају из става 2. овог члана, дужан је да
одмах позове другог мртвозорника, који је обавезан да уместо њега обави преглед и утврдити
чињеницу смрти, као и место, време и узрок смрти и изда потврду о смрти.
Доктор медицине који је у болести пре смрти лечио умрлу особу, обавезан је
мртвозорнику на његов захтев омогућити увид у медицинску документацију ради
утврђивања узрока смрти.
Члан 12.
Након што је извршио преглед, утврдио време и узрок смрти, мртвозорник попуњава
потврду о смрти, као и потврду која служи за добијање дозволе за сахрањивање, која се
издаје лицима која по закону могу да пријаве чињеницу смрти.
Мртвозорник је дужан да уредно и читко попуни потврду о смрти и изда је у три
примерка, при чему један примерак задржава за себе, а два примерка доставља матичару
општине Варварин у циљу уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих.
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Члан 13.
Лице умрло изван здравствене установе, може се сахранити, по правилу 24 до 48 сати
од настанка смрти, а након што је смрт утврђена од стране мртвозорника и издата потврда о
смрти, у складу са Законом о здравственој заштити.
Члан 14.
Мртвозорници су дужни да Општинској управи месечно подносе извештај о раду и то
најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
Мртвозорници су дужни да уредно евидентирају све случајеве утврђивања времена и
узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе кроз Протокол умрлих, који се води у
Општинској управи.
Члан 15.
Мртвозорник има право на накнаду за обављање послова.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује решењем Председник Општине за
сваку календарску годину, у складу са расположивим финансијским средствима.
Обрачун накнаде се врши на основу извештаја из члана 14. ове Одлуке, као и на
основу броја издатих, односно евидентираних потврда о смрти.
Решење о утврђивању права на накнаду и исплати накнаде за рад мртвозорника,
доноси Општинска управа.
V НАДЗОР
Члан 16.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа.
Уколико у поступку надзора Општинска управа утврди да мртвозорник не поступа у
складу са одредбама ове одлуке, иницираће поступак замене пред надлежним органом.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се мртвозорник ако:
1. поступи супротно одредбама члана 7. став 4. ове Одлуке,
2. поступи супротно одредбама члана 9. став 2. ове Одлуке (не изврши непосредан
преглед умрлог, односно не изађе на лице места, а изда потврду о смрти),
3. не поступи у складу са чланом 10. став 2. ове Одлуке,
4. поступи супротно одредбама члана 11. став 2. ове Одлуке,
5. поступи супротно одредбама члана члана 11. став 3. ове Одлуке (не одазове се на
позив другог мртвозорника, који није у могућности из разлога прописаних одредбама ове
Одлуке, да изврши послове мртвозорства),
6. не поступи у складу са чланом 12. став 1. ове Одлуке.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Одређивање мртвозорника, у складу са овом Одлуком, мора се спровести у року од 30
дана од ступања на снагу.
До одређивања мртвозорника у складу са одредбама ове Одлуке послове мртвозорства
обављаће мртвозорници одређени решењем Скупштине општине Варварин.
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Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин.
Број: 510-1/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
56.
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. 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 25. седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ О
ДИМНИЧАРСКИМ УСЛУГАМА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се општи услови за пружање димничарских услуга на
територији oпштине Варварин.
Пружање димничарских услуга је комунална делатност индивидуалне комуналне
потрошње.
Члан 2.
Димничарске услуге врше се у циљу обезбеђивања исправног функционисања
димоводних и ложишних објеката и уређаја и спречавања загађивања ваздуха, као и ради
превентивне заштите живота и имовине од пожара.
Члан 3.
Димничарске услуге, у смислу ове одлуке, су:
чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја;
спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима;
димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја;
димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката
и уређаја; и
чишћење вентилационих канала и уређаја.
Члан 4.
Под димоводним и ложишним објектима и уређајима из тач. 1-4. члана 3. ове одлуке
сматрају се: димњаци, домоводне цеви (цилиндри, шунд-димњаци, димњаци са каналима и
ложиштима за централно и индивидуално грејање), димњаци и ложишта индустријских и
занатских постројења и њима слични објекти и уређаји.
Члан 5.
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Димничарске услуге из члана 3. ове одлуке обавља предузеће коме су ти послови
поверени (у даљем тексту: предузеће),
Димничарске услуге пружају се трајно и несметано.
Члан 6.
Димничарске услуге користе: сопственици, односно корисници станова и
индивидуалних стамбених објеката, као и сопственици, односно корисници пословних
просторија и пословних објеката (у даљем тексту: корисници).
Члан 7.
Димоводни и ложишни објекти и уређаји обавезно се чисте у следећим временским
размацима:
два пута месечно преко целе године - димњаци и ложишта који припадају
инсталацијама за масовно припремање хране (у хотелима, болницама, пекарама, индустрији
прехрамбених производа и сл.);
једанпут месечно у периоду од 15. октобра до 30. априла - димњаци, димоводне цеви
и ложишта за централно грејање и остале инсталације за заједничко грејање у стамбеним и
пословним зградама;
једанпут у два месеца у периоду од 15. октобра до 30. априла-димњаци и димоводне
цеви за индивидуално грејање у стамбеним и пословним објектима;
једанпут у три месеца - димњаци и димоводне цеви и ложишта индустријских и
занатских постројења и њима сличних објеката и уређаја;
једанпут годишње - димњаци циглана и остали димоводни и ложишни објекти који
нису обухваћени тач. 1-4. овог члана.
Члан 8.
Вентилациони канали и уређаји просторија за масовно припремање хране чисте се два
пута годишње у месецима априлу и октобру.
Остали вентилациони канали и уређаји чисте се једанпут годишње у месецу априлу.
Члан 9.
Спаљивање чађи у димоводним објектима о уређајима из тачке 1. члана 7. ове одлуке
врши се два пута годишње, а у димоводним објектима и уређајима из тач. 2-5. члана 7. ове
одлуке - једанпут годишње.
Спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима изнад отворених
ложишта за печење меса и месних прерађевина на жару врши се једанпут месечно преко целе
године.
При спаљивању чађи врши се генерално чишћење димоводних објеката и уређаја са
изношењем чађи.
О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја као што су
обрушавање, пукотине, зазиђивање, растрешеност и сл., предузеће је дужно да одмах
обавести корисника и надлежни орган управе за послове грађевинске инспекције.
Члан 10.
Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја из
тачке 1. члана 7. ове одлуке врши се два пута годишње и то у јесен и пролеће, а објеката и
уређаја из тач. 2 - 5. члана 7. ове одлуке - једанпут годишње.
Димничарска контрола из става 1. овог члана врши се истовремено са спаљивањем
чађи.
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Члан 11.
Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке врше се према годишњем програму
који доноси предузеће.
Димничарске услуге из чл. 7, 8, 9. и 10. ове одлуке могу се вршити и у краћим
временским размацима него што је то утврђено овом одлуком, ако то затражи корисник.
Члан 12.
Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја
предузеће врши после завршене изградње стамбеног или пословног објекта, односно после
завршених накнадно изведених радова на димоводним објектима и уређајима, а пре
издавања одобрења за употребу стамбеног, односно пословног објекта.
Члан 13.
При вршењу димничарских услуга димничар мора имати посебну легитимацију коју
издаје директор предузећа и коју је дужан да покаже при пружању услуге.
Члан 14.
У циљу контроле пружања димничарских услуга димничар је дужан да за извршену
димничарску услугу прибави потврду представника органа управљања зграде, сопственика,
односно корисника пословног и другог објекта.
Уколико димничар не прибави потврду из става 1. овог члана, сматраће се да
димничарска услуга није извршена, у ком случајупредузеће нема право на наплату цене за ту
услугу.
Корисници су дужни да димничару омогуће вршење димничарске услуге.
Члан 15.
Средства за пружање димничарских услуга обезбеђују се из цене комуналне услуге,
коју плаћају корисници.
За пружање димничарске услуге корисник плаћа цену у складу са Законом о
комуналним делатностима, овом одлуком, као и другим прописима.
Члан 16.
Ако престане са употребом димоводних и ложишних објеката и уређаја, корисник
може привремено или трајно да откаже коришћење димничарских услуга, о чему писмено
обавештава предузеће у ком случају предузеће не врши димничарску услугу.
Ако предузеће утврди да се објекти и уређаји из става 1. овог члана употребљавају
извршиће њихово чишћење и о томе одмах обавестити орган управљања зграде и надлежни
орган управе за послове комуналне инспекције.
У случају када корисник поново отпочне са коришћењем димоводних и ложишних
објеката за које је отказао димничарску услугу, дужан је да одмах о томе обавести предузеће.
Члан 17.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке врши
Општинска управа општине Варварин-Одељење за општу управу, заједничке послове и
инспекцијски надзор.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу
ове одлуке врши комунални инспектор.
Члан 18.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће ако:
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димоводне и ложишне објекте и уређаје као и вентилационе канале и уређаје не чисти
у прописаним временским размацима (члан 7. и 8.), или их чисти супротно одредбама става
1. члана 16. ове одлуке.
спаљивање чађи и генерално чишћење димоводних објеката и уређаја не врши у
прописаним временским размацима (члан 9.).
димничарску контролу исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја не
врши у прописаним временским размацима (став 1. члана 10.) или поступи супротно
одредбама става 2. члана 10. ове одлуке.
На захтев корисника не изврши димничарску услугу у краћим временским размацима
него што је то утврђено (члан 11.).
Не изврши преглед новоизграђених и дограђених димоводних објеката и уређаја (члан
12.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара и
одговорно лице у предузећу.
За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални инспектор издаје прекршајни налог у
складу са законом.
Члан 19.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
за извршење димничарске услуге димничару не изда одговарајућу потврду (члан 14.
став 1.),
димничару не омогући вршење димничарских услуга (члан 14. став 3.),
поступи супротно одредбама члана 16.став 3. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара
предузетник.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара
физичко лице.
За прекршаје из ст. 1-4. овог члана комунални инспектор издаје прекршајни налог у
складу са законом.
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Варварин".
Број:352-40/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
57.
На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", број 88/2011), члана 66. Закона о добробити животиња ("Службени
гласник РС", број 41/2009), члана 46. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", број
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91/2005, 30/2010 и 93/2012) и члан 37. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин ("Службени
лист општине Варварин", број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин на 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене
на територији општине Варварин, права и обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца
ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Овом одлуком се уређује и организовање обављања осталих послова зоохигијенске
службе као и обављања систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције као опште
превентивне мере за заштиту становништва од заразних болести.
Члан 2.
Комунална делатност зоохигијене обухвата:
1. хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње;
2. лишавање живота неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње;
3. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака;
4. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла;
5. спровођење мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара
и инсеката, спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
Члан 3.
Остали послови зоохигијенске службе обухватају:
1. хватање и збрињавање напуштених животиња свих врста (осим паса и мачака) у
прихватилишта за животиње;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за
узгој, држање, дресуру или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 4.
Послове из делатности зоохигијене из члана 2 став 1 тачка 1, 2, 3. и 4 ове одлуке,
повериће се предузећу, другом правном лицу или предузетнику (у даљем тексту: Пружалац
услуге) ако:
испуњава услове у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са
прописима који регулишу заштиту добробити животиња,
је уписано у Регистар објеката који води Министарство, у складу са законом којим
се уређује ветеринарство,
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буде изабрано у поступку на који се примењују одредбе закона којим се уређују
јавне набавке.

Члан 5.
Посебним уговором закљученим са Пружаоцем услуге, изабраним у поступку јавне
набавке, ближе се утврђују међусобна права, обавезе и друга питања од значаја за обављање
послова зоохигијене из члана 2 став 1 тачка 1,2,3,4 ове одлуке.
Члан 6.
У вршењу послова делатности зоохигијене - послова хватања, збрињавања, ветеринарске
неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње
Пружалац услуге је дужан да:
1. прикупља напуштене и изгубљене псе и мачке и то нарочито у околини школа,
предшколских и других установа, пијаца, угоститељских објеката, стајалишта, аутобуске
станице и других површина око јавних објеката;
2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и прикупља их;
3. врши превоз прикупљених паса и мачака до прихватилишта;
4. прикупљене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима следеће мере:
врши тријажу, третман против екто и ендопаразита, утврђивање идентитета, обавештавање
власника, односно проверу на списку тражених животиња, (у складу са Законом о
ветеринарству) и увођење у евиденцију прихватилишта;
5. брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;
6. врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року од 15 дана од
дана смештаја у прихватилиште;
У вршењу послова делатности зоохигијене из става 1. овог члана, Пружалац услуге је
дужан да у свему поступа у складу са правилником којим се ближе прописују услови за
заштиту добробити животиња у погледу простора, просторија и опреме, које мора да
испуњава прихватилиште за напуштене животиње, начин поступања са животињама у овим
објектима, програм обуке о добробити животиња, садржина и начин вођења евиденције у
прихватилиштима, начин и средства за прикупљање напуштених и изгубљених животиња,
као и начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња.
Члан 7.
У прихватилиште смештају се:
1) напуштени и изгубљени пси и мачке,
2) пси и мачке чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима,
3) пси и мачке које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу,
4) пси и мачке које су у опасности.
Пружалац услуге је дужан да сарађује са надлежним ветеринарским службама и
организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике
прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту.
Члан 8.
У вршењу послова делатности зоохигијене - послове лишавања живота за неизлечиво
болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње Пружалац услуге је дужан да у
свему поступа у складу са законом и правилником којим се ближе прописују услови и
средства за лишавање животиња живота
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Члан 9.
У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, Пружалац
услуге дужан да поступа у складу са Програмом контроле и смањења популације
напуштених паса и мачака (у даљем тексту: Програм).
Програм из става 2. овог члана, доноси Општинско веће општине Варвари.
Члан 10.
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до
објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају:
1. примање пријава о налажењу леша животиња на површини јавне намене;
2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене,
3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са површина јавне намене
до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин
који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.
У вршењу послова из става 1. овог члана, Пружалац услуге је дужан да поступа у складу
са законом и актима донетим на основу закона.
Члан 11.
Спровођење систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције као опште
превентивне мере за заштиту становништва од заразних болести, спроводи се у насељеним
местима, стамбеним објектима, у објектима за јавни саобраћај, у објектима под санитарним
надзором и њиховој непосредној околини и другим објектима у којима се обавља
друштвена односно јавна делатност и другим површинама, у складу са програмом који
доноси Општинско веће општине Варварин за сваку годину.
Прогам из става 1.овог члана нарочито садржи: податке о територији на којој ће се мера
спроводити, учесницима у поступку спровођења мера, времену и роковима за спровођење
тих мера, праћењу спровођења мера и процена постигнутих резултата, извору и динамици
обезбеђивања средстава за реализацију тих програма и др.
Члан 12.
Послове из делатности зоохигијене из члана 2 став 1 тачка 5. ове одлуке, повериће се
предузећу, другом правном лицу или предузетнику (у даљем тексту: Пружалац услуге) ако:
- испуњава услове за обављање делатности, односно да је уписано у регистар који води
Министарство здравља или Министарство пољопривреде,
- испуњава услове у погледу просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте
и количине препарата и других потребних средстава за спровођење мера
дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
- буде изабрано у поступку на који се примењују одредбе закона којим се уређују
јавне набавке.
Спровођење дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену
хемијских, механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља
и комараца.
Предлог о врсти, типу и количини средстава која ће се употребити, даје Пружалац услуге
у складу са важећим законским прописима.
Члан 13.
Посебним уговором закљученим са Пружаоцем услуге, изабраним у поступку јавне
набавке, ближе се утврђују међусобна права, обавезе и друга питања од значаја за обављање
послова зоохигијене из члана 2 став 1 тачка 5. ове одлуке.
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III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 14.
Обављање комуналне делатности зоохигијене финансира се из буџета општине
Варварин.
Висина средстава која се опредељује у буџету општине за обављање делатности
зоохигијене одређује се на основу јединичне цене комуналних услуга и количине извршених
комуналних услуга у претходном периоду.
Члан 15.
Комуналну услугу хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених паса
и мачака у прихватилишта, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене
животиње и спровођења мера из програма контроле и смањења популације напуштених паса
и мачака, плаћају власници или држаоци паса и мачака односно животиња, уколико се
утврди њихов идентитет.
Члан 16.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и транспорт или
организовање транспорта лешева животиња свих врста од објеката за узгој, држање, дресуру
или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла врши Пружалац услуге по пријави власника или држаоца животиња.
Трошкове уклањања и транспорта лешева животиња из става 1. овог члана сноси
власник или држаоц животиња.
IV НАДЗОР
Члан 17.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа-Одељење за општу управу,
заједничке послове и инспекцијски надзор.
Члан 18.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши комунални
инспектор.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице – пружалац услуге ако:
1. не поступа у складу са одредбама члана 6. ове одлуке;
2. не поступа у складу са одредбама члана 7. став 2. ове одлуке;
3. не поступа у складу са одредбама члана 8. ове одлуке;
4. не у поступа у складу са одредбама члана 9. ове одлуке;
5. не поступа у складу са одредбама члана 10. ове одлуке;
6. не поступа у складу са одредбама члана 16. став 1. ове одлуке
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом
правном лицу новчаном казном од 5.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник-пружалац услуге новчаном
казном од 50.000,00 динара
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VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Варварин".
Број: 352-41/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
57.
На основу одредбе члана 543. и 540. став 3. Закона о привредним друштвима
(''Службени гласник РС'', број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) и члана
37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017пречишћен текст) и члана 33. Статута општине Ћићевац (''Службени лист општине Ћићевац'',
број 17/2013-пречишћен текст, 22/2013 и 10/2015)
Скупштина општине Варварин на 25.седници одржаној дана 20.12.2018. године и
Скупштина општине Ћићевац на 35.седници одржаној дана 20.12.2018. године, доносе
ОДЛУКУ
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА
ИЗГРАДЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВОДОВОДА ''МОРАВА'' ВАРВАРИН-ЋИЋЕВАЦ У
ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усвајају се документа ликвидационог управника и то:
1.Завршни ликвидациони биланс Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода
''Морава'' Варварин-Ћићевац – у ликвидацији од 26.11.2018.године, са Извештајем
независног ревизора од 06.12.2018.године које је сачинило Друштво за ревизију ''Крестон
МДМ ревизија''доо Београд-овлашћени ревизор Гордан Екмечић.
2. Извештај о спроведеном поступку ликвидације над Јавним предузећем за изградњу
заједничког водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац – у ликвидацији од 26.11.2018.године,
3. Писана изјава од 26.11.2018.године да су све обавезе Јавног предузећа за изградњу
заједничког водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац – у ликвидацији намирене и да се против
Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац – у
ликвидацији не воде други поступци.
4. Одлука о расподели ликвидационог остатка Јавног предузећем за изградњу
заједничког водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац – у ликвидацији.
Члан 2.
Окончава се поступак ликвидација над Јавним предузећем за изградњу заједничког
водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац - у ликвидацији из Варварина Трг Мирка Томића број
1, уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број:
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06855920, ПИБ: 101144471, са пословним рачуном број: 840-1004743-77 код Министарства
финансија, Управе за трезор у Крушевцу.
.
Члан 3.
Ликвидациони уравник поднеће у законском року пријаву надлежном органу ради
брисања
Јавног предузећа за изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин-Ћићевац из Регистра
привредних субјеката.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'' и ''Службеном листу општине Ћићевац''.

БРОЈ: 023-9/18-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

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

БРОЈ: 023-60/18-02
У Ћићевцу, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Славољуб Симић, с.р.

58.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 56. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 37.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин на 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштинe општине Варварин, Емини Симић,
раднику из Варварина (село), са изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – ЗОРАН
МИЛЕНКОВИЋ, изабраној на изборима одржаним 24.04.2016.године.
II Мандат одборника Емине Симић почиње да тече даном доношења ове Одлуке и
траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
III Одлуку ступа на снагу доношењем а биће објављена у ''Службеном листу општине
Варварин''.
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Образложење
Одредбом члана 48. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'',
број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да када одборнику престане
мандат пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату
са изборне листе коме није био додељен мандат одборника. Мандат одборника почиње да
тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме је престао
мандат. О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина јавним гласањем.
Одборнику Скупштине општине Варварин Славољубу Милошевићу из Бошњана,
изабраном са изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ, на
седници Скупштине општине одржаној дана 30.11.2018.године престао је мандат пре истека
времена на који је изабран, због смрти оборника, која је наступила 17.10.2018.године.
Општинска изборна комисија је у складу са законом доделила мандат одборника
Емини Симић, са изборне листе СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ – ЗОРАН МИЛЕНКОВИЋ и
издала уверења о избору за одборника Скупштине општине Варварин број 013-8/2018 дана
10.12.2018.године.
Кандидат за одборника је дао дао писану сагласност да прихвата мандат.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
БРОЈ: 02-69/2018 -I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
30.
На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/2017 и 27/2018-др.закон) и члана 37. Статута општине Варварин
("Службени лист општине Варварин", број 10/2017-пречишћен текст),
Скупштина општине Варварин, на 25.седници одржаној дана 20.12.2018.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Општинског Савета родитеља општине Варварин

I
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Општинског савета родитеља општине Варварин:
1. Радиша Долић из Варварина, за члана
2. Слободан Милановић из Варварина, за заменика члана
као представници Савета родитеља Средње школе Варварин.
3. Марија Јевдосић из Варварина, за члана
4. Иван Васић из Доњег Катуна, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин;
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5. Маја Коларевић из Бачине, за члана
6. Жаклина Лукић из Бачине, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе ''Свети Сава'' Бачина;
7. Зорица Гајић из Тољевца, за члана
8. Марко Јовановић из Тољевца, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Дољи
Крчин;
9. Гордана Васић из Обрежа, за члана
10.Марија Блажић из Обрежа, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж;
11. Сузана Анђелковић из Бошњана, за члана
12. Драгана Томашевић из Бошњана, за заменика члана
као представници Савета родитеља Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане;
13. Бојан Јовановић из Варварина, за члана
14. Сања Арсић из Варварина, за заменика члана
као представници Савета родитеља Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин

II
Задаци Општинског савета родитеља су:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у
општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученика, спречавања
социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група
на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са
питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређивања права детета и
људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији
општине.
III
Чланови Општинског савета родитеља именују се за школску 2018/2019.годину.

IV
Чланови Општинског савета родитеља послове из своје надлежности обављају без
накнаде.
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V
Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број:02-67/2018-I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
03.
На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сужбени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 37. тачка 4,.
Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 10/2017-пречишћен
текст),
Скупштина општине Варварин, на 25. седници одржаној дана 20.12.2018. године,
донела је
ПРОГРАМ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ
Уставом Републике Србије установљен је концепт уређења система локалне самоуправе, а
Законом о локалној самоуправи општина се дефинише као територијална јединица у којој се
остварује локална самоуправа. Законом о локалној самоуправи је као примарна надлежност
локалне самоуправе наведена израда и усвајање програма развоја општине.
Статутом општине Варварин у члану 37 тачка 4, предвиђено је да општина преко својих
органа у складу са законом доноси Програм развоја општине. Програм развоја општине
Варварин за 2019. 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
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и43° 37´ 30´´ и 43° 52´ 30´´ СГД
Пољопривредно земљиште (на пашњацима): 482 ха
Обрадива површина: 17.000 ха
Шумска површина: (приватна и државна): 6.062 ха
Железнички саобраћај: Магистрална железничка пруга Београд-Ниш и пруга СталаћКрушевац, 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 2019, током 2020. и у 2021.години је:
- завршетак 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 2020. и 2021.)
- израда бунара за водоснабдевање у Горњем Крчину;
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 2019. години је изградња канализационе мреже у насељеним местима у
општини Варварин и то:
- наставак изградње канализационе мреже у Селo Варварину у дужини до 1000 метара и у
Доњем Катуну у дужини од 500 метара.
- 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;
- санација, уређење, и одржавање постојеће канализације као и канала и водотокова за
одвођење исте,
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- 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“,
комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине.

ЈП“Србијаводе“,

2.3.Чишћење и одржавање јавних и зелених површина
Општина Варварин у 2019, 2020, и 2021. години наставља са активностима које обухватају:
- постављање бехатон плоча у делу ул.Слободе и дела улице „14. октобра“ у Варварину;
- 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,
- 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 2019, 2020. и 2021. 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,
- изградња капеле на гробљу у Обрежу,
- редовно уређивање и одржавање стаза и прилазних путева.
Носиоци активности су : ЈКП „Варварин“
Варварин.

и Месне заједнице на територији општине
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2.5. Уређење и одржавањепијачног простора
У циљу ефикаснијег одвијања пијачних активности у 2019, 2020. и 2021. 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.
- уређење простора Зелене пијаце у Варварину са пратећом инфраструктуром и мокрим
чвором;
Носиоци активности су: ЈКП „Варварин“ и Општина Варварин.
2.6. Изградња и реконструкција електро-енергетских објеката
У 2019, 2020. и 2021. 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 2019, 2020. и 2021. години обухватају:
- наставак израде пројектне документације за насељена места на територији општине
Варварин,
- наставак изградње гасификационе мреже на територији општине Варварин за које простоји
пројектна документација,
Носиоци активности су: Општина Варварин.
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 2019. 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.
Носиоци активности су: Општина Варварин, ЈП „Расвета Варварин“ , ЈКП „Варварин“.
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4.САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
У 2019, 2020. и 2021. 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 Бачина-Избеница;
- 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 ПУТЕВА, УЛИЦА, ТРГОВА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
Основне активности у 2019. 2020 и 2021. 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 2019. годину:
- планирање динамике израде планова детаљне регулације за насељена места у општини
Варварин. Спровођење испланиране динамике могуће је у 2020. или 2021.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.
Носиоци активности су: Општина Варварин, ЈП „Расвета Варварин“ , ЈКП „Варварин“.
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:
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- 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 Спортског центра „Темнић“ до комплекса „Саставци“ око
споменика грофа од Орурка, (за 2020-2021)
- завршетак реализације пројекта Спортског 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.
9.САРАДЊА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У области сарадње са верским заједницама у 2019, 2020. и 2021. 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 2019. годину су:
Опремање и уређење простора и то:
- завршетак радова на изградњи спрата изнад постојеће школе у Варварину у сарадњи са
Министарством просвете,
- завршетак радова на адаптацији зграде школе у Орашју;
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- адаптација школа у Доњем Крчину, 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, ...
).
- усвајање предлога нове мреже школа;
Носиоци активности су: Општина Варварин, Министарство просвете, донатори.
10.2. Средње образовање
За успешнији и квалитетнији рад Средње школе у Варварину, у 2019. години планирана је:
- завршетак радова на надградњи 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 2019-2021. године су обезбеђивање средстава у складу са
финансијским планом установе и буџетом општине за набавку и осамревењивање уређаја и
опреме, како би се побољшао логистички ефекат и 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 (2020-2021);
-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, Министарство културе, донатори.
10.4. Информисање
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У периоду од 2019. до 2021. 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 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. годину као приоритет наводи следеће:
-уређење и опремање новосаграђеног објекта вртића у Обрежу;
- 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 2019. 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: општина Варварин, Министарство финансија, ПУ „Наша радост“
Варварин, Дневни Центар за децу ометену у развоју Варварин, донатори.
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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 2019. 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.
-услуга личног пратиоца почеће да се пружа корисницима током 2019. године;
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 2019. 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 2019, 2020. и 2021. године, радиће на
унапређењу и бољем организовању пружања здравствене заштите свим грађанима са
територије општине Варварин.
У том циљу неопходно је испунити следеће услове:
- отплата кредита за новокупљено санитетско возило,
- улагање у опрему ( куповина стерилизатора, гинеколошког стола, картотека, столица за
чекаонице, боце са кисеоником, компресоре за стоматолошке машине ),
- одржавње информационог система,
- куповина четири клима уређаја;
- одржавање и поправка медицинске опреме,
- мртвозорство,
- уништавање медицинског отпада
Носиоци активности: општина Варварин, Дом здравља „Др Властимир Годић“ Варварин,
Министарство здравља, донатори.
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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.
Праћење реализације мера из Уговора о суфинансирању мера популационе политике
јединица локалне самоуправе у Републици Србији који је са Кабинетом министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону политику потписала Општина Варварин.
У сколпу ових мера, спроведене су током 2018. Године мере усклађивање рада и
родитељства где су подељена средства корисницима у износу од по 350.000 динара у циљу
самозапошљавања, пут ка здравом материнству, очување и унапређење репродуктивног
здравља, обезбеђивање услова адекватних програма у школи за реализацију целодневне
наставе и продуженог боравка за ученике од првог до четвртог разреда и други програми из
мере из Угоровра.
Стипенције студентима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, у 2018. години
дошло је до повећања износа месечне стипендије са 7.000 динара на 9.000 динара.
Додељивање једнократне новчане помоћи 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:
министарство).

Општина

Варварин

и

Влада

Републике

Србије

(надлежно

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 2019. 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.
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-

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.

-

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 2019-2021. године.
У наредном периоду биће израђена Стратегија одрживог развоја општине за период од
2019.до 2029. године.
Општина Варварин ће учинити напоре да побољша рад локалне самоуправе и оствари
ефикасније пружање услуга грађанима.
Број: 012-166/2018-I
У Варварину дана, 20.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
03.
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 12. ДЕЦЕМБАР 2018. године
Број службеника и намештеника
на неодређено време

Број
извршилаца

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

1
1

Страна 521 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2018.године

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

Број
извршилаца

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
3
1
0
0
0
0
4

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
0
0
0

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
(у Kабинету председника општине)
Помоћник председника
УКУПНО ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

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

0
0
2
0
0
1
0
0
3

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
0
0
0

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

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2019. 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
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

5
15
4
3
0
17
0
0
44

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

1
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Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
0
2
3
5

Број
извршилаца
5

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

Број
извршилаца

УКУПНО ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

3
3

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
2
0
0
1
0
0
3

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
1
0
1

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:

2
0
0
2

Страна 524 број 14.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

20.12.2018.године

III

Кадровски план објавити у „Службеном листу oпштине Варварин“.

IV

Кадровски план ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања „Службеном
листу oпштине Варварин“, и примењује се од 01.01.2019. године.
Број: 119-36/2018-I
У Варварину дана, 20.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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