СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХIII

09.11.2016.године

БРОЈ 17

ВАРВАРИН

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

48.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07), члана 76 Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и
103/2015) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15), разматрајући предлог Одлуке о периодичном
обрачуну за период од 01.01. до 30.09.2016. године општине Варварин,
Скупштина општине Варварин на шестој седници одржаној дана 09.11.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПЕРИОДИЧНОМ ОБРАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПЕРИОД
01.01. ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи, примања и пренета средства и извршени текући расходи
и издаци у периодичном обрачуну буџета општине Варварин за период 01.01. до 30.09.2016.
године износе у динарима:
I Oстварени текући приходи и примања .............................................304.103.292,00
динара
II Пренети приходи из предходне године ...............................................6.166.043,00
динара
III Изражени текући расходи и издаци ................................................277.357.096,00
динара
IV Разлика укупних примања и укупних
расхода и издатака – стање на рачуну .............................................32.912.239,00
динара
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09.11.2016.године

Средства на сопственим рачунима буџетских корисника
I Остварени текући приходи и примања ..........................................19.811.360,00 динара
II Пренети приходи из предходне године ..........................................1.955.023,00 динара
III Извршни текући расходи и издаци ..............................................18.738.472,00 динара
IV Разлика укупних примања и укупних
расхода и издатака – стање на рачуну
извршења буџета на дан 30.09.2016. године (I + II - III) ......... ....3.027.911,00
динара
Члан 2.
Консолидовани приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин на
дан 30.09.2016. године утврђени су у следећим износима:

ОПИС

Шифра
економ.
класификација

ОстварењеИзвршење из
сред. буџета

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Порез на доходак, добир и
1.
капиталне добитке
1а
Порез на фонд зарада
2.
Порез на имовину
3.
Порез од добара и услуге
4.
Други порези (комун. такса)
Трансфери од др. нивоа власти
5.
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и
7.
услуга
Новчане казне и одузета
8.
имовинска корист
Добровољни трансфери од
9.
физичких и правних лица
Мешовити
и
неодређени
10.
приходи
Меморандумске ставке за
11.
рефундацију расхода
Трансфери између буџетских
12.
корисника
Примања од продаје робе за
13.
даљу продају
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.
Расходи за запослене
2.
Коришћење услуга и роба
Амортизација
и
употреба
3.
средстава за рад
Отплата камата и пратећи
4.
трошкови задуживања
5.
Субвенције
Донације,
дотације
и
6.
трансфери
7.
Социјална заштита из буџета
8.
Остали расходи
9.
Основна средства
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
6.

304.103.292,00

ОстварењеИзвршење
средстава из
сопс. прихода
4
19.811.360,00

Укупно
остварење
извршење
5
323.914.652,00

711

51.047.434,00

51.047.434,00

712
713
714
716

90,00
29.407.270,00
6.117.439,00
6.593.051,00
204.409.269,00

90,00
29.407.270,00
6.117.439,00
6.593.051,00

733

5.705.000,00

210.414.269,00

741

1.400.599,00

1.233.360,00

2.633.959,00

742

1.448.414,00

12.873.000,00

14.321.414,00

743

1.889.471 ,00

1.889.471,00

1.790.255,00

1.79.255,00

744
745
771
781
823

41
42

75.605.851,00
70.517.572,00

5.705.000,00
11.078.449,00

81.310.851,00
81.596.021,00

43
44

2.120.757,00

2.120.757,00

45

5.058.855,00

5.058.855,00

46

36.138.159,00

36.138.159,00

47
48
51

23.019.093,00
21.759.471,00
35.350.134,00

23.019.093,00
21.759.471,00
35.350.134,00
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ЗАДУЖИВАЊА
1. Примање од задуживања
А. РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни
приходи
и
примања
остварени по основу продаје
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Отплата главнице
Нето финансирање
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА
КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ
НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ
РАЧУНИМА

09.11.2016.године

91

304.103.292,00

19.811.360,00

323.914.652,00

269.569.892,00

16.783.449,00

286.353.341,00

34.533.400,00

3.027.911,00

37.561.311,00

911
611

7.787.204,00

7.787.204,00

3

6.166.043,00

6.166.043,00

32.912.239,00

3.027.911,00

35.940.150,00

Укупан фискални суфицит утврђен је из буџетских средстава у износу од
34.533.400,00 динара, финансирани из примања од задуживања и пренетих средстава из
претходне године у износу од 6.166.043,00 динара. Износ од 32.912.232,00 динара
представља стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2016. године.
Из осталих извора средства буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу
од 3.027.911,00 динара. По периодичном обрачуну на дан 30.09.2016. године, дајемо преглед
буџетских корисника који су остварили суфицит или дефицит у основу на сопствене
приходе. Разлика између укупног фискалног суфицита из сопствених и других прихода
представља стање рачуна на 30.09.2016. године свих корисника КРТ-а (консолидованог
рачуна трезора општине Варварин).
КОРИСНИК
Општинска библиотека
Месне заједнице
Спортски центар
Вртић
У к у п н о:

СУФИЦИТ
17.000,00
992.710,00

ДЕФИЦИТ

203.000,00
241.000,00
444.000,00

1.009.710,00

Економска
класификација

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2016. ГОДИНЕ

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

План

Извршење за
период
01.01-30.09.

6.000.000,00
67.650.000,00

40.429.062,17

14.000.000,00

7.125.123,39

250.000,00

94.217,95
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порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000
712000 Порез на фонд зарада
712110 Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос
713420 апсолутних права на непокретност, порез на пренос
апсолутних права на половна моторна возила)
713610 Порез на акције на име удела
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714420 Комунална такса за приређивање музичког динара
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за заштиту
714560
животне средине)
714570 Општинске и градске таксе
УКУПНО 714000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
УКУПНО 716000
732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000

09.11.2016.године

20.000,00

0,00

15.000,00
15.000,00

0,00
3.065,80

5.000.000,00

3.395.964,99

86.950.000,00

51.047.434,30
90,08
90,08

41.000.000,00

24.197.696,98

2.000.000,00

875.828,55

7.000.000,00

4.333.744,82

50.000.000,00

29.407.270,35

8.200.000,00

6.001.465,00

300.000,00

115.974,20

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

8.700.000,00

6.117.439,20

10.000.000,00

6.593.051,09

10.000.000,00

6.593.051,09

0,00

0,00

0,00

0,00

733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине
296.000.000,00 185.701.410,00
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000 296.000.000,00 185.701.410,00
741000 Приходи од имовине
741150 Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
290.407,36
741520 земљишта
2.500.000,00
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
1.110.191,73
накнада за коришћење грађевинског земљишта
2.000.000,00
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде
УКУПНО 741000 4.500.000,00 1.400.599,09
742000 Приходи од продаје добара и услуга
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742150 Приходи од продаје добара и услуга
742250 Општинске административне таксе
742350 Приходи од општинсог органа управе
УКУПНО 742000
743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
743920 имов.користи у корист нивоа Републике
УКУПНО 743000
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
УКУПНО 744000
745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине
745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине
УКУПНО 745000
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО: 771000
813000 Примања од продаје осталих основних средстава
УКУПНО 813150
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921000

0,00

31.059,00

700.000,00

280.574,66

1.800.000,00

1.136.780,00

2.500.000,00

1.448.413,66

2.200.000,00

1.832.790,00

50.000,00

19.000,00

09.11.2016.године

37.680,91
100.000,00
2.350.000,00

1.889.470,91

4.000.000,00

1.790.254,85

4.000.000,00

1.790.254,85

УКУПНИ ПРИХОД: 471.000.000,00 285.395.433,53

Поред плана прихода од 471.000.000,00 динара у план прихода буџета спадају и
средства из осталих извора финансирања буџетских корисника у износу од 77.716.099,00
динара, што значи да укупна јавна средства износе 548.716.099,00 динара.
Планирана средства у износу од 77.716.099,00 динара чине средства:
1. Средства добијена за отклањање елементарне непогоде, која је задесила општину
Варварин у мају 2015. године за 5.739.000,00 динара.
2. Средства у износу од 1.725.017,56 динара су средства намењена за Дневни
боравак деце ометене у развоју у Варварину.
3. Средства из донације Европске уније у износу од 11.182.846,46 динара су средства
намењена за реализацију пројекта „Помоћ у кући за достојанствену старост“.
4. Средства у износу од 6.317.500,00 динара су средства од Министарства рада и
социјалне политике, за куповину станова за расељена лица, за избеглице.
5. Средства у износу од 3.795.000,00 динара су у плану за ревитализацију пољских
путева.
6. Средста у износу од 48.956.735,00 динара су средства планирана Одлуком о
буџету општине Варварин за 2016. годину и састоје се од планираних сопствених
средстава корисника буџета у износу од 25.756.735,00 динара и средстава из
Републике у износу од 23.200.000,00 динара.
Члан 3.
Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета, укључујући расходе и
издатке из сопствених прихода као и из других извора буџетских корисника буџета општине
Варварин у 2016. години, извршени по организационој, функционалној и економској
класификацији и извори финансирања дајемо у наставку табеларним прегледима.
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Опис

Извршење за период
01.01-30.09.

План

Ек.класификација

Позиција

Функција

Глава

Раздео

II ПОСЕБАН ДЕО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1 1.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
110

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

411
412
414
415
421
422
423
425
426
465

12
13

482
483

481

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци
2.460.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца
451.000,00
Социјална давања запосленима
50.000,00
Накнаде за запослене
10.000,00
Стални трошкови
30.000,00
Трошкови путовања функционера и одборника
40.000,00
Услуге по уговору
8.032.450,00
Текуће поправке и одржавање
20.000,00
Материјал
90.000,00
Остале дотације и трансфери
335.245,00
Дотације невладиним организацијама
(политичке странке)
181.650,00
Порез, обавезе, таксе и накнаде
30.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова
30.000,00
УКУПНО 110 11.760.345,00

Извори финансирања за функцију 110
01 - Приходи из буџета
ПА 0001

1 1.2
160

14
15
16
17

421
423
426
481

2

2.177.156,20

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
110

174.713,15

5.310.014,88

26.849,60
233.522,00
127.657,47

6.849.125,55

11.760.345,00

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ – ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Дотације невладиним организацијама
УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 160
01 - Приходи из буџета

976.368,45

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и

74.506,20

74.506,20

1.713.550,00

1.707.272,00

268.000,00

68.511,60

121.100,00

92.154,27

2.177.156,20

1.942.444,07
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спољни послови
Плате и додаци
6.243.000,00
4.703.685,39
Социјални доприноси на терет послодавца
1.118.000,00
841.903,00
Социјална давања запосленима
538.000,00
119.119,64
Накнаде за запослене
140.000,00
76.560,00
Стални трошкови
30.000,00
13.834,99
Трошкови путовања
70.000,00
1.960,00
Услуге по уговору
4.917.200,00
3.693.072,78
Материјал
200.000,00
9.600,00
Остале дотације и трансфери
830.000,00
627.674,00
Порез, обавезе, таксе и накнаде
20.000,00
9.390,00
Накнада штете услед елементарних непогода
1.265.214,11
1.265.214,11
Накн.штет.за повр.или штет.нан.од држ.орг.
180.000,00
157.947,43
Нематеријална имовина
20.000,00
18.358,00
УКУПНО 110 15.571.414,00 11.538.319,34
Извори финансирања за функцију 110
15.571.414,00
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

411
412
414
415
421
422
423
426
465
482
484
485
515

01 – приходи из буџета
Програмска активност 0007
Канцеларија за младе
31 481 Дотације невладиним организацијама
УКУПНО 110
Извори финансирања за функцију 110
862.000,00
01 – приходи из буџета
3.
ОПШТИНСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА
110

862.000,00

128.750,00

862.000,00

128.750,00

1.105.000,00

465.031,00

200.000,00

83.245,00

132.000,00

31.500,00

САМОУПРАВА
ПА
0004
330

Извршни и законодавни органи
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
482
једног нивоа власти другом
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу
484
услед
УКУПНО 330:
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

Извори финансирања за функцију 330
01 – приходи из буџета
3 3.1

ОПШТИНСКА УПРАВА

1.764.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

6.259,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

132.000,00

61.995,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

1.764.000,00

648.030,00
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Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
130
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

411
412
413
414
415
416
421
422

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

29.178.000,00

21.374.675,19

5.300.00 0,00

3.826.064,37

330.000,00

252.300,00

2.339.000,00

649.167,09

800.000,00

442.758,00

300.000,00

217.184,08

5.755.000,00

3.502.827,34

250.000,00

179.922,00

423 Услуге по уговору
2.420.000,00
1.143.222,94
424 Специјализоване услуге
812.096,00
690.616,00
425 Текуће поправке и одржавање
1.920.000,00
453.284,20
426 Материјал
3.567.670,00
2.191.918,61
465 Остале дотације и трансфери
3.720.000,00
2.790.807,00
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
482
једног нивоа власти другом
260.000,00
151.252,00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова
150.000,00
62.152,00
485 Накнада штете за повр.или штет.нан.држ.орг.
50.000,00
10.098,67
511 Капитално одржавање зграда и објеката
10.000,00
0,00
512 Машине и опрема
1.329.922,00
481.639,00
УКУПНО 410 58.491.688,00 38.419.888,49

Извори финансирања за функцију 130
01 – приходи из буџета
13 – нераспоређени вишак из претходне
године

58.491.688,00

Програм 0602 Финансирање пројекта удружења грађана
на основу конкурса
110
Извршни и законодавни органи
66

481 Дотације невладиним организацијама
(удружења)
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - Приходи из буџета

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
Програм 0602
САМОУПРАВА

60.000,00

450.000,00

60.000,00

450.000,00

Програм 0602 Пројект ''Подршка верским заједницама''
110
Извршни и законодавни органи
67 481 Дотације невладним организацијама
УКУПНО 110:
Извори финансирања за функцију 110
01 – Приходи из буџета
5.000.000,00
Пројекат
Јавно приватно партнерство
640
Јавно осветљење
68 423 Услуге по уговору (приватно партнерство)
УКУПНО 640

Извори финансирања за функцију 640
01 - Приходи из буџета

450.000,00

3.302.000,00

н

5.000.000,00

4.986.070,00

5.000.000,00

4.986.070,00

3.302.000,00

78.633,30

3.302.000,00

78.633,30
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Програмска активност 0010
Резерве
СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
499 Стална резерва
499

Текућа резерва
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - приходи из буџета

0,00

623.736,43

0,00

1.664.406,32

1.664.406,32

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

3 3.1 170
Програм 0602
ПА 0003
71
72

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

441 Отплате камате по домаћим кредитима
2.555.741,00
611 Отпалта главнице
10.320.000,00
УКУПНО 170 12.875.741,00

Извори финансирања за функцију 170
01 – приходи из буџета
3 3.2

1.040.669.89

2.120.756,67
7.787.204,18
9.907.960,85

12.875.741,00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

Програм 2002 ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
О.Ш.''Јован Курсула'' Варварин
8.400.000,00
4.907.004,77
О.Ш. ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин
6.510.000,00
2.778.714,49
О.Ш.''Свети Сава'' Бачина
6.453.684,75
4.315.320,50
О.Ш. ''Мирко Томић'' Обреж
4.334.280,00
1.861.750,70
О.Ш.''Драги Макић'' Бошњане
3.804.000,00
2.410.769,76
Накнада за социјалну заштиту из буџета
472
(превоз и смештај ученика)
250.000,00
136.950,00
УКУПНО 912 29.751.964,35 16.410.510,22

ПА 0001

73
74
75
76
77
78

Извори финансирања за функцију 912
01 – приходи из буџета

29.751.964,35

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

3 3.3 920

Програм 2003 ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001

79

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
Средња школа
УКУПНО 920

Извори финансирања за функцију 920
01 – приходи из буџета
3 3.4

КУЛТУРА (Библиотека)

8.700.000,00

8.700.000,00

2.736.103,77

8.700.000,00

2.736.103,77
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Програм 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001
820
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
512
515

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Услуге културе
7.206.225,00
Плате, додаци и накнаде запослених
1.289.914,00
Социјални допринос на терет послодавца
170.000,00
Накнаде у натури
267.850,00
Социјална давања запосленима
150.000,00
Накнада за запослене
200.000,00
Награде за запослене
2.070.000,00
Стални трошкови
45.000,00
Трошкови путовања
630.000,00
Услуге по уговору
150.000,00
Специјализоване услуге
840.000,00
Текуће поправке и одржавање
260.000,00
Материјал
861.511,00
Остале дотације и трансфери
200.000,00
Машине и опрема
250.000,00
Нематријална имовина (књиге у библиотеци)
УКУПНО 820 14.590.500,00

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

4.966.875,68
895.915,43
50.400,00
217.689,71
63.947,00
0,00
1.335.185,55
17.538,00
57.505,74
83.645,57
84.542,00
81.873,20
636.721,02
153.000,00
36.380,00
8.681.218,90

14.590.500,00
2.746.506,00

Пројекат завршна приредба сусрета села
Услуге културе
95 423 Услуге по уговору
96 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
УКУПНО 820:
Извори финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
50.000,00
Пројекат дочек Српске Нове године
820
Услуге културе
97 423 Услуге по уговору (угоститељске услуге)
98 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
99
Материјал (остали материјал за
426
угоститељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
60.000,00
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
15.000,00
820

Пројекат песнички маратон ''Јухорско
око''
820
Услуге културе
100 423 Услуге по уговору (угоститељске услуге)
УКУПНО: 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
15.000,00
Пројекат ''Позоришна представа''
820
Услуге културе
101 423 Услуге по уговору
102 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
103 426 Материјал

10.000,00

0,00

40.000,00

11.904,76

50.000,00

11.904,76

10.000,00

10.000,00

50.000,00

42.000,00

60.000,00

52.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

25.000,00

0,00

70.000,00

0,00

30.000,00

0,00

09.11.2016.године
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УКУПНО 820:

Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
125.000,00
Пројекат ''Србија у ритму Европе''
820
Услуге културе
104 424 Специјализоване услуге (услуге културе)
УКУПНО:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
280.000,00
Пројекат ''Топличин шешир
820
Услуге културе
105 423 Услуге по уговору (угостит.услуге)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
10.000,00
Пројекат ''Окружно и општинско
такмич.рецитатора''
820
Услуге културе
106 423 Услуге по уговору (ост.опште услуге)
107 424 Специјализоване услуге (усл.културе)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
15.000,00
Пројекат ''Дани Драгића Јоксимовића''
820
Услуге културе
108 423 Услуге по уговору
109 426 Материјал (материјал за угоститељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
15.000,00
Пројекат ''Концерти приредбе и
сликарске колоније
820
Услуге културе
110 426 Материјал (за културу и угоститељ.)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
80.000,00
04 – сопствени приходи
20.000,00
Пројекат ''Промоције,изложбе и
књижевне вечери''
820
Услуге културе
111 423 Услуге по уговору (ост.опште услуге)
112 424 Специјализоване услуге (усл.културе)
113 426 Материјал (ост.матер.за угоститељ.)
УКУПНО: 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
65.000,00
04 – сопствени приходи
15.000,00
Пројекат ''Културно лето – Темнићски
натпис''
820
Услуге културе
114 423 Услуге по уговору (угостит.и опш.усл.)

125.000,00

0,00

280.000,00

288.000,00

280.000,00

288.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

5.952,38

5.000,00

0,00

15.000,00

5.952,38

10.000,00

0,00

5.000,00

2.893,90

15.000,00

2.893,90

80.000,00

59.542,43

80.000,00

59.542,43

30.000,00

9.523,81

35.000,00

0,00

65.000,00

9.523,81

110.000,00

32.459,01

09.11.2016.године

Страна 319 број 17.
115
116

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

424 Специјализоване услуге (усл.културе)
426 Материјал (за културу и угоститељ.)

УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
200.000,00
04 – сопствени приходи
30.000,00
Пројекат активности КУД-ова
820
Услуге културе
117 481 Дотације осталим удружењима грађ.
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
900.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Поведи коло делијо''
820
Услуге културе
118 422 Трошкови путовања
119 423 Услуге по уговору (угоситељ.услуге)
120 424 Специјализоване услуге
121 426 Материјал
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
90.000,00
Пројекат ''Шломићеви дани''
820
Услуге културе
122 426 Материјал
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
10.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Бошњанијада''
820
Услуге културе
123 422 Трошкови путовања
124 426 Материјал
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
70.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Моравске вечери''
820
Услуге културе
125 423 Услуге по уговору (штампање матер.)
126 424 Специјализоване услуге
127 426 Материјал (остали матер.за угоститељ.)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
117.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Такмичење певача аматера''
820
Услуге културе
128 423 Услуге по уговору (штампање)
129 424 Специјализоване услуге
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
25.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Међуокружна смотра
фолклора''
820
Услуге културе

50.000,00

0,00

40.000,00

0,00

200.000,00

32.459,01

900.000,00

521.810,00

900.000,00

521.810,00

7.000,00

0,00

18.000,00

16.132,72

62.000,00

62.000,00

3.000,00

2.770,00

90.000,00

80.902,72

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

50.000,00

0,00

20.000,00

0,00

70.000,00

0,00

7.000,00

6.938,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

1.106,00

117.000,00

108.044,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00
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423 Услуге по уговору (штампање)
424 Специјализоване услуге
426 Материјал (за угоситељство)

УКУПНО 820:
75.000,00

Извор финансирања за функцију 820
01 – приходи из буџета
Пројекат ''Етно фестивал''
820
Услуге културе
133 423 Услуге по уговору
134 424 Специјализоване услуге
135 426 Материјал (за угоситељство)
УКУПНО 820:
Извор финансирања за функцију 820
130.000,00
01 – приходи из буџета
3 3.5
ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ ''Темнић'')
Програм 1301

5.000,00

3.900,00

50.000,00

39.000,00

20.000,00

15.599,00

75.000,00

58.499,00

50.000,00

0,00

50.000,00

10.550,00

30.000,00

0,00

130.000,00

10.550,00

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПРОТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
САВЕЗИМА
810
Услуге рекреације и спорта
5.103.449,00
3.610.004,00
136 411 Плате, додаци и накнаде запослених
137 412 Социјални допринос на терет послодавца
1.472.563,00
1.049.987,00
138 413
Накнаде у натури
139 414 Социјална давања запосленима
1.311.926,00
767.893,15
140 415 Накнаде за запослене
500.000,00
247.153,00
141 421 Стални трошкови
3,480.000,00
1.426.832,93
142 423 Услуге по уговору
1.970.000,00
1.088.366,00
143 424 Специјализоване услуге
100.000,00
32.356,00
144 425 Текуће поправке и одржавање
350.000,00
9.023,00
145 426 Материјал
180.000,00
23.210,00
146 465 Остале дотације и трансфери
599.608,00
420.716,00
147 482 Порези, обавезе, таксе и казне
148 511 Зграде и грађевински објекти
2.455.199,10
2.438.899,10
149 512 Машине и опрема
0,00
0,00
150 523 Залиха робе за даљу продају (ресторан)
151 611 Отплата кредита
УКУПНО 810 17.522.745,10 11.114.440,18

ПА 0001

Извори финансирања за функцију 810
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
3 3.6
810

17.522.781,10
13.410.229,00

Спортски савез
Услуге рекреације и спорта
152 481 Дотације невладиним организацијама
11.050.000,00
11.050.000,00
УКУПНО 810

Извори финансирања за функцију 810
11.050.000,00
01 – приходи из буџета
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
3 3.7
''НАША РАДОСТ''

8.295.840,00
8.295.840,00

09.11.2016.године
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Програм 2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001
911
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472

167 482
168 485
169 511
170 512

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Предшколско образовање
20.594.617,00 15.445.962,00
Плате, додаци и накнаде запослених
3.792.326,00
2.844.243,00
Социјални допринос на терет послодавца
500.000,00
267.857,00
Накнаде у натури
250.000,00
225.767,67
Социјална давања запосленима
560.000,00
304.713,79
Накнада за запослене
260.000,00
241.202,98
Награде и бонуси
1.870.240,00
920.333,00
Стални трошкови
Трошкови путовања
70.000,00
0,00
Услуге по уговору
400.000,00
227.714,00
Специјализоване услуге
100.000,00
86.352,00
Текуће поправке и одржавање
70.000,00
33.521,00
Материјал
2.380.817,00
1.475.361,00
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Накнаде штете за повр.или шт.нан. од стране
државних органа
1.791.349,76
776.933,76
Зграде и грађевински објекти
452.000,00
323.746,80
Машина и опрема
УКУПНО 911 33.091.349,76 23.173.708,00

Извори финансирања за функцију 911
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
07 – донације од осталих нивоа власти
(република)

33.091.349,76
7.920.000,00
7.200.000,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ

3 3.8
0701

ПА 0002
620
171 411
172 412
173 414
174 415
175 416
176 421
177 422
178 423
179 424
180 425
181 426
182 465
183 482

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез и обавезне таксе

10.899.100,00

6.714.128,00

1.826.230,00

1.201.829,00

784.880,00

326.113,00

450.000,00

264.308,00

260.000,00

132.845,00

1.330.000,00

579.466,00

70.000,00

0,00

1.430.000,00

453.219,00

4.250.000,00

2.767.229,00

7.200.000,00

4.147.525,00

1.700.000,00

668.291,45

1.335.790,00

905.088,00

200.000,00

38.377,00
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184 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
185 511 Зграде и грађевински објекти
186 512 Машине и опрема
УКУПНО: 620

Извори финансирања за функцију 620
01 – приходи из буџета
13 – пренета средства из претходне
године
3.8.
1
160

4.400.000,00

21.699,00

91.136.000,00

32.139.467,59

1.000.000,00

541.895,00

15.705.000,00

8.362.775,00

6.000.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
187 424 Специјализоване услуге
188 425 Текуће поправке и одржавање
189 511 Зграде и грађевински објекти

26.137.040,00

15.862.421,65

42.842.040,00

24.767.091,65

12.000.000,00

8.379.165,00

1.000.000,00

518.933,00

500.000,00

0,00

УКУПНО: 640 13.500.000,00

8.898.098,00

УКУПНО: 160

640

700,00
13.918.650,14

91.136.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
Приходи из републике - 07
3.8.
2

200.000,00
54.800.000,00

42.842.040,00

3.795.000,00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Улична расвета
190 421 Стални трошкови
191 426 Материјал
192 511 Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 640
01 – приходи из буџета

13.500.000,00

ЈП ''МОРАВА''

3.9
0601

ПА 0014
630
193 411
194 412
195 413
196 414
197 421
198 422
199 423
200 424
201 425
202 426
203 431
204 465
205 511

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Водоснабдевање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амотизација, некретнина и опреме
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
УКУПНО: 630

Извори финансирања за функцију 630
01 – приходи из буџета

6.000.000,00

871.853,00

721.777,00

159.867,00

129.197,00

40.000,00

9.800,00

136.000,00

0,00

80.000,00

28.971,53

60.000,00

1.095,00

150.000,00

11.471,00

1.060.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

2.000,00

30.000,00

0,00

116.000,00

96.720,00

3.196.280,00

852.410,78

6.000.000,00

1.853.442,31
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07 – донације од осталих нивоа власти

16.000.000,00

ФОНДОВИ

3.10

Програм 0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0014
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
620
Развој заједнице
206
Споразум за плаћање дуга по репрограму и
451
остале субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин
207 451 ЈКП ''Путеви Варварин''
УКУПНО: 620

Извори финансирања за функцију 600
01 – приходи из буџета

5.950.000,00

4.677.482,00

3.500.000,00

381.373,25

9.450.000,00

5.058.855,25

1.750.000,00

997.644,00

500.000,00

0,00

750.000,00

0,00

3.000.000,00

997.644,00

5.000.000,00

1.366.735,00

5.000.000,00

1.366.735,00

3.000.000,00

2.286.800,00

3.000.000,00

2.286.800,00

9.450.000,00

Фонд за заштиту животне средине

3 3.11
Програм 0401

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
560
Заштита животне средине
208 423 Услуге по уговору
208/
424
1
Специјализоване услуге
209 512 Машине и опрема
УКУПНО: 560
ПА 0001

Извори финансирања за функцију 560
01 – приходи из буџета

3.000.000,00

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
3 3.12
Фонд за финансирање активне политике
запошљавања
050
Незапосленост
210 464 Текуће дотације
УКУПНО: 050

Извори финансирања за функцију 050
01 – приходи из буџета

5.000.000,00

Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА 0001

3 3.13

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Фонд за стипендирање талената
960
Помоћне услуге образовања
211 472 Накнада из буџета
УКУПНО:960

Извори финансирања за функцију 960
01 – приходи из буџета
3

3.14

Фонд за развој пољопривреде

3.000.000,00
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Програм 0101 ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0002
ПОДСТИЦАЈ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ
420
212 422
213 423
214 424
215 451
215a 484

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
0,00
Трошкови путовања
400.000,00
Услуге по уговору (посета сајмовима и остало)
Специјализоване услуге (осигурање усева и
5.000.000,00
животиња и остало)
6.600.000,00
Субвенције за пољопривреду
Накнада штете услед елементарних непогода
УКУПНО: 420 12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 420
01 – приходи из буџета

0,00
200.978,00
2.146.338,52
0,00

2.347.316,52

12.000.000,00

5.739.000,00
07 Приходи из републике
3 3.15
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА 0001
070

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Социјална заштита
Центар за социјални рад
216 463 Донације и трансфери

1.770.000,00

1.137.822,23

УКУПНО 070 1.770.000,00 1.137.822,23
Извори финансирања функцију 070
01 – приходи из буџета
1.770.000,00
070
Социјална помоћ угроженом становништву
– Центар за социјални рад
217 472 Накнаде за новорођенче
600.000,00
480.000,00
13.430.000,00
7.440.301,00
218 472 Накнада за незапослене породиље
219 472 Накнаде по закључку Општинског већа и
2.500.000,00
996.325,99
добровољно радно ангажовање
220 472 Накнаде једнократне социјалне помоћи
2.000.000,00
1.457.013,96
УКУПНО: 070: 18.530.000,00 10.373.640,95
Извори финансирања за функцију 070
01 – приходи из буџета
18.530.000,00
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Центр за социјални рад за Дом за децу
ометену у развоју
4.055.027,94
221 463 Трансфери осталим нивоима власти
6.080.000,00
УКУПНО 070: 6.080.000,00 4.055.027,94
Извори финансирања за функцију 070
01 – приходи из буџета
6.080.000,00
07 Приходи из републике
1.725.017,56
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0005 (ПА 0005)
Активности Црвеног крста
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Црвени крст
222
Дотација невладним организацијама
480.000,00
201.058,14
481
Црвени крст
480.000,00
201.058,14
УКУПНО 070:

09.11.2016.године
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Извори финансирања за функцију 070
480.000,00
01 – приходи из буџета
Пројекат народна кухиња
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Црвени крст
223 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 070:
Извори финансирања за функцију 070
01- приходи из буџета
3.515.149,00
Пројекат брига о старима
070
Социјална помоћ угроженом становништву
Црвени крст
224 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 070:

Извори финансирања за функцију 070
01 – приходи из буџета

3.515.149,00

2.258.069,32

2.115.854,00

1.997.364,91

2.115.854,00

1.997.364,91

423.130,76

188.130,76

423.130,76

188.130,76

2.115.854,00

Пројекат обезбеђење одрживих стамбених/
економских решења избеглица
Социјална заштита неквалификована на
090
другом месту
225 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
УКУПНО 090:
Извори финансирања за функцију 090
01 – приходи из буџета
423.130,76
07 – приходи из републике
6.317.500,00
3 3.16
ДОМ ЗДРАВЉА
Програм 1801

3.515.149,00 2.258.069,32

ПРОГРАМ 12 ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
720
Здравство
226 463 Текуће дотације
УКУПНО 720
ПА 0001

Извори финансирања за функцију 700
01 – приходи из буџета
3 3.17

5.500.516,40

2.518.335,58

5.500.516,40

2.518.335,58

744.000,00

564.632,00

204.000,00

101.077,00

48.000,00

0,00

2.000.000,00

997.845,84

500.000,00

301.018,00

500.000,00

137.852,00

500.000,00

266.754,00

500.000,00

37.754,00

4.000,00

2.421,00

5.500.516,40

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0002
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
160
квалификоване на другом месту
227 411 Плате
228 412 Социјални доприноси на терет послодавца
229 414 Социјална давања запосленима
230 421 Стални трошкови
231 423 Услуге по уговорима
232 424 Специјализоване услуге
233 425 Текуће поправке и одржавања
234 426 Материјал
235 465 Остале дотације и трансфери

09.11.2016.године
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УКУПНО 160:

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи

5.000.000,00

2.409.353,84

0.00

0,00

5.000.000,00
1.600.000,00

Штаб за ванредне ситуације

3 3.18

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 00001
160
236
237
238
239
240
241

422
423
424
425
426
512

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште јавне услуге
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 220
01 – приходи из буџета

Програм 0602

ПА 0001
3 3.21 360
242 423
243 424
244 425
245 426
246 511
247 512

248
249
250
251
252

421
422
423
425
426

253 472
254 512

29.105,00

300.000,00

240.000,00

7.000.000,00

6.320.595,03

650.000,00

483.194,60

0,00

0,00

8.500.000,00

7.072.894,63

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

100.000,00

45.600,00

900.000,00

0,00

8.500.000,00

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Јавни ред и безбедност
Услуге по уговору (семинари,радионице,
пропагандне активности...)
Специјализоване услуге (безбедност у
саобраћају израда стратегије)
Текуће поправке и одржавања (постављање
ограде испред школе у Д.Крчину и Варварину
и опремање и израду хоринз.и верт.сигнализ.
Материјал (за набавку прслука и трака за ђаке)
Зграде и грађевински објекти (за израду
пројекта за уређ.зоне школе)
Машине и опрема (набавка радара)
УКУПНО 360

Извори финансирања за функцију 360
01 – приходи из буџета
070

550.000,00

2.200.000,00

Пројекат: Помоћ у кући за достојанствену
старост
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнада за социјалну заштиту (трош.кућне
неге)
Машине и опрема
УКУПНО 070

Извори финансирања за функцију 070

1.000.000,00

0,00

2.200.000,00

45.600,00

09.11.2016.године
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56 – донација Европске Уније
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11.182.846,46
УКУПНО РАСХОДИ: 471.000.000,00 258.210.873,30

Утошена средства за период 01.01. – 30.09.2016. године у износу од 258.210.873,00
динара су са извора 01 – средства из буџета.
Из извора финансирања 056 – срества из донације Европске уније, финансирање
програма „Достојанствена старост“ утрошена су у износу од 10.510.674,00 динара.
Из извора финансирања 07 – средства од Донације од осталих нивоа васти,
утрошена су у износу од 5.651.000,00 динара, намењена за отклањање штете од града.
Из извора финансирања 07– средства од Донације од осталих нивоа васти ,
утрошена су у износу од 2.185.000,00 динара, средства намењена за избеглице.
Из извора финансирања 07 – средства од Донације од осталих нивоа васти ,
утрошена су у износу од 799.549,00 динара, намењена Дневном боравку деце са посебним
потребама у Варварину.
Ово је преглед утошених средстава која су уплаћена на рачун буџета општине
Варварин.
Периодични обрачун садржи:
Члан 4.
1.
Периодични обрачун буџета општине Варварин садржи Извештај о извршењу
буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у
периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. године, објашњење великих одступања између
одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 30.09.2016. године, Извештај о
коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2016. години, Извештај о
примљеним донацијама и кредитима,Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године.
Члан 5.
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
На основу Уредбе о буџетском рачуноводству ( „Службени гласник РС“ бр 125/2003 и
12/2006 ) и Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских срестава, одредбом члана о Уредби прописана је обавеза
индиректних и директних корисника буџетских средстава да састављају тромесечно
периодични извештај о извршењу буџета.
Одредбом члана 5 став 3 Правилника је прописано да директни корисници буџетских
средстава доставе Образац 5 Општинском већу општине Варварин.
На основу члана 76 Закона о буџетском систему локални орган управе надлежан за
финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од
15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја Влада, односно надлежни извршни орган
власти доставља извештаје Народној скупштини, односно Скупштини локалне власти.
Корисници буџета нису доставили извештај о реализацији капиталних пројеката по
програмском буџету.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ
ПЛАНА И ИЗВРШЕЊА
Из разлога неусвајања програма мере подршке за спровођење пољопривредне
политике наше општине, изостала је значајна реализација у односу плана и извршења код
позиције пољопривреде.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
У периоду 01.01-30.09.2016.године општина Варварин нема нових кредитних
задужења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА
На основу Закона о буџетском систему општине нису у могућности да дају гаранције
те стога и буџет општине Варварин није имао датих гаранција у 2016.години.
ПРЕГЛЕД О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У 2016.ГОДИНИ
Планирана средства за сталну буџетску резерву износи 2.355.000,00
динараПотрошена средства за сталну буџетску резерву до 30.09.2016. године износи
1.314.330,11 динара
Ред. бр.

Датум
извршења

Корисник

1.

03.02.2016.

Радица Игњатовић,
Бошњане

2.

07.03.2016.

Крстић Промет,
Обреж

3.

07.03.2016.

СТР“Металопромет“,
Варварин

4.

07.03.2016.

СТР“Александар“,
Варварин

5.

07.03.2016.

СЗТАР“Год“ Обреж

Намена
Накнада штете услед
уједа пса луталице,
бр.400-4/2016-III од
22.01.2016. год.
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Антић Саша, Обреж
бр.87-4/2016-III од
25.02.2016. год.
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Бојана Селимовић, Суваја
бр.87-8/2016-III од
25.02.2016. год.
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Бојана Селимовић, Суваја
бр.87-8/2016-III од
25.02.2016. год.
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Антић Мирољуб Обреж
бр.87-9/2016-III од
25.02.2016. год.

Износ

130.202,00

100.000,00

31.500,00

9.000,00

170.000,00
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6.

07.03.2016.

ДОО „Дрводом МС“,
Крушевац

7.

18.03.2016.

СТР“Агрохерб“,
Обреж

8.

18.03.2016.

СТР“Кошута“,
Ћићевац

9.

30.03.2016.

ЈКП“Крушевац“
Крушевац

10.

13.04.2016. Глишић Иван, Обреж

11.

09.06.2016.

Стефанија Симић,
Село Варварин

12.

20.06.2016.

Црквена општина
Тољевац

13.

27.07.2016.

Мирослав Антић,
Обреж

14.

02.08.2016.

ВТ “Напредак“,
Ћуприја

15.

23.08.2016.

Милован
Стефановић, Кукљин

16.

28.09.2016.

ЈКП „Варварин“,
Варварин
УКУПНО:

Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Радојица Мишковић,
Бошњане бр.87-3/2016-III
од 25.02.2016. год.
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Цветковић Драгутин,
Обреж бр.87-12/2016-III
од 11.03.2016. год.
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
Марковић Никола,
Варварин
бр.87-5/2016-III од
11.03.2016. год.
Уклањање леша
животиње, бр.35524/2016-III
Накнада штете услед
елементарне непогоде,
бр.553-52/2016-III од
13.04.2016. год.
Накнада штете услед
уједа пса луталице,
бр.733-4/2016-III од
08.06.2016. год.
Поправка црквене куће у
Тољевцу бр. 553166/2016- III
од 17.06.2016. год.
Исплата штете од пожара
бр.87-11/2016- III
од 01.07.2016. год.
Трошкови нешкодљивог
уклањања леша угинулог
говечета у домаћинству
Милановић Драгише у С.
Варварину
бр.400-161/2016- III
од 01.07.2016. год
Накнада штете услед
уједа пса луталице, бр.
733-3/2016-III од
17.08.2016. год
За изведене радове за
поправку крова вртића у
Залоговцу
бр. 400-200/2016-III од
07.09.2016. год.

09.11.2016.године

200.000,00

79.250,00

50.000,00

37.020,00

129.609,00

20.000,00

81.000,00

100.000,00

12.096,00

20.000,00

144.652,80

1.314.330,11
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ПРЕГЛЕД О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У 2016.ГОДИНИ
Планирана средства за текућу буџетску резерву износи 9.420.000,00 динара
Потрошена средства за текућу буџетску резерву до 30.09.2016.године износи 8.796.263,90
динара
Ред.
бр.

Датум
извршења

Корисник

1.

26.01.2016.

СТЦ“Темнић“,
Варварин

2.

11.03.2016.

Центар за соц. рад

3.

12.02.2016.

Центар за соц. рад

4.

25.02.2016.

Центар за соц. рад

5.

01.04.2016.

Скупштина општине

6.

05.04.2016.

Комисија за
легализацију

7.

07.04.2016.

ОШ “Свети Сава“
Бачина

8.

14.04.2016.

Теиновић Гордана,
Варварин

9.

19.04.2016.

СТЦ “Темнић“

10.

06.05.2016.

Комисија за
легализацију

11.

26.05.2016.

СТЦ “Темнић“

12.

31.05.2016.

Манастир „Свети
Лука“, Бошњане

13.

31.05.2016.

ОШ “Свети Сава“
Бачина

14.

03.06.2016.

Комисија за
легализацију

Намена
Реконструкција паркета у хали,
бр.400-11/2015-III од
22.01.2016. год.
Регистрација возила за децу
ометене у развоју бр.40026/2016-III од 16.12.2015. год.
Регистрација возила за децу
ометене у развоју бр.40026/2016-III од 16.12.2015. год.
Регистрација возила за децу
ометене у развоју бр.40026/2016-III од 16.12.2015. год.
Еуротон-постављање бине за
дан бомбардовања бр.40085/2016- III од 30.03.2016. год.
Комисија за легализацију , бр.
400-39/2016-III од 01.04.2016.
год.
Уградња електрокотла у школи
у Избеници, бр.400-15/2016-III
од 08.02.2016. год.
Трошкови за прикључак на
електричну енергију, бр. 55388/2016-III од 30.03.2016. год.
Кровна конструкција на
СТЦ“Темнић“, бр.400102/2016-III од 18.04.2016. год
Комисија за легализацију,
бр.400-39/2016-III од
06.05.2016. год.
Санација кровног покривача,
бр.023-22/2016-III од
20.05.2016. год.
Радови на манастиру, бр.400118/2016-III од 20.05.2016. год.
Плаћање рачуна из претходних
година, бр.400-91/2016-III од
20.05.2016. год.
Комисија за легализацију,
бр.400-39/2016-III од
03.06.2016. год.

Износ
756.275,40

67.472,00

120.000,00

8.100,00

186.000,00

242.400,00

98.000,00

73.130,76

480.000,00

407.600,00

1.158.923,7
1.000.000,0
931.672,63

366.800,00

Страна 331 број 17.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

15.

08.06.2016.

ОШ “Свети Сава“
Бачина

16.

04.07.2016.

Изборна комисија

17.

04.07.2016.

ЈП „Пошта“

18.

08.07.2016.

Изборна комисија

19.

20.07.2016.

Комисија за
легализацију

20.

27.07.2016.

Скупштина општине

21.

27.07.2016.

22.

19.08.2016.

23.

25.08.2016.

24.

01.09.2016.

25.

01.09.2016.

ЈКП „Варварин“
Варварин

26.

09.09.2016.

Спортски клуб -боди
билдинг-

22.09.2016.

Комисија за
легализацију

27.

ЈКП “ Варварин“,
Варварин
Комисија за
легализацију
ОШ “Мирко Томић“
Обреж
Рударко геолошки
факултет, Београд

09.11.2016.године

Радови на крову у школи у
Избеници, бр.610-2/2016-III од
08.06.2016. год.
Дневнице за спровођење
избора, бр.013-16/2016-III од
08.06.2016. год.
Исплата рачуна за пошту,
гласчки листићи, бр. 01316/2016-III од 08.06.2016. год.
Дневнице за спровођење
избора, чистачице по школама,
бр.013-16/2016-III од
08.06.2016. год.
Комисија за легализацију,
бр.400-39/2016-III од
03.06.2016. год.
Исплата на конто 465, бр. 40139/2016- III од 25.07.2016. год
За санацију крова на Дому
здравља у Обрежу
Комисија за легализацију,
бр.400-39/2016-III од
17.08.2016. год.
Еуро-спорт модерна, бр.400106/2016-III од 18.04.2016.
Израда елабората о зонама
санитарне заштите, бр. 40448/2016-III од 30.08.2016.
Израда атмосферског канала
мреже у ПУ „Наша радост“,
бр.400-186/2016-III од
01.09.2016.
На име трошкова предстојећег
такмичења, бр. 66-6/2016-III од
25.07.2016.
Комисија за легализацију,
бр.400-39/2016-III од
16.09.2016.год

УКУПНО :

799.011,72

25.000,00

44.506,20
21.000,00

274.000,00
43.825,00
500.516,40
172.400,00

134.280,00
540.000,00

91.349,76

50.000,00
204.000,00
8.796.263,90

Број:401-76/2016 I
У Варварину дана 09.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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49.
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011), као и члана 37. Статута општине Варварин (Службени лист општине Варварин број
09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012, 12/2013), на шестој седници Скупштине општине
Варварин, која је одржана дана 09.11.2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са
новим Законом о јавним предузећима, донета је:
ОДЛУКА
о усклађивању пословања Јавног предузећа
''Дирекције за урбанизам и изградњу'' из Варварина
са Законом о јавним предузећима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врше
се измене и допуне Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'' из Варварина (''Службени лист општине Варварин'', број 01/2013), које је уписано
у регистар Агенције за привредне регистре решењем број Фи. 1823/2001 од 03.10.2001.
године.
Циљеви оснивања
Члан 2.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је основано ради обезбеђивања
трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба
корисника производа и услуга, а посебно:
- одржавање улица и путева на територији општине Варварин којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и слично;
- обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне
намене;
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' у обављању
делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, а нарочито:
- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу;
- претежна делатност Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Дирекцији за
урбанизам и изградњу'' и Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' према
оснивачу;
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- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића
губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу''
- заступање Јавног предузећа '''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
- износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
- податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа
''Дирекција за урбанизам и изградњу'' у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу''.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу је:
Општина Варварин, улица Трг Марина Мариновића 34, матични број 07193114.
Права оснивача остварује Скупштина општине Варварина.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу '' има статус правног лица, са
правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' у правном промету са трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'', осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове
Одлуке обавља у континуитету.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' заступа и представља директор.

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' послује под следећим
пословним именом : Јавно предузеће –Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин.
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Скраћено пословно име је ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за
урбанизам и изградњу'', уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је у Варварину, улица
Слободе број бб.
О промени седишта Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин''
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' поседује свој печат и штамбиљ
са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа
''Дирекција за урбанизам и изградњу''.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' и место за датум и број.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' има свој знак који садржи назив
и седиште Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу'', а који ће бити дефинисан
Статутом Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у
складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' послује као јединствена радна
целина.
Актом директора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', уређује се
унутрашња организација и систематизација послова.

IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' је:
4312 - Уређивање грађевинског земљишта и припремни радови(припремање
грађевинског земљишта за зидање,уклањање постојећих објеката,санациони радови,
организација и надзор над изградњом комуналних објеката и инсталација, спровођење
земљишне политике на подручју општине Варварин).
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и
изградњу ће се бавити и другим делатностима, као што су:
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4299 - Комунално грађевински радови(организација и надзор над спровођењем
4211 - Послови заштите развоја (изградње и реконструкције) одржавање и
управљање локалним и некатегорисаним путевима као и улицама и насељима,

-

7111 - Просторно планирање (планирање вароши Варварин, насеља на подручју
општине Варварин и урбанистичког простора, припрема и израда урбанистичких и
просторних пројеката и планова, регулационих планова, урбанистичких услова за
изградњу и слично),

-

7112 - Инжењеринг вођење пројеката и техничке активности (организације и
посредовање у изградњи објеката),

-

711 - Остале архитектонске и инжењеринске активности и технички савети
(саветодавни послови, надзор грађана, економске организације и технолошке
услуге),

Дирекција за рачун општине обавља следеће послове
1.
Припрема предлоге програма уређења грађевинског земљишта:
-врши све техничке,правне,финансијске,административне и друге стручне послове за
финансирање програма и прати његову реализацију у складу са оствареним приходима,
-врши стручне послове на усклађивању програма уређивања грађевинског земљишта са
развојним програмима комуналне инфраструктуре.
2. Уређује, односно обезбеђује уређивање градског грађевинског земљишта,води послове на
припремању и комуналном опремању градског грађевинског земљишта и то:
-прибавља градско грађевинско земљиште(решавање имовинско правних односа,расељавање
и сл.),
-прибавља и истражује геолошке, геомеханичке, геодетске и друге послове,
-Организује извођење асанационих,мелирационих и других радова и рашчишћавање
земљишта од постојећих објеката и уређења,
-Организује изградњу и доградњу комуналних објеката и уређаја и врши послове стручног
надзора,
3. Израђује студије и анализе о економској оправданости уређивања грађевинског земљишта
за локације које се уступају,
4.
Израђује све потребне предлоге и елаборате за уступање земљишта,формира почетну
цену земљишта коју уступа,спроводи поступак уступања земљишта,даје предлог надлежном
органу општине за доношење одговарајућих решења.
5.
Закључује уговор са инвеститором о регулисању међусобних права и обавеза у вези са
уређивањем грађевинског земљишта.
6.
Стара се о заштити,рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта.
7.
Води информациону основу о градско грађевинском земљишту.
8.
Анализира и предлаже елементе за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског
земљишта.
9.
Врши послове организације,координације грађења и стручног надзора над изградњом
објеката,који се финансирају средствима општине и објеката на локацијама стамбене
изградње већег обима,израђујетехничку документацију за објекте за потребе општине.
10.
За потребе уређивања грађевинског земљишта гради,издаје у закуп зграде и пословни
простор који је прибављен ,као и уз сагласност Скупштине општине отуђује станове и
пословни простор.
11.
Поверава извршавање послова на уређивању грађевинског земљишта.
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12.
Усмерава део средстава за одређивање,унапређивање објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње,када те послове у складу са Законом којим се уређују комуналне
делатности, врши Ј.П.
13.
Врши стручне послове просторног и урбанистичког планирања и уређења просторам,
као и послове пројектовања,као што су.
-вођење информационе основе,истраживање за потребе планирања и уређивања простора,
-припрема и израда просторних и урбанистичких планова и пројеката,регулационих планова
и аката за њихово спровођење,
-припрема и израда урбанистичих услова за изградњу и других аката који се односе на
организацију,уређење и коришћење простора.
14. Врши послове припрема и изградње објеката од значаја за општину припрема за
пројектовање,израда и пројектовање инвестиционо-техничке документације,ревизија
инвестиционо-техничке документације и стручни надзор над грађењем објеката).
15. Врши инжењеринг послове-организација и посредовање у изградњи привредних и других
објеката.
16. Врши послове изградње и реконструкције,одржавање заштите,ратзвоја и управљања
локалним и некатегорисаним путевима и улицама на подручју општине у складу са законом
и другим пратећим прописима.
17. Врши поверене послове одржавања стамбених,пословних зграда.
18. Дирекција обавља и следеће стручне послове:
1)Стручни послови за чије је извођење предиђена израда Главног пројекта;
2)Израда техничке документације;
3)Стручни послови који се односе на одржавање премера,катастра непокретности,односно
катастра земљишта и водовода;
4)Геодетски радови за посебне потребе
19. Врши послове извођења радова на одржавању и реконструкцији јавног осветљења.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', као и о
обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те
делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа
Члан 15.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' може, уз претходну сагласност
оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана
2. ове Одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од
општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.
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Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' може улагати капитал у већ
основана друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача.
На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина
општине Варварин.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал
Члан 16.
Основни капитал Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' чине новчана
средства у укупном износу од 18.000,00 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100%
учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа ''Дирекције
за урбанизам и изградњу''.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.
Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на
начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
Имовину Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу '' чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'' у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавно предузеће ''Дирекција за
урбанизам и изградњу'' преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавно
предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Дирекције за
урбанизам и изградњу'' , у складу са законом и актима Скупштине општине Варварин.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина Варварин стиче уделе у
Јавном предузећу ''Дирекција за урбанизам и изградњу'', као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' подељен на уделе
уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Дирекције за
урбанизам и изградњу одлучује Скупштина општине Варварин, као оснивач у складу са
законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'', у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
– продајом производа и услуга,
– из кредита,
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– из донација и поклона,
– из буџета оснивача и буџета Републике Србије и
– из осталих извора, у складу са законом.
–
Расподела добити
Члан 21.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је дужно да део остварене
добити уплати у буџет општине Варварин, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом
и Одлуком о буџету општине Варварин за наредну годину.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа ''Дирекције за
урбанизам и изградњу'' уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и
набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности
на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је обавезно да захтев за измену
цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27.
ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' може да током
пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена
комуналних услуга, заједно са изменама годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини општине Варварин.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''
заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и
развој Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', одређују се непосредни задаци
и утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''
морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима
се бави Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу''.
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Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' су:
- годишњи програма пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције
или других средстава).
Планови и програми Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' из става
1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Скупштини општине Варварин најкасније до
1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Варварин.
Члан 27.
Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа ''Дирекција за
урбанизам и изградњу'' садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се
вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене
околности у којима јавно предузеће послује.
Члан 28.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' до
почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под
условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну
годину.
Члан 29.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је дужно да Скупштини
општине Варварин доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.

VI

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача
Члан 30.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и
изградњу'', општина Варварин, као оснивач има следећа права:
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- право управљања Јавним предузећем ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' на начин
утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 31.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Дирекција
за урбанизам и изградњу'' основано, Скупштина општине Варварин даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', веће вредности, која је у
непосредној функији обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу
са законом и овим уговором.
Члан 32.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 33.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је дужно да делатност од
општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно,
континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и опреме
Члан 34.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је дужно да предузима мере и
активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима
се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.
Поремећај у пословању
Члан 35.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и
изградњу'', Скупштина општине Варварин предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим
лицима,
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- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 36.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и
изградњу'', Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- промену унутрашње организације Јавног предузећа.

VII

ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Пословање под тржишним условима
Члан 37.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' послује по тржишним
условима, ради стицања добити, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије других општина.
Члан 38.
У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и
изградњу'' своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са
територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава
редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине
Варварин.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће
''Дирекција за урбанизам и изградњу'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 39.
Органи Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' су:
1) надзорни одбор
2) директор

1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 40.
Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' има три
члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'', од којих је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом,
статутом општине Варварин и овом Одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
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Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 41.
За председника и члана надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'' именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају
у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно
усавршавање који утврђује Влада.
Члан 42.
Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 41.
Одлуке, као и додатна два услова:
1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година и
2) да није члан политичке странке;
Члан 43.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника
запослених у надзорном одбору.
Престанак мандата чланова Надзорног одбора
Члан 44.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који
су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
1) Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' не достави годишњи,
односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету
јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу''
несавесним понашањем или на други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.
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Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 45.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је
за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1)
овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића
губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном
предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном
друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Скупштине општине Варварин.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине Варварин.
Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине Варварин.
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Члан 46.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга
на директора или другог запосленог у Јавном предузећу.
Члан 47.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и
изградњу'' имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.
2) Директор
Члан 48.
Директора предузећа именује Скупштина општине Варварин на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' заснива радни однос
на одређено време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Надлежности директора
Члан 49.
1) представља и заступа Јавно предузеће ''Дирекцију за урбанизам и изградњу'';
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'',
за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Варварин, председника општине и
Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног
предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа
''Дирекције за урбанизам и изградњу'' и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине
Варварин (субвенције, гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' у
скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће ''Дирекција за
урбанизам и изградњу'', по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине
Варварин;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним
директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга
директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
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18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује
закон о јавним набавкама,
19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног
предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
Услови за избор директора
Члан 50.
За директора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање из научне области економског, геодетског,
правног,грађевинског,архитектонског или машинског смера, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа ''Диорекције за урбанизам и изградњу'';
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а
Статутом Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора предузећа.
Извршни директор
Члан 51.
Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од
значаја за успешно функционисање Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор,
у складу са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу''.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу ''Дирекције за
урбанизам и изградњу''.
Члан 52.
За извршног директора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' бира се
лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
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2) да има стечено високо образовање из научне области економског, геодетског,
правног, грађевинског, архитектонског или машинског смера, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу''.
Зарада директора и извршног директора
Члан 53.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију, у складу са подзаконским актом.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', уз сагласност Скупштине
општине Варварин .
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Поступак именовања директора
Члан 54.
Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом општине Варварин и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине Варварин.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине Варварин, као ни
изабрана, именована и постављена лица у органима општине Варварин.
Члан 55.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа
''Дирекције за урбанизам и изградњу'' доноси Скупштина општине Варварин, на предлог
Општинског већа.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни
одбор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'', преко Општинске управе.
Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавном предузећу ''Дирекције за
урбанизам и изградњу'', пословима, условима за именовање директора Јавног предузећа
''Дирекције за урбанизам и изградњу'', месту рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се
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подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу
на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа ''Дирекције за
урбанизам и изградњу'' објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у
Службеном листу општине Варварин, у најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине
Варварин.
Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике
Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Члан 56.
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'', са образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу
општине Варварин и на интернет страници општине Варварин.
Члан 57.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још
осам дана.
Мандат директора
Члан 58.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који
је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка директора
Члан 59.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Варварин.
Разрешење
Члан 60.
Предлог за разрешење директора Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам и
изградњу'', подноси Општинско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа
''Дирекције за урбанизам и изградњу'', преко надлежне Општинске управе.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине Варварин
доношење одговарајућег решења.
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Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни
спор.
Члан 61.
Скупштина општине Варварин разрешава или може разрешити директора Јавног
предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 62.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница,
Скупштина општине Варварин доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа
''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 63.
Скупштина општине Варварин може именовати вршиоца дужности директора до
именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају
суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа из члана 50. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 64.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'', Скупштина општине Варварин, може предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса,
а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'';
– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног
предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'';
– ограничење права појединих делова Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'' да иступају у правном промету са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
– друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе,
Скупштина општине Варварин може у Јавном предузећу ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'' утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за
Републику Србију, аутономну покрајину или општину Варварин.
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Остваривање права на штрајк
Члан 65.
У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина општине Варварин, ако оцени да могу наступити
штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине
или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 66.
Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам
и изградњу'' ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и
друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим
уговором.
Радни односи
Члан 67.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним
уговором Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' у складу са законом и
актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' мора бити
сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 68.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се
у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' или
уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 69.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 70.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' дужно је да на својој интернет
страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и
допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
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Доступност информација
Члан 71.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и
изградњу'' врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Пословна тајна
Члан 72.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' чије би
саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би
његовом пословном угледу и интересима.
X

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти
Члан 73.
Општи акти Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'' су Статут и други
општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу''.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа ''Дирекција за урбанизам и изградњу''.
Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу''.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Јавно предузеће ''Дирекција за урбанизам и изградњу'' дужно је да Статут и друга
општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 75.
Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и изградњу'',
који не испуњавају услове из члана 41. ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати,
најкасније до 30. новембра 2016. године.
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу ''разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор
не донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније до 4.
марта 2017. године.
Славољуб Савић,инж.геод. , директор Јавног предузећа ''Дирекције за урбанизам и
изградњу'', који је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 и 44/14), наставља са радом до
истека мандата.
Члан 76.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
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Члан 77.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
Број : 023-69/2016 - I
Датум : 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
50.
На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. Статута Општине Варварин (''Службени лист
општине Варварин'', број 09/08, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин, на 6.седници одржаној дана 09.11.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком образују се месне заједнице, одређују њихова подручја и послови,
уређује начин одлучивања, организација, поступак избора и начин рада органа,
финансирање, односи са органима Општине и друга питања од значаја за рад месне
заједнице.
Члан 2.
Месна заједница је део локалне самоуправе и облик месне самоуправе грађана на
одређеном подручју Општине.
Месна заједница се образује ради задовољавања општих, заједничких свакодневних
потреба и интереса локалног становништва на одређеном подручју Општине.
II НАЗИВ И ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 3.
На територији Општине Варварин постоји 21 месна заједница и то:
1. Месна заједница Бачина,
Месна заједница Бачина обухвата подручје насељеног места Бачина.
2. Месна заједница Бошњане,
Месна заједница Бошњане обухвата подручје насељеног места Бошњане.
3. Месна заједница Варварин,
Месна заједница Варварин обухвата подручје насељеног места Варварин.
4. Месна заједница Село Варварин,
Месна заједница Село Варварин обухвата подручје насељеног места Варварин (село).
5. Месна заједница Горњи Катун,
Месна заједница Горњи Катун обухвата подручје насељеног места Горњи Катун.

Страна 352 број 17.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

09.11.2016.године

6. Месна заједница Горњи Крчин,
Месна заједница Горњи Крчин обухвата подручје насељеног места Горњи Крчин.
7. Месна заједница Доњи Катун,
Месна заједница Доњи Катун обухвата подручје насељеног места Доњи Катун.
8. Месна заједница Доњи Крчин,
Месна заједница Доњи Крчин обухвата подручје насељеног места Доњи Крчин.
9. Месна заједница Залоговац,
Месна заједница Залоговац обухвата подручје насељеног места Залоговац.
10. Месна заједница Карановац,
Месна заједница Карановац обухвата подручје насељеног места Карановац.
11. Месна заједница Избеница,
Месна заједница Избеница обухвата подручје насељеног места Избеница
12. Месна заједница Мала Крушевица,
Месна заједница Мала Крушевица обухвата подручје насељеног места Мала
Крушевица.
13. Месна заједница Мареново,
Месна заједница Мареново обухвата подручје насељеног места Мареново.
14. Месна заједница Маскаре,
Месна заједница Маскаре обухвата подручје насељеног места Маскаре.
15. Месна заједница Обреж,
Месна заједница Обреж обухвата подручје насељеног места Обреж.
16. Месна заједница Орашје,
Месна заједница Орашје обухвата подручје насељеног места Орашје.
17. Месна заједница Пајковац,
Месна заједница Пајковац обухвата поручје насељеног места Пајковац.
18. Месна заједница Парцане,
Месна заједница Парцане обухвата подручје насељеног места Парцане.
19. Месна заједница Суваја,
Месна заједница Суваја обухвата подручје насељеног места Суваја.
20. Месна заједница Тољевац,
Месна заједница Тољевац обухвата подручје насељеног места Тољевац.
21. Месна заједница Церница,
Месна заједница Церница обухвата подручје насељеног места Церница.
Члан 4.
О образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује
Скупштина општине, већином гласова од укупног броја одборника, уз претходно
прибављено мишљење грађана.
Мишљење грађана прибавља се путем непосредног изјашњавања грађана,
референдумом који се спроводи на подручју на које се предлог односи.
Предлог за образовање нове, промени подручја и укидању месне заједнице мора бити
образложен и могу га поднети: председник Општине и Општинско веће, најмање 1/3
одборника Скупштине општине, Савет месне заједнице или 1/4 пунолетних грађана са
пребивалиштем на територији на којој се предлог односи путем грађанске иницијативe.
У случају укидања месне заједнице, њена средства права и обавезе преузима
Општина, а у случају припајања, месна заједница којој се припаја.
III ПРАВНИ СТАТУС И СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 5.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених
Законом, Статутом и овом Одлуком.
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Месну заједницу представља и заступа председник Савета или друго лице које он
овласти.
Општински правобранилац обавља послове правне заштите имовинских права и
интереса месне заједнице пред судовима и другим државним органима, у складу са овом
Одлуком и Статутом месне заједнице.
Члан 6.
Месна заједница има свој Статут.
Статутом се у складу са Статутом Општине и овом Одлуком утврђују послови које
врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга
питања од значаја за рад месне заједнице.
Статут доноси Савет месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова
Савета.
IV ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 7.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана на свом подручју, месна заједница
обавља следеће послове:
1. Доноси Статут, План рада, Завршни рачун.
2. Обезбеђује организовани утицај грађана на функционисање локалне самоуправе;
3. Подстиче, обједињава и доставља надлежним органима, јавним предузећима и
установама, иницијативе грађана за решавање питања од њиховог заједничког
интереса;
4. Учествује у изградњи комуналних објеката и путева када су јавна предузећа
инвеститори тих објеката;
5. Организује изградњу комуналних објеката када јавна предузећа нису инвеститори
тих објеката;
6. Сарађује на одржавању комуналних објеката и путева и у обављању комуналних
делатности које је Општина поверила јавним предузећима и другим предузећима и
предузетницима;
7. Обезбеђује одржавање комуналних објеката и путева и обављање комуналних
делатности које нису поверене јавним предузећима и другим предузећима и
предузетницима;
8. Организује пловидбу скелом на свом подручју;
9. Обезбеђује просторне и организационе услове за културно-уметничке активности
грађана;
10. Сарађује на стварању услова за рад предшколске установе, основне школе и
других облика васпитно-образовног рада са децом;
11. Стара се о просторним, финансијским и организационим условима за спорт и
рекреацију;
12. Сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на
стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту;
13. Организује по потреби разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју;
14. Стара се о заштити од елементарних непогода и организованом отклањању или
ублажавању последица;
15. Уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење;
16. Обезбеђује домаћинско газдовање непокретностима на којима има право
коришћења и сарађује на коришћењу заштити других непокретности у државној
својини на свом подручју;
17. Организује мировно веће од 3-5 чланова који нису чланови месних заједница а
чија се надлежност ближе регулише Статутом Месне заједнице,
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18. Организује Комисију за процену штете, по потреби чуваре поља и друге
специфичне облике самопомоћи становништва;
19. Помаже рад удружења грађана;
20. Сарађује са другим институцијама локалне самоуправе и државним органима у
вршењу њихових послова;
21. Обавља друге послове у складу са Законом и актима Скупштине Општине.
Месној заједници се у складу са законом поверавају изворни послови Општине
одређени овом и посебним одлукама Скупштине Општине, уз обезбеђење средстава из
буџета Општине.
Члан 8.
Месна заједница обавља послове у складу са својим годишњим и вишегодишњим
плановима и програмима.
У обављању комуналних и других поверених послова, месна заједница примењује
прописе и стручна упутства јавних предузећа и установа, образованих за те делатности.
Ради успешнијег извршења програмом одређених послова месне заједнице,
Председник Општине може да одреди лице за координацију рада месних заједница и јавних
предузећа, установа и служби Општине.
V ОБЛИЦИ ОДЛУЧИВАЊА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 9.
У месној заједници пунолетни грађани одлучују: тајним гласањем, референдумом,
грађанском иницијативом, на збору и преко својих представника у органима месне заједнице,
на начин одређен овом Одлуком и Статутом месне заједнице.
Члан 10.
Тајним гласањем грађани одлучују о избору чланова органа месне заједнице и о
другим питањима одређеним статутом месне заједнице и одлукама органа месне заједнице и
Општине.
Члан 11.
Референдумом у Месној заједници грађани се изјашњавају о самодоприносу као и о
одређеним питањима о којима одлучује Скупштина Општине, претходно се изјашњавају о
одређеним питањима и о потврди Одлуке и других аката о којима одлучује Скупштина
Општине.
Референдум за месну заједницу расписује Скупштина Општине, на писани захтев 10%
бирача, органа месне заједнице или Општинског већа;
Члан 12.
Грађанском иницијативом у месној заједници пунолетни грађани могу, у писаном
облику, органу месне заједнице да предложе измену статута и доношење друге одлуке и
затраже сазивање збора грађана.
На грађанску иницијативу у месној заједници сходно се примењује Закон о
референдуму и народној иницијативи, с тим што иницијативни одбор прикупљање потписа
пријављује савету месне заједнице а Савет месне заједнице је дужан да одржи расправу и
достави образложен одговор грађанима у року од 30 дана од дана добијања предлога.
Потребан број потписа за покретање грађанске иницијативе је 1/4 бирача са подручја
на које се иницијатива односи.
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Члан 13.
Збор грађана у месној заједници расправља и даје предлоге о питањима из
надлежности Општине, расправља о заједничким потребама и интересима грађана.
Збор грађана се може одржати за месну заједницу, део месне заједнице, насеље или
део насеља.
Збор грађана може сазвати, председник Скупштине Општине, Општинско веће,
најмање 5 одборника и надлежни орган месне заједнице.
Орган месне заједнице је дужан да сазове збор у року од 10 дана од дана достављања
образложене писане иницијативе 1/4 пунолетних грађана, што ако не учини збор може да
сазове иницијативни одбор.
О сазивању збора грађана пунолетни грађани морају бити обавештени најмање пет
дана пре одржавања.
Сазивање и рад збора грађана ближе се уређује Статутом месне заједнице.
VI ОРГАНИЗАЦИЈА, ИЗБОР И РАД ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.
Орган месне заједнице је Савет месне заједнице.
Савет месне заједнице зависно од броја бирача има:
- У Месној заједници која има до 500 бирача Савет месне заједнице има 7 чланова
(чине га председник и 6 чланова савета);
- У Месној заједници која има од 501 до 1000 бирача Савет месне заједнице има 9
чланова (чине га председник и 8 чланова савета);
- У Месној заједници која има од 1001 до 1500 бирача Савет месне заједнице има 11
чланова (чине га председник и 10 чланова савета);
- У Месној заједници која има од 1501 до 2000 бирача Савет месне заједнице има 13
чланова (чине га председник и 12 чланова савета);
- У Месној заједници која има преко 2000 бирача савет месне заједнице има 15
чланова (чине га председник и 14 чланова савета).
Савет месне заједнице има председника и заменика председника.
Председника и заменика председника Савета месне заједнице бирају чланови Савета
из реда чланова Савета месне заједнице.
Председник и заменик председника Савета месне заједнице бирају се већином од
укупног броја чланова Савета.
Кандидате за ове функције може да предложи најмање 1/3 чланова Савета месне
заједнице.
Члан 15.
У појединим месним заједницама као посебан орган месне заједнице поред Савета
може се конституисати и Извршни одбор у складу са Статутом те месне заједнице.
Број чланова Извршног одбора, начин избора и друга питања уређују се Статутом
месне заједнице.
Члан 16.
Месна заједница може имати секретара кога именује Савет месне заједнице већином
гласова укупног броја чланова Савета.
Секретар месне заједнице наведену функцију обавља волонтерски.
Члан 17.
Мандат савета месне заједнице траје четири године.
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Редовни избори за орган из претходног става расписују се у року до 6 месеци од дана
конституисања Скупштине Општине.
Члан 18.
Изборе за савете месних заједница расписује председник Скупштине општине.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора као и дан од кога
почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.
Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30
дана ни више од 60 дана.
Члан 19.
Право да бира и да буде биран за члана Савета месне заједнице има грађанин који има
бирачко право и пребивалиште у месној заједници чији се Савет бира.
Члан 20.
Органи за спровођење избора су:
1. Комисија за спровођење избора, и
2. Бирачки одбор.
Комисија за спровођење избора има председника и 6 чланова које именује Општинска
изборна комисија на предлог одборничких група у Скупштини општине Варварин, сразмерно
броју одборника.
Општинска изборна комисија у року од 3 дана од дана расписивања избора позива
председнике одборничких група да у року од 5 дана доставе предлог чланова Комисије за
спровођење избора. Ако у остављеном року нека од одборничких група не достави предлог
за чланове Комисије упражњена места ће попунити одборничке групе које су доставиле
предлог сразмерно броју одборника.
Бирачки одбор има председника, заменика председника, два члана и исти број
заменика које именује Комисија за спровођење избора, на предлог одборничких група у
Скупштини општине Варварин, сразмерно броју одборника.
Бирачки одбори именују се по истој процедури као и Комисија за спровођење избора
с тим што се позив упућује у року од 5 дана од конституисања Комисије.
Сваки предлагач најмање 2/3 кандидата од укупног броја чланова Савета који се бира
има право на једног члана органа за спровођење избора у проширеном саставу. Више
предлагача који имају мање до 2/3 кандидата могу заједнички предложити једног члана
органа за спровођење избора у проширеном саставу.
Радом Комисије за спровођење избора и бирачких одбора координира Општинска
изборна комисија, и ближе уређује процедуру спровођења избора упутством које доноси у
року од 3 дана од дана расписивања избора.
Члан 21.
Органи месне заједнице бирају се непосредно, тајним гласањем на основу општег и
једнаког изборног права.
Сваки грађанин који је навршио 18 година живота и има пребивалиште на подручју те
месне заједнице има право да бира и да буде биран у органима месне заједнице.
Члан 22.
Комисија за спровођење избора:
- одређује бирачка места најкасније 20 дана пре дана одређеног за одржавање
избора,
- именује чланове бирачких одбора,
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утврђује облик, изглед и број гласачких листића и записнички их предаје
бирачким одборима,
- утврђује и објављује укупне резултате избора,
- подноси Извештај Савету месне заједнице о спроведеним изборима за чланове
Савета месних заједница.
- Обавља и друге послове одређене прописима о избору чланова Савета.
Општинска изборна комисија прописује обрасце, организује техничке припреме за
спровођење избора и координира у раду Комисије за спровођење избора и бирачких одбора.
-

Члан 23.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене
овом Одлуком и упутствима Комисије за спровођење избора.
VII КАНДИДОВАЊЕ

Члан 24.
Право предлагања кандидата за органе месних заједница има сваки грађанин,
политичке странке, коалиције и друге политичке организације, посебно или заједно као и
групе грађана које својим потписом подржи:
- У месним заједницама које имају до 500 бирача – најмање 15 грађана месне
заједнице са бирачким правом или 15 бирача по предлогу за сваког кандидата на
листи;
- У месним заједницама које имају преко 500 бирача – најмање 30 грађана са
бирачким правом, или 30 бирача по предлогу за сваког кандидата на листи;
Бирач својим потписом може подржати кандидатуру највише онолико кандидата
колико се бира чланова Савета месне заједнице те месне заједнице.
Члан 24.а
Предлог кандидата се доставља Комисији за спровођење избора најкасније 15 дана
пре дана одређеног за одржавање избора.
Уз кандидатуру се подноси:
- писмена изјава кандидата о прихватању кандидатуре;
- потписи бирача који су подржали кандидатуру;
- потврда о изборном праву за сваког кандидата.
Члан 24.б
Комисија за спровођење избора најкасније 10 дана пре дана одржавања избора
саставља збирну изборну листу свих кандидата за чланове Савета месне заједнице према
редоследу подношења предлога са потпуном документацијом.
Када један предлагач предлаже више кандидата истовремено њихов редослед на
збирној листи утврђује се на основу редоследа из предлога.
Збирна изборна листа садржи податке о имену и презимену кандидата, датуму
његовог рођења, занимању и податке о предлагачу.
Члан 24.в
На гласачком листићу кандидати су поређани као на збирној листи.
На гласачком листићу исписују се имена и презимена свих кандидата, њихова година
рођења и занимања.
На гласачком листићу се ставља напомена колико се кандидата бира, то јест колико
највише кандидата може да заокружи бирач.
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Члан 25.
Грађани се на изборима изјашњавају заокружујући број испред имена кандидата.
Заокружује се највише онолико кандидата колико се бира чланова Савета месне
заједнице.
Гласачки листић на коме је заокружено више кандидата него што се бира чланова
Савета сматра се неважећим.
Члан 26.
Пре отварања гласачке кутије изброје се неупотребљени гласачки листићи и одложе у
посебан запечаћени коверат.
После завршеног гласања отвара се гласачка кутија и утврђују резултати гласања који
обухватају следеће податке:
- број употребљених гласачких листића,
- број неупотребљених гласачких листића,
- број неважећих гласачких листића,
- број важећих гласачких листића, и
- број гласова које је добио сваки од кандидата.
Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова.
Уколико два или више кандидата добију једнак број гласова, а истовремено најмањи
број гласова потребан за избор за члана савета, гласање за те кандидате се понавља. Уколико
се ни тада не може одредити кандидат са већим бројем гласова, изабран је кандидат према
редоследу пријављивања.
Члан 27.
Савет месне заједнице конституише се у року од 20 дана од дана објављивања
резултата избора.
Прву конститутивну седницу Савета сазива председник Савета из претходног сазива,
а седницом председава најстарији изабрани члан Савета, а о датуму одржавања седнице
обавештава се председник Скупштине општине Варварин.
Уколико председник Савета из претходног сазива не закаже конститутивну седницу
ни након 15 дана од дана објављивања резултата избора, седницу може сазвати председник
Скупштине општине Варварин.
На првој седници Савета из реда чланова Савета бирају се председник и заменик
председника Савета месне заједнице
Одборник Скупштине општине Варварин, који није члан Савета, може учествовати у
раду Савета месне заједнице у којој има пребивалиште, без права одлучивања.
Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу, сазива
њене седнице, наредбодавац је у извршењу финансијског плана и обавља и друге послове у
складу са Статутом.
VIII ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ПОНОВНИ ИЗБОРИ

Члан 28.
Члану савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
- подношењем оставке,
- ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци.
- ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности,
- ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице у којој је изабран за
члана савета,
- губљењем држављанства,
- ако наступи смрт члана савета.
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Члану савета престаје мандат даном наступања случаја из става 1. овог члана, што
констатује Савет на првој наредној седници.
У случају престанка мандата члан Савета месне заједнице постаје кандидат који је на
претходно спроведеним изборима освојио највећи број гласова међу осталим кандидатима
који нису изабрани у Савет.
Мандат новог члана Савета траје до истека мандата члана Савета коме је престао
мандат.
Члан 29.
Поновни избори спроводе се ако изборна комисија поништи изборе због
неправилности у спровођењу избора.
Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на
том бирачком месту.
На бирачким местима на којима изборни поступак није спроведен у складу са овом
Одлуком, избори се понављају у року од 7 дана од дана утврђивања неправилности у
изборном поступку на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора који су
поништени.
Члан 30.
У погледу заштите изборног права сходно се примењују прописи који се односе на
избор одборника.
Члан 31.
Средства за спровођење избора за чланове савета обезбеђују се у буџету Општине.
Члан 32.
Савет месне заједнице одлучује већином гласова, на седници којој присуствује већима
од укупног броја чланова савета.
О доношењу статута, програму развоја месне заједнице, финансијском плану и
завршном рачуну месне заједнице, одлучује већином гласова од укупног броја чланова
Савета.
Члан 33.
Уколико Савет месне заједнице на функционише или се не састаје дуже од три
месеца, а нефункционисање Савета може да изазове штетне последице у Месној заједници
Скупштина општине одлучује о преузимању функције Савета месне заједнице до избора
новог савета.
Уколико Скупштина донесе Одлуку о преузимању функције Савета месне заједнице,
донеће Одлуку којом ће именовати привремени орган од 5 чланова из реда грађана који ће до
конституисања органа месне заједнице обављати њихове функције.
Председник Скупштине општине расписује изборе за чланове Савета месне заједнице
у року од 3 месеца од дана доношења Одлуке о преузимању функције Савета месне
заједнице.
IX СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 34.
1. средстава која Општина преноси месним заједницама из буџета општине,
2. средстава који грађани обезбеђују самодоприносом,
3. средстава из накнада за услуге и других прихода које месне заједнице остваре
својом активношћу,
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Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом, програмом и
планом рада месне заједница, уз сагласност Општинског већа.
Појединачни акт о коришћењу средстава месне заједнице доноси орган месне
заједнице у складу са Статутом, уз сагласност Општинског већа.
Коришћење средстава из буџета општине и средстава донација врши се по налогу
Општинског већа или председника Општине.
Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше грађани,
законом одређени органи и буџетска инспекција Општинске управе.
X ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА

Члан 35.
Стручне, административно-техничке и књиговодствене послове за месне заједнице
обавља Општинска управа општине Варварин.
XI ОДНОС МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ОРГАНИМА ОПШТИНЕ

Члан 36.
Месна заједница је дужна да достави Извештај о раду и другу документацију на захтев
Општинског већа.
Месна заједница доставља Општинском већу финансијски план на сагласност, када су
у питању средства буџета Општине.
XII САРАДЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 37.
Месне заједнице сарађују ради остварења заједничких интереса са другим месним
заједницама, предузећима, установама и другим организацијама.
XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.
Савет месне заједнице у обавези је да у року од 60 дана од дана конституисања донесе
Статут месне заједнице а у наредних 30 дана усклади остала акта месне заједнице са
Статутом.
Акта месних заједница објављују се у ''Службеном листу општине Варварин''.
Члан 39.
На све што овом Одлуком није уређено а односи се на спровођење избора, сходно се
примењују одредбе Закона о локалним изборима и Закона о избору Народних посланика.
У вези са штампањем извода из бирачког списака за спровођење избора Општинска
управа општине Варварин ће у сарадњи са ресорним Министарством обезбедити да бирачки
одбори благовремено добију оверене изводе по којима ће гласати бирачи на том бирачком
месту.
Члан 40.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама
(''Службени лист општине Варварин'', број 10/2008).
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
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Број: 011-7/2016-I
у Варварину, 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
51.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',
број 15/2016) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012, 12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на 6. седници, одржаној дана 09.11.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПУТЕВИ ВАРВАРИН'' ВАРВАРИН ЗА 2016.ГОДИНУ
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног
предузећа '' Путеви Варварин'' Варварин за 2016.годину у складу са Одлуком коју је донео
Надзорни одбор, број: 171 од 02.11.2016.године.
II Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 401-79/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
52.
На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Србије'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 119/2012, 93/2014,
96/2015 и 106/2015) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине
Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012, 12/2013 и 10/2015), Скупштина
општине Варварин на 6. седници, одржаној 09.11.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ'' ВАРВАРИН
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени допуни Статута Дома здравља ''Др
Властимир Годић'' Варварин број 1137 коју је Управни одбор Дома здравља донео на
седници одржаној дана 17.10.2016.године.
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II Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин.
БРОЈ: 110-16/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
42.
На основу члана 13. и 14. 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 09/2008, 12/2008,02/2009, 03/2009, 07/2012 и 12/2013),
Скупштина општине Варварин на 6.седници одржаној дана 09.11.2016.године донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ
ВАРВАРИН
У СТАЛНОМ САСТАВУ
I РАЗРЕШАВА СЕ Изборна комисија општине Варварин у сталном саставу
именована решењем Скупштине општине Варварин број 013-1/2016 од 29.01.2016
(''Службени лист општине Варварин'', број 01/2016) и број 013-1/2016 од 11.03.2016
(''Службени лист општине Варварин'', број 04/2016), због неусаглашености са структуром и
бројем одборника у смислу члана 14. став 1 Закона о локалним изборима (''Службени
гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011)
II ИМЕНУЈЕ СЕ Изборна комисија општине Варварин у сталном саставу и то:
1. Гордана Петровић, дипл. правник из Варварина – председник Комисије, на
предлог СПС;
Драган Рајић дипл. правник из Варварина(село), заменик председника
Комисије, на предлог СНС;
- Јасмина Богојевић, дипл. правник из Горњег Катуна – секретар Комисије;
- Бранкица Блажић, дипл.правник из Маскара ,заменик секретара Комисије;
2. Велибор Марковић из Варварина – члан, на предлог СНС;
Снежана Дачић из Тољевца – заменик члана, на предлог СНС;
3. Дејан Благојевић из Доњег Катуна – члан, на предлог СНС;
Душан Драгичевић из Варварина – заменик члана на предлог СНС;
4. Дејан Јеремић из Обрежа – члан, на предлог СНС;
Ивана Мојсиловић из Доњег Катуна – заменик члана, на предлог СНС;
5. Марија Крстић из Варварина(село)- члан, на предлог СПО;
Микица Матић из Горњег Катуна – заменик члана, на предлог СПО;
6. Мирослав Томић из Бошњана - члан, на предлог СПО;
Момчило Стојановић из Бачине, - заменик члана, на предлог СПО;
7. Драган Симић из Варварина(село) - члан, на предлог СПО;
Славица Ђурковић из Горњег Крчина - заменик члана, на предлог СПО;
8. Радиша Долић из Варварина – члан на предлог СПС;
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Небојша Бркић из Обрежа – заменик члана, на предлог СПС;
9. Александар Радоја из Варварина(село) – члан, на предлог ГГ;
Стефан Милутиновић из Бошњана – заменик члана, на предлог СПС;
III Задатак Изборне комисије је да:
- да се стара о стара о законитости спровођења избора одборника;
- одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирача;
- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
- даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за
одборнике;
- утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору
одборника;
- проглашава изборне листе;
- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и
записнички их предаје бирачким одборима;
- утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
- подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним изборима
за одборнике;
- доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора
за одборнике, непосредно по завршетку избора;
- обаваља и друге послове одређене прописима о избору одборника;
У свом раду изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке
изборне комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Образложење
Законом о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07 34/2010-одлука
УС и 54/2011) прописано је да су органи за спровођење избора Изборна комисија јединице
локалне самоуправе и бирачки одбори. Изборну комисију у сталном саставу чине председник
и најмање 6 чланова које именује Скупштина локалне самоуправе на предлог одборничких
група у Скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника. Ни једна
политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
сталном саставу органа за спровођење избора. У тренутном сазиву Скупштине општине
Варварин функционишу три одборничке групе и то СНС, СПС и СПО. Како састав Изборне
комисије Општине Варварин именоване решењем Скупштине општине Варварин Варварин
број 013-1/2016 од 29.01.2016 (''Службени лист општине Варварин'', број 01/2016) и број 0131/2016 од 11.03.2016 (''Службени лист општине Варварин'', број 04/2016), није усаглашен са
тренутном структуром и бројем одборника предлаже се разрешење исте, у следећем саставу.
1. Драган Рајић, дипл. правник из Варварина (село) – председник Комисије, на
предлог СПО;
Предраг Соколовић, дипл. правник из Г.Катуна- заменик председника Комисије, на
предлог СПО;
-Тања Вилотијевић, дипл. правник из Варварина – секретар Комисије;
-Марија Анђелковић, дипл. правник из Бошњана - заменик секретара Комисије;
2. Бобан Бркић из Обрежа – члан, на предлог СПО;
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Саша Николић из Бачине – заменик члана, на предлог СПО;
3. Бранкица Блажић из Маскара – члан, на предлог СПО;
Милан Миљковић из Варварина – заменик члана на предлог СПО;
4. Предраг Живановић из Варварин (село) – члан, на предлог СПО;
Ђорђе Васић из Варварина (село) – заменик члана, на предлог СПО;
5. Владимир Пејковић из Обрежа – члан, на предлог СНС;
Никола Огњановић из Горњег Катуна – заменик члана, на предлог СНС;
6. Дејан Благојевић из Доњег Катуна – члан, на предлог СНС;
Велибор Марковић из Варварин – заменик члана, на предлог СНС;
7. Драган Чабрић из Варварина – члан, на предлог СПС;
Стефан Милутиновић из Бошњана – заменик члана, на предлог СПС;
8. Станиша Богдановић из Варварина – члан на предлог СПС;
Зоран Цветковић из Обрежа – заменик члана, на предлог СПС;
9. Милутин Јаковљевић из Тољевца – члан, на предлог ДСС;
Јелена Симић из Варварина – заменик члана, на предлог ДСС.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина јединице локалне
самоуправе. Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања. Председник, чланови
Изборне комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике. За председника,
заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије именује се лице
које је дипломирани правник.
Имајући у виду тренутни број одборничких група Скупштине општине Варварин, на
основу постигнутих договора сразмерно броју одборника предложено је именовање горе
наведених лица.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења допуштена је жалба надлежном Управном
суду у року од 24 часа од доношења Решења.
БРОЈ: 013-19/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
43.
На основу члана 12.став 12. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'',
број 36/2015), и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012, 12/2013 и 10/2015)
Скупштина општине Варварин на 6. седници, одржаној дана 09.11.2016.године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I Овим решење образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности општине Варварин (у даљем тексту: Комисија.)
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Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање
преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање
инспекцијског надзора између инспекција коју врше инспекцијски надзор из надлежности
општине Варварин.
II Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности врши:
1.Одељење за друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове,урбанизам,
стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор у чијем су саставу:
- Комунална инспекција,
- Саобраћајна инспекција,
III Послови и задаци Комисије су:
1. да разматра и даје мишњење на предлоге планова инспекцијског надзора које
достављају инспекције;
2. да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује
смернице и даје упутство у циљу унапређење координације инспекција и
делотворности инспекцијског надзора, прати њихову реализацију а нарочито:
- за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекције,
- за размену информације у вршењу инспекцијског надзора,
- за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег
извештаја о раду инспекција,
- за развој информационог система у циљу ефикасносног вршења инспекцијског
надзора.
3. да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима
се уређују питања инспекцијског надзора.
4. да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад
инспекција, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу
уједнчавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим
надзираним субјектима и објављује те ставове.
5. да учестује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и
стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног
усавршавања инспектора, подноси иницијативе надлежним органима који се
односе на финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика
стручног усавршавања инспектора;
6. да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена
и допуна;
7. да се стара да се на службеној интернет страници општине Варварин објављују
прописи, акта и документи који се односе на инспекцијски надзор;
8. да на упит заинтересованих лица пружа обавештења која се односе на делокруг
инспекција у надлежности општине Варварин најкасније у року од 7 радних дана;
9. да у складу са потребом подноси извештаје Општинском већу и Скупштине
општине и даје предлоге за предузимање мера из њихове надлежности;
10. да се стара да се на службеној интернет страници општине Варварин објављују
информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора а нарочито подаци
о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште,
као и о њиховом руководиоцу;
11. да предузиума одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе
на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
12. да разматра извештај о раду инспекције;
13. да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.
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IV Комисију чине: председник и заменик председника и три члана и заменика, који су
из реда руководилаца Општинске управе општине Варварин.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад, сазива и води седнице
Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује
заменик председника Комисије.
V У Комисију се именује:
- за председника:
Војкан Павић, председник Општине Варварин,
- за заменика:
Виолета Лутовац заменик председник Општине Варварин,
- за чланa:
Предраг Соколовић, начелник Одељење за друштвене делатности, правне, опште и
заједничке послове, урбанизам, стамбено комуналне послове и инспекцијски надзор,
- за заменика члана:
Јелена Милојковић, послови урбанистичког планирања-главни архитекта-шеф Одсека,
- за чланa:
Владица Филиповић, помоћник преседника Општине за инфраструктуру, саобраћај и
везе,
- за заменика члана:
Тања Вилотијевић, административно технички послови за председника Општине,
- за чланa:
Дејан Бркић, послови планирања одбране, заштите и спасавања, заштите животне
средине и организатора заједничких послова - шеф Одсека и Општинског услужног центра
- за заменика члана:
Александар Радосављевић,послови утврђивања јавних прихода-шеф Одсека;
VI У оквиру Комисије образују се радне групе и стручни тимови за одређену област,
односно одређена питања инспекцијског надзора.
Радном групом односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне
групе, односно стручног тима могу учествовати представници инспекција које немају
чланове у саставу комисије, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина, удружења
и других асоцијација, научних и образовних установа као и других организација чији је рад
повезан са системом и пословима инспекцијског надзора у општини Варварин.
VII Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који
су јој потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и имаоца јавних
овлашћења.
VIII Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке III овог
Решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе
предлог Општинском већу општине Варварин да заузме став поводом овог питања, односно
предузме мере и радње из свог делокруга.
IX Комисија доноси Пословник о свом раду.
X Стручне и административно техничке послове за Комисију обавља Одељење за
друштвене делатности, правне, опште и заједничке послове, урбанизам, стамбено комуналне
послове и инспекцијски надзор Општинске управе општине Варварин.
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XI Решење ступа на снагу даном доношења.
.
XII Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
БРОЈ: 020-12/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
44.
На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014), члана 37. став 34. и члана 45. став 1. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012,
12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на 6. седници, одржаној 09.11.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ
НЕПОКРЕТНОСТИ
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену тржишне вредности непокретности (у даљем
тексту: Комисија) као повремено радно тело Скупштине општине Варварин.
II Комисија се образује у следећем саставу:
1) Предраг Соколовић,дипл.правник,
2) Драгош Бегуш, дипл.инг.грађевинарства,
3) Јасмина Станковић, дипл.економиста,
III Комисија се образује са задатком да врши процену тржишне вредности
непокретности које се прибављују и отуђују у складу са Законом о јавној својини за
потребе Општине Варварин, јавних предузећа, установа и организација чији је
oснивач Општина Варварин а на основу њиховог захтева.
IV Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана достављања захтева изврши
процену тржишне вредности непокретности, сачини записник и достави га
подносиоцу захтева.
Комисија доставља извештај о раду, односно извршеним проценама најкасније до
31.12. текуће године Скупштини општине.
V Комисија ће у свом раду користити печат Скупштине општине.
VI Комисија има право на накнаду за рад, у висини која је одређена Одлуком о
накнадама материјалних и других трошкова одборницима и члановима радних тела
Скупштине општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 09/08 и
07/12).
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VII Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин''.
VII Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин.
Број: 02-96/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
45.
На основу члана 54. став 2. 3. и 11. и члана 55. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012,
12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 09.11.2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Мирко Томић'' у Обрежу
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ ''Мирко Томић'' у Обрежу:
- Оливер Бркић из Обрежа, представник родитеља, због престанка основа по коме је
именован у Школски одбор,
II ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора ОШ ''Мирко Томић'' у Обрежу:
- Гордана Васић из Обрежа, из реда родитеља,
III Мандат новоименовног члана Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број : 02-92/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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46.
На основу члана 54. став 2. 3. и 11. и члана 55. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 02/2009, 03/2009, 07/2012,
12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на 6. седници одржаној дана 09.11.2016.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора
ОШ ''Драги Макић'' у Бошњану
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланoви Школском одбора ОШ ''Драги Макић'' у Бошњану:
- Мимица Рибаћ, проф.математике из Крушевца, представник запослених, због
подношења оставке,
- Ивана Петровић, проф. енглеског језика из Крушевца, представник запослених, због
подношења оставке,
- Весна Томић из Бошњана, представник родитеља, због престанка основа по коме је
именована у Школски одбор,
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ ''Драги Макић'' у Бошњану:
- Бранкица Јаћимовић, проф.разредне наставе из Маскара, из реда запослених,
- Тијана Павловић, проф. биологије из Бошњана, из реда запослених,
- Миланка Ђорђевић из Маскара, из реда родитеља,
III Мандат новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 02-90/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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42.
На основу члана 37.Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 09/2008, 12/2008,02/2009, 03/2009, 07/2012 и 12/2013), разматрајући Годишњи план рада
Установе за предшколско образовање и васпитање ''Наша радост'' Варварин за радну
2016/2017 годину,
Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 09.11.2016.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Годишњи план рада Установе за предшколско образовање и васпитање
''Наша радост'' Варварин за радну 2016/2017 годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 022-16/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
43.
На основу члана 37.Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'',
број 09/2008, 12/2008,02/2009, 03/2009, 07/2012 и 12/2013), разматрајући Извештај о раду
Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин за радну 2015-2016 годину,
Скупштина општине Варварин, на 6. седници одржаној дана 09.11.2016.године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин за
радну 2015-2016 годину.
II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.

Број: 022-17/2016-I
У Варварину, дана 09.11.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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