СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ГОДИНА XXХIII

14.12.2016.године

БРОЈ 21

ВАРВАРИН

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

59.

На основу члана 8. став 1. и члана 9. став 2. Закона о матичним књигама (''Службени
гласник РС'', број 20/2009 и 145/2014), по прибављеном мишљењу Министарства државне
управе и локалне самоуправе, број 20-00-654/2016-26 од 29.11.2016.године,
Скупштина општине Варварин на осмој седници, одржаној по хитном поступку дана
14.12.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
о матичним подручјима на територији општине Варварин
1. Овом Одлуком одређује се матично подручје за које се воде матичне књиге на
територији општине Варварин и седиште матичног подручја.
2. Матично подручје за која се воде матичне књиге на територији општине Варварин
је:
1) Матично подручје Варварин – које чине насељена места: Варварин, Варварин
(село), Горњи Катун, Доњи Катун, Бошњане, Маскаре, Залоговац, Мареново,
Парцане, Бачина, Церница, Орашје, Избеница, Суваја, Обреж, Доњи Крчин, Горњи
Крчин, Мала Крушевица, Карановац, Пајковац и Тољевац.
3. Седиште матичног подручја из тачке 2. ове Одлуке је у Варварину.
4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о матичним
подручјима на територији општине Варварин, (''Службени лист општине
Варварин'', број 13/2014).
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику Републике Србије'', а примењиваће се од 1. јануара 2017.године.

Страна 430 број 21.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

14.12.2016.године

Број: 02-97/2016-I
У Варварину, дана 14.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИНУ
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
60.
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закона и 103/15), члана 32
став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 др.закона ) и члана 37 став 1 тачка 2 Статута општине Варварин ( Службени лист општине
Варварин“ број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12, 12/13 и 10/15 )
Скупштина општине Варварин, на 8. седници одржаној дана 14.12.2016.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2016. ГОДИНУ
1. У члану 3 Одлуке о буџету општине Варварин за 2016.годину врши се измена и то:
- Економска класификација 321311 – пренета неутрошена средства из предходне
године износ од 6.000.000,00 динара мења се и гласи 427.043,00
- Економска класификација 711190 – порез на друге приходе износ од 5.000.000,00
динара мења се и гласи 6.000.000,00 динара
- Економска класификација 733250- капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.944.000.00 динара
(извор финансирања 07-средства из осталих извора финансирања буџетских
корисника)
- Економска класификација 741520 – накнаде за коришћење шумског и
пољопривредног зенмљишта износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи
6.772.957,00
- Економска класификација 743320- Приходи од новчаних казни у корист нивоа
републике износ од 2.200.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара
2. У члану 4 Посебног дела Одлуке о буџету општине Варварин за 2016. годину врши се
измена: ( извор финансирања 01 ) и то:
- Позиција 3 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима износ од
50.000,00 мења се и гласи ,,20.000,00“
- Позиција 8 – економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање износ од
20.000,00 динара мења се и гласи 70.000,00“
- Позиција 13– економска класификација 483 – новчане кане и пенали по решењу
судова износ од 30.000,00 динара мења се и гласи „10.000,00“
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- Позиција 29 – економска класификација 485 – накнада штете за повреде или штете
нанете од државних органа износ од 180.000,00 динара мења се и гласи
„175.000,00динара“
- Позиција 30 – економска класификација 515 – нематеријална имовина износ од
20.000,00 динара мења се и гласи „25.000,00 динара“
- Позиција 59 – економска класификација 426 – материјал износ од 3.567.670,00 динара
мења се и гласи „3.867.670,00 динара“
- Позиција 64 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти износ од
10.000,00 динара мења се и гласи ,,310.000,00 динара“
- Позиција 65– економска класификација 512 –машине и опрема у износ од 1.329.922,00
динара мења се и гласи „1.929.922,00 динара“
- Позиција 70– економска класификација 499 – текућа резерва у износ од 3.629,43
динара мења се и гласи ,,903.629,43 динара“
- Позиција 78 - економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту буџета
износ од 250.000,00 динара мења се и гласи ,,350.000,00“ динара
- Позиција 176 – економска класификација 421 – стални трошкови износ од
1.330.000,00 динара мења се и гласи ,,1.080.000,00“ динара
- Позиција 178 – економска класификација423 –услуге по уговору износ од 1.430.000,00
динара мења се и гласи ,,1.330.000,00“ динара
- Позиција 179 – економска класификација 424 – специјализоване услуге износ од
4.250.000,00 динара мења се и гласи ,,4.245.000,00“ динара
- Позиција 180 – економска класификација 425-текуће попрвке и одржавање износ од
7.200.000,00 динара мења се и гласи ,,6.600.000,00“ динара
- Позиција 181- економска клсификација 426-материјал износ од 1.700.000,00 динара
мења се и гласи ,,1.500.000,00“ динара
- Позиција 183- економска класификација 482-порез и обавезне таксе износ од
200.000,00 динара мења се и гласи ,,195.000,00“ динара
- Позиција 185-економска класификација 511-зграде и грађевински објекти износ од
54.800.000,00 динара мења се и гласи ,,25.800.000,00“ динара
- Позиција 186-економска класификација 512-машине и опрема износ од 4.400.000,00
динара мења се и гласи 2.900.000,00 динара
- Позиција 188-економска класификација 425-текуће поправке и одржавање износ од
15.705.000,00 динара мења се и гласи ,,10.455.000,00“ динара
- Позиција 189 –економска класификација 511-зграде и грађевински објекти износ од
26.137.040,00 динара мења се гласи ,,25.337.040,00“ динара
- Позиција 190 – економска класификација 421- стални трошкови износ од
12.000.000,00 динара мења се и гласи ,,10.600.000,00“ динара
- Позиција 203-економска класификација 431- амортизација, некретнина и опрема
износ од 30.000 динара мења се и гласи ,,26.000,00“ динара
- Позиција 204-економска класификација 465- остале дотације и трансфвери износ од
116.000,00 динара мења се и гласи ,,120.000,00“ динара
- Позиција 217-економска класификација 472-накнаде за новорођенче износ од
600.000,00 динара мења се и гласи ,,750.000,00“ динара
- Позиција 246-економска класификација 511-зграде у грађевински објекти износ од
900.000,00 динара мења се и гласи ,,500.000,00 динара“
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- Позиција 247-економска класификација 512-машине и опрема износ од 1.000.000,00
динара мења се и гласи ,,1.400.000,00 динара“
Уводе се позиције за исплату преузетих обавеза од ЈП Дирекције на
Општинску управу и то:
- Позиција 255-економска класификациаја 421-стални трошкови износ од 250.000,00
- Позиција 256-економска класификација 423-услуге по уговору износ од 100.000,00
- Позиција 257-економска класификација 424-специјализоване услуге износ од 5.000,00
- Позиција 258-економска класификација 425-текуће поправке и одржавање у износу од
600.000,00
- Позиција 259-економска класификација 426-материјал у износу од 200.000,00
- Позиција 260-економска класификација 482-порези, обавезе,таксе, казне и пенале у
износу од 5.000,00
- Позиција 261-економскс класификација 511-зграде и грађевински објекти у износу од
26.650.000,00 динара
- Позиција 262- економскс класификација 512-машине и опрема у износу од
1.500.000,00 динара
- Позициај 263-економска класификација 425 текуће поправке и одржавање у износу од
5.250.000,00 динара
- Позиција 264-економска класификација 511- зграде и грађевински објекти и износу од
800.000,00 динара
- Позиција 265-економска класификација 421-стални трошкови у износу од 1.400.000,00
динара
3. Промена у финансијском плану која се односи на сопствене приходе, извор
финансирања 04:
- Позиција 159 – економска класификација 421 – стални трошкови износ од 735.000,00
динара мења се и гласи „730.000,00“динара
- Позиција 160 – економска класификација 422 – трошкови путовања износ од
200.000,00 динара мења се и гласи „193.000,00 динара“
- Позиција 161 – економска класификација 423 – услуге по уговору износ од 725.000,00
динара мења се и гласи „740.000,00 динара“
- Позиција 162 – економска класификација 424 – специјализоване услуге износ од
840.000,00 динара мења се и гласи „810.000,00 динара“
- Позиција 163 – економска класификација 425 –текуће поправке и одржавање износ од
290.000,00 динара мења се и гласи „337.000,00 динара“
- Позиција 164 – економска класификација 426 – материјал износ од 4.835.000,00
динара мења се и гласи „4.815.000,00 динара“
4. Промена у финансијском плану која се односи на приходе од Републике, извор
финансирања 07:
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- Позиција 140 – економска класификација 415 – накнада за запослене износ од
70.000,00 динара мења се и гласи „100.000,00 динара“
- Позиција 159 – економска класификација 421 – стални трошкови износ од 272.000,00
динара мења се и гласи „348.000,00 динара“
- Позиција 161 – економска класификација 423 – услуге по уговору износ од 666.856,00
динара мења се и гласи „582.856,00 динара“
- Позиција 163 – економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање износ од
0,00 динара мења се и гласи „28.000,00 динара“
- Позиција 166 – економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из
буџета износ од 260.000,00 динара мења се и гласи „210.000,00динара“
III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 39, мења се и гласи
Неутрошена средства из предходне године утрошиће се код корисника Општинске
управе за обавезе пренете од корисника ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу. На конту
511-зграде и грађевински објекти и улази у укупан збир планираних расхода за те намене код
позиције 261.
Члан 45
Општинска управа преузима обавезе за започете, а неизвршене радове на капиталним
пројектима и уговорима са добављачима односно пружиоцима услуга по овлашћењу
Скупштине (усвајању ребаланса)
5. Oва одлука ступа на снагу доношења и биће објављена у ,, Службеном листу општине
Варварин“.
Број: 401-97/2016- I
У Варварину, 14.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРАВРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
61.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
РС'', број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник
РС'',бро 88/2011), Закона о буџетском систему и члана 37. Статута општине Варварин
(''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008, 2/2009, 0320/09, 07/2012,
12/2013 и 10/2015),
Скупштина општине Варварин на осмој седници, одржаној по хитном поступку дана
14.12.2016.године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете
''Расвета'' Варварин
( ''Службени лист општине Варварин'', број 18/2016-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета''
Варварин (''Сл.лист општине Варварин'', број 18/2016-пречишћен текст), у називу Одлуке
речи: ''Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета'' Варварин'', замењују се
речима: Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин''.
Члан 2.
У члановима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 речи: Јавно предузеће за
обезбеђивање јавне расвете ''Расвета'' Варварин, замењују се речима: Јавно предузеће за
обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' , у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 16. став 1
Основни капитал Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета'' Варварин,
чине новчана средства у укупном износу од 18.000,00динара.
Мења се и гласи:
Основни капитал Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета
Варварин'', чини неновчани капитал у износу од 18.000,00 динара у средствима.
Члан 4
У члановима: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38
речи: Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета'' Варварин, замењују се
речима: Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'', у одговарајућем
падежу.
Члан 5.
У члановима: 39, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 речи: Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета''
Варварин, замењују се речима: Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета
Варварин'', у одговарајућем падежу.
Члан 6.
Овлашћује се Комисија за прописе да изврши правно-техничку редакцију и утврди и
објави пречишћени текст одлуке у ''Сужбеном листу општине Враврин''.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у ''Сужбеном листу
општине Вараврин''.
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Број: 023-79/2016 - I
У Варварину, дана 14.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
44.
На основу члана 130.став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
РС'',број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,
93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 9.Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 9. 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 осмој седници, одржаној по хитном поступку дана
14.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
I НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог за именовање Др Живојин Андрејић спец.радиологије
из Варварина за директора Дома здравља ''Др Властимир Годић''Варварин, који је доставио
Управни одбор Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин по спроведеном јавном
конкурсу,који је објављен у листу ''Послови'' број 701 дана 23.11.2016.године.
II Нови јавни конкурс за избор директора Дома здравља ''Др Властимир
Годић''Варварин спровешће се на начин и по поступку прописаним законом.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број : 02-100/2016-I
У Варварину, дана 14.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
45.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
РС'',број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон,
93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 9. 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 осмој седници одржаној по хитном поступку, дана
14.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР ВЛАСТИМИР
ГОДИЋ''ВАРВАРИН

Страна 436 број 21.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

14.12.2016.године

I РАЗРЕШАВА СЕ Др Загорка Марковић спец.гинекологије из Варварина(село)
функције директора Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин, пре истека мандата,
на лични захтев због одласка у старосну пензију.
II Именованој престаје функција директора дана 16.12.2016.године.
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу директора Дома здравља ''Др
Властимир Годић'' Варварин садржан је у одредбама члана 130.став 3. Закона о здравственој
заштити (''Службени гласник РС'',број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 9.Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 9.
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 09/2008, 12/2008,
02/2009, 03/2009, 07/2012, 12/2013 и 10/2015), којим је утврђено да оснивач именује и
разрешава директора установе чији је оснивач.
Др Загорка Марковић разрешава се функције директора Дома здравља пре истека
мандата на лични захтев због одласка у старосну пензију дана 16.12.2016.године.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Крушевцу у року од 6о дана од дана пријема овог решења.
Број: 02-103/2016-I
У Варварину, дана 14.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
46.
На основу члана 130.став 3. и члана 137. став 1. Закона о здравственој заштити
(''Службени гласник РС'',број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 9.
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 осмој седници, одржаној по хитном поступку, дана
14.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ'' ВАРВАРИН
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Дома здравља ''Др Властимир
Годић'' Варварин:
1. Др Драгослав Арсић из Тољевца - преседник, представник оснивача;
2. Никица Јосифов из Варварина - члан, представник оснивача;
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Дома здравља ''Др Властимир Годић''
Варварин:
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1. Славољуб Савић из Бошњана - преседник, представник оснивача;
2. Биљана Јеремић из Обрежа - члан, представник оснивача;
III Мандат новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата
Управног одбора.
IV Решење ступа на снагу даном доношења.
V Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“.
Број: 02-102/2016-I
У Варварину, дана 14.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
47.
На основу члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'',број
107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014,
96/2015 и 106/2015), члана 32. став 9.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'',број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 37. став 9. 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 осмој седници одржаној по хитном поступку, дана
14.12.2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
''ДР ВЛАСТИМИР ГОДИЋ'' ВАРВАРИН

I ИМЕНУЈЕ СЕ Др Јасмина Ракић специјалиста опште медицине из Бошњана,
за вршиоца дужности директора Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин, на период
од шест месеци почев од 17.12.2016.године.
II Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''.
Број: 02-104/2016-I
У Варварину, дана 14.12.2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф., с.р.
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