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1. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 30.06.2013.ГОДИНЕ 

 

(Табеларни приказ) 
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Назив конта Износ 
Остварени 

приходи 
% 

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке    

711110 Порез на зараде 70.000.000.00 30.526.200,28 43,61 

711120 Порез на приходе од самосталних делатности 8.000.000.00 3.209.995,61 40,12 

711140 Порез на приходе од имовине 3.600.000.00 910.167,20 25,28 

 порез на приходе од непокретности    

 порез на приходе од давања у закуп    

 порез на приходе од пољопривреде    

711150 Порез на добитке од игара на срећу 10.000.00 00,00 0,00 

711180 Самодоприноси 10.000.00 555,00 5,55 

711190 Остали порези на доходак 5.400.000.00 2.706.563,34 50,12 

 УКУПНО 711000 87.020.000.00 37.353.500,43 42,93 

712000 Порез на фонд зарада    

712110 Порез на фонд зарада 10.000.00 360,00 3,60 

 УКУПНО 712000 10.000.00 360,00 3,60 

713000 Порез на имовину    
713120 Порез на имовину 15.000.000.00 5.292.267,32 35,28 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.300.000.00 617.308,11 47,49 

713420 

Порез на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права на 

непокретност, порез на пренос апсолутних права на половна моторна возила)  
5.400.000.00 1.378.503,40 25,53 

713610 Порез на акције на име удела 10.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНО 713000 21.710.000.00 7.288.078,83 33,57 

714000 Порези на добра и услуге    

714420 Комунална такса за приређивање музичког динара  10.000.00 0,00 0,00 
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714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа  30.000.00 0,00 0,00 

714440 Средства за противпожарну заштиту 30.000.00 0,00 0,00 

714510 Порези на моторна возила 7.500.000.00 2.978.826,00 39,72 

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса  3.000.000.00 10.048,00 0,33 

714550 Боравишна такса 10.000.00 0,00 0,00 

714560 Општинске и градске накнаде (посебна накнада за заштиту животне средине)  500.000.00 0,00 0,00 

714570 Општинске и градске таксе 100.000.00 19.040,00 19,04 

 УКУПНО 714000 11.180.000.00 3.007.914,00 26,90 

716000 Други порези    

716110 Комунална такса на фирму 10.000.000.00 5.113.453,22 51,13 

 УКУПНО 716000 10.000.000.00 5.113.453,22 51,13 

732000 Донације од  међународних организација    

732250 Међународне донације у корист општине 10.000.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНО 732000 10.000.000.00 0,00 0,00 

733000 Трансфери од других нивоа власти    

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 270.000.000.00 121.959.612,00 45,17 

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини  32.074.000.00 1.431.500,00 4,46 

 УКУПНО 733000 302.074.000.00 123.391.112,00 40,85 

741000 Приходиод имовине    

741150 Камата на средства буџета општине 1.000.000.00 149.550,63 14,96 

741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта  1.500.000.00 16.028,90 1,07 

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта  10.000.000.00 518.072,42 5,18 

 комунална такса за коришћење простора на јавним површинама    

 накнада за коришћење грађевинског земљишта     

741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде  100.000.00 36.274,51 36,27 

 УКУПНО 741000 12.600.000.00 719.926,46 5,71 

742000 Приходи од продаје добара и услуга    

742150 Приходи од пр. 2.000.000.00 0,00 0,00 

742250 Општинске административне таксе 10.000.00 380,00 3,80 

742350 Приходи од општинсог органа управе 1.500.000.00 585.120,00 39,01 

 УКУПНО 742000 3.510.000.00 585.500,00 16,68 

743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист    

743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике  3.000.000.00 1.092.000,00 36,40 

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине  1.500.000.00 41.000,00 2,73 

 УКУПНО 743000 4.500.000.00 1.133.000,00 25,18 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица    

744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  20.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНО 744000 20.000.00 0,00 0,00 

745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине    

745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине  4.000.000.00 1.544.887,04 38,62 

 УКУПНО 745000 4.000.000.00 1.544.887,04 38,62 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода    

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  1.000.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНО: 771000 1.000.000.00 0,00 0,00 

813000 Примања од продаје осталих основних средстава    

813150  Примања од продаје осталих основних средстава  у корист нивоа општине  276.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНО 813150 276.000.00 0,00 0,00 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине    

921950 Примања од продаје домаћих акција 100.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНО 921000 100.000.00 0,00 0,00 

 УКУПНИ ПРИХОД: 468.000.000.00 180.137.731,98 38,57 
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1 1.1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

  110   Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови  и 

спољни послови     

   1 411 Плате и додаци  4.600.000.00 2.458.473,18 53,44  

   2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 800.000.00 440.068,00 55,00  

   3 414 Социјална давања запосленима 150.000.00 12.000,00 8,00  

   4 415 Накнаде за запослене 100.000.00 30.806,00 30,80  

   5 416 Награде, бонуси  и остали посебни расходи 50.000.00 0,00 0,00  

   6 417 Посланички (одборнички) додатак 2.200.000.00 1.601.974,00 72,81  

   7 421 Стални трошкови 150.000.00 8.000,00 5,33  

   8 
422 

Трошкови путовања функционера и 

одборника 50.000.00 38.212,00 76,42  

   9 423 Услуге по уговору 600.000.00 359.744,76 59,95  

   10 425 Текуће поправке и одржавање 250.000.00 12.750,00 5,10  

   11 426 Материјал 800.000.00 172.826,37 21,60  

   12 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде 50.000.00 0,00 0,00  

   12 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 350.160.00 350.160,00 100  

     УКУПНО 110 10.150.160.00 5.485.014,31   

2 2.1    ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

  110 

  

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови  и 

спољни послови     

   13 411 Плате и додаци  4.800.000.00 3.101.228,42 64,60  

   14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 860.000.00 556.760,00 64,74  

   15 414 Социјална давања запосленима 200.000.00 223.341,00 111,67  

   16 415 Накнаде за запослене 150.000.00 59.941,00 39,96  

   17 416 награде бонуси и остали посебни расходи 100.000.00 0,00 0,00  

   18 421 Стални трошкови 100.000.00 18.126,50 18,12  

   19 422 Трошкови путовања  200.000.00 160.686,00 80,34  

   20 423 Услуге по уговору 3.000.000.00 2.178.426,60 72,61  

   21 425 Текуће поправке и одржавање 50.000.00 26.925,00 53,85  

   22 426 Материјал 1.065.000.00 399.486,00 37,51  

   23 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде 50.000.00 0,00 0,00  

     УКУПНО 110 10.575.000.00 6.724.920,52 63,59  

3 3.1    ОПШТИНСКА УПРАВА     

  130   Опште услуге     

   24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 34.000.000.00 15.904.885,05 46,77  

   25 412 Социјални допринос на терет послодавца 6.500.000.00 2.877.848,00 44,27  

   26 413 Накнаде у натури 200.000.00 135.250,00 67.62  

   27 414 Социјална давања запосленима 3.000.000.00 826.143,58 27,53  

   28 415 Накнада за запослене 1.000.000.00 322.546,00 32,25  

   29 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.500.000.00 652.244,00 43,48  

   30 421 Стални трошкови 7.879.000.00 4.085.988,99 51,85  

   31 422 Трошкови путовања 300.000.00 69.814,00 23,27  

   32 423 Услуге по уговору 2.000.000.00 736.378,61 36,81  
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   33 424 Специјализоване услуге 700.000.00 80.594,00 11,51  

   34 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000.00 271.182,00 27,11  

   35 426 Материјал 2.000.000.00 1.585.842,87 79,29  

   
36 482 

Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 100.000.00 5.812,00 5,81  

   37 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000.00 0,00 0,00  

   38 511 Капитално одржавање зграда и објеката 200.000.00 0,00 0,00  

   39 512 Машине и опрема 2.350.000.00 262.770,00 11,18  

     УКУПНО 410 62.779.000.00 27.817.299,10 44,31  

3 3.1 110 

 

 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, спољни 

послови     

    481 Дотације невладиним организацијама     

   40 481 Политичке странке 450.000.00 23.532,00 5,22  

   41 481 Удружења бораца 10.000.00 8.000,00 80,00  

   42 481 Удружење дистрофичара 10.000.00 0,00 00,00  

   43 481 Удружење параплегичара 10.000.00 0,00 0,00  

   44 481 Удружење церебралне парализе 10.000.00 0,00 0,00  

   45 481 Међуопштинска организација слепих 10.000.00 0,00 0,00  

   46 481 Међуопштинска организација глувих 10.000.00 0,00 0,00  

   47 481 Општинска организација Црвеног крста 7.012.000.00 2.935.064,38 41,85  

   48 481 Верске заједнице 4.000.000.00 2.515.185,07 62,88  

   49 481 Удружење мултиплекс склерозе 10.000.00 8.000,00 80,00  

   50 481 Удружење голубара 20.000.00 0,00 0,00  

   51 481 Стална конференција градова 150.000.00 55.610,00 37,07  

   52 481 Удружење пензионера 60.000.00 8.950,00 14,91  

   53 481 Удружење цивилних инвалида рата 20.000.00 0,00 0,00  

   54 481 Удружења 50.000.00 47.235,00 94,47  

     УКУПНО 110 11.832.000.00    

3 3.1 110   СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА     

   55 499 Стална резерва 2.250.000.00 0,00 0,00  

    484 Накнада штете услед елементарних непогода      

   56 499 Текућа резерва 7.916.774,30 0,00 0,00  

     УКУПНО 110 10.166.774,30    

3 3.1 170   ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ     

   57 441 Отплате камате по домаћим кредитима 5.000.000.00 2.043.431,49 40,86  

   58 611 Отпалта главнице 10.000.000.00 3.718.737,95 37,18  

     УКУПНО 170 15.000.000.00 5.762.169,44 38,41  

3 3.1 980 
 

 
Образовање не квалификовано на другом 

месту     

   
59 472 

Накнада за соц. заштиту из буџета (превоз и 

смештај ученика специјалних школа) 1.000.000.00 254.100,00 25,41  

     УКУПНО 980 1.000.000.00 254.100,00 25,41  

3 3.2 912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

    
463 

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти     

   60  О.Ш.''Јован Курсула'' Варварин 8.530.000.00 2.993.440,90 35,09  

   61  О.Ш. ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин 5.760.000.00 1.785.852,22 31,00  

   62  О.Ш.''Свети Сава'' Бачина 4.220.000.00 1.734.804,00 41,10  

   63 
 

О.Ш. ''Мирко Томић'' Обреж 3.580.000.00 1.187.952,00 33,18  

   64  О.Ш.''Драги Макић'' Бошњане 4.308.413,35 1.591.766,28 36,94  

     УКУПНО 912 26.398.413,35 9.293.815,40 35,21  
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3 3.3 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

   
 

463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти     

   65  Средња школа 7.800.000.00 3.171.813,28 40,66  

     УКУПНО 920 7.800.000.00 3.171.813,28 40,66  

3 3.4    КУЛТУРА (Библиотека)     

  820   Услуге културе     

   66 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.963.000.00 3.892.413,00 48,88  

   67 412 Социјални допринос на терет  послодавца 1.425.000.00 696.741,00 48,89  

   68 413 Накнаде у натури 103.000.00 39.375,00 38,22  

   69 414 Социјална давања запосленима 315.000.00 64.000,00 20,31  

   70 415 Накнада за запослене 270.000.00 101.863,00 37,72  

   71 416 Награде и бонуси 67.000.00 66.038,00 98,56  

   72 421 Стални трошкови 1.881.000.00 766.756,46 40,76  

   73 422 Трошкови путовања 45.000.00 9.791,00 21,75  

   74 423 Услуге по уговору 2.620.000.00 1.266.542,00 48,34  

   75 424 Специјализоване услуге 200.000.00 127.056,00 63,52  

   76 425 Текуће поправке и одржавање 80.000.00 19.792,00 24,74  

   77 426 Материјал 690.000.00 188.525,00 27,32  

   78 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000.00 187.112,00 9,35  

   79 512 Машине и опрема     

   80 515 Нематеријал у 175.000.00 42.140,00 24,08  

     УКУПНО 820 17.834.000.00 7.468.144,46 41,88  

3 3.5    ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ ''Темнић'')     

  810   Услуге рекреације и спорта     

   81 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.620.432.00 2.808.000,00 49,96  

   82 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.632.065.00 815.594,00 49,97  

   83 413 Накнаде у натури     

   84 414 Социјална давања запосленима 650.000.00 252.597,00 38,86  

   85 415 Накнаде за запослене 407.503.00 169.896,00 41,69  

   86 416 Награде и бонуси 300.000.00 211.811,00 70,60  

   87 421 Стални трошкови 2.210.000.00 1.282.068,00 58,01  

   88 423 Услуге по уговору 1.350.000.00 106.530,00 7,89  

   89 424  Специјализоване услуге 250.000.00 21.557,00 8,62  

   90 425 Текуће поправке и одржавање 1.100.000.00 348.051,00 31,64  

   91 426 Материјал 630.000.00 84.578,00 13,42  

   92 482 Порези, обавезе, таксе и казне     

   93 511 Зграде и грађевински објекти 150.000.00 0,00 0,00  

   94 512 Машине и опрема 450.000.00 217.258,00 48,28  

   95 523 Залиха робе за даљу продају (ресторан)     

   96 611 Отплата кредита      

     УКУПНО 810 14.750.000.00 6.317.940,00 42,83  

3 3.6 810   Спортски савез     

   97 481 Дотације невладиним организацијама 8.500.000.00 5.527.729,00 65,03  

     УКУПНО 810 8.500.000.00 5.527.729,00 65,03  

 Извори финансирања за функцију 810 

01 – приходи из буџета 
8.500.000.00 

 
 

3 3.7 911   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ     

   98 411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.365.000.00 11.125.506,00 49,74  

   99 412 Социјални допринос на терет послодавца 4.123.000.00 2.040.767,00 49,49  

   100 413 Накнаде у натури 502.000.00 161.177,00 32,10  

   101 414 Социјална давања запосленима 719.000.00 180.597,00 25,11  
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   102 415 Накнада за запослене 450.000.00 163.622,00 36,36  

   103 416 Награде и бонуси  322.000.00 200.486,00 62,26  

   104 421 Стални трошкови 1.135.000.00 429.402,00 37,83  

   105 422 Трошкови путовања 1.000.00 0,00 0,00  

   106 423 Услуге по уговору 110.000.00 32.610,00 29,64  

   107 424 Специјализоване услуге 465.000.00 148.181,00 31,86  

   108 425 Текуће поправке и одржавање 73.000.00 21.964,00 30,08  

   109 426 Материјал 515.000.00 90.372,00 17,54  

   110 472 Накнаде за социјалну заштиту     

   111 
482 

Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 
    

   112 511 Зграде и грађевински објекти 600.000.00 407.600,00 67,93  

   113 512 Машина и опрема 1.300.000.00 494.660,00 38,05  

     УКУПНО 911 32.680.000.00 15.496.944,00 47,42  

3 3.8 
  

 
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ 
    

  620   Развој заједнице     

   114 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.053.000.00 5.780.226,00 47,95  

   115 412 Социјални допринос на терет послодавца 2.159.000.00 1.034.660,00 47,92  

   116 413 Накнада у натури 30.000.00 2.455,00 8,18  

   117 414 Социјална давања запосленима 200.000.00 60.000,00 30,00  

   118 415 Накнаде за запослене 480.000.00 185.982,00 38,74  

   119 416 Награде и бонуси 475.000.00 443.998,00 93,47  

   120 421 Стални трошкови 974.000.00 616.126,00 63,25  

   121 422 Трошкови путовања 80.000.00 25.018,00 31,27  

   122 423 Услуге по уговору 1.480.000.00 543.989,00 36,75  

   123 424 Специјализоване услуге 21.590.000.00 3.135.102,80 14,52  

   124 425 Текуће поправке и одржавање 730.000.00 38.100,00 5,21  

   125 426 Материјал 1.560.000.00 434.080,00 27,82  

   126 482 Порез и обавезне таксе 210.000.00 48.426,00 23,06  

   127 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000.00 0,00 0,00  

   128 511 Зграде и грађевински објекти 43.000.000.00 13.565.132,28 31,54  

   129 512 Машине и опрема 90.000.00 0,00 0,00  

   130 515 Нематеријална имовина  500.000.00 0,00 0,00  

     УКУПНО: 620 85.811.000.00 25.913.295,08 30,20  

 3.8.1 160   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

   131 424 Специјализоване услуге 10.300.000.00 5.905.851,23 57,33  

   132 425 Текуће поправке и одржавање 4.900.000.00 365.610,00 7,46  

   133 511 Зграде и грађевински објекти 37.900.000.00 4.602.112,30 12,14  

     УКУПНО: 160  53.100.000.00 10.873.573,53 20,48  

 3.8.2 640   ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ     

   134 421 Стални трошкови 10.000.000.00 4.875.644,00 48,75  

   135 426 Материјал 1.600.000.00 584.643,00 36,54  

   136 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000.00 360.000,00 36,00  

     УКУПНО: 640 12.600.000.00 5.820.287,00 46,19  

 3.9 630   ЈП ''МОРАВА''     

   137 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.000.000.00 534.939,00 53,49  

   138 412 Социјални допринос на терет послодавца 200.000.00 95.753,00 47,87  

   139 413 Накнада у натури 27.786.00 11.350,00 40,84  

   140 414 Социјална давања запосленима 80.000.00 18.000,00 22,50  

   141 421 Стални трошкови 126.500.00 40.404,56 31,94  
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   142 422 Трошкови путовања 45.373.00 5.759,00 12,69  

   143 423 Услуге по уговору 250.000.00 38.473,00 15,38  

   144 424 Специјализоване услуге 70.000.00 0,00 0,00  

   145 426 Материјал 135.125.00 6.970,00 5,15  

   146 511 Зграде и грађевински објекти 8.965.216,00 7.275.234,00 81,15  

     УКУПНО: 630 10.900.000.00 8.026.882,56 73,64  

 3.10    ФОНДОВИ     

  600   Развој заједнице     

   147 451 Текуће субвенције фонду за пољопривреду 18.000.000.00 1.821.580,00 10,12  

   148 451 ЈКП  5.000.000.00 2.337.844,00 46,75  

   148а 451 ЈКП ''Путеви Варварин'' 5.062.892.35 1.398.850,35 27,62  

     УКУПНО: 600 28.062.892.35 5.558.274,35 19,81  

3 3.11 560   Фонд за заштиту животне средине     

   149 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000.00 0,00 0,00  

     УКУПНО: 560 1.000.000.00 0,00 0,00  

3 3.12 050  
 

Фонд за финансирање активне политике 

запошљавања 
    

   150 463 Донације и трансфери 5.000.000.00 1.500.000,00 30,00  

     УКУПНО: 050 5.000.000.00 1.500.000,00 30,00  

3 3.13 900   Фонд за стипендирање талената     

   151 463  Фонд за стипендирање талената  1.000.000.00 217.000,00 21,70  

     УКУПНО:900 1.000.000.00 217.000,00 21,70  

3 3.14    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     

  090   Социјална заштита     

   152 463 Донације и трансфери 20.000.000.00 11.503.109,00 57,51  

     УКУПНО 090 20.000.000.00 11.503.109,00 57,51  

3 3.15 700   ДОМ ЗДРАВЉА     

   153 463 Донације и трансфери 6.071.000.00 1.296.084,00 21,34  

     УКУПНО 700 6.071.000.00 1.296.084,00 21,34  

3 3.16    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

  
160 

 
 

Опште јавне услуге које нису 

квалификоване на другом месту 
    

   154 411 Плате 730.000.00 400.049,00 54,80  

   155 412 Социјални доприноси на терет послодавца 200.000.00 72.275,00 36,13  

   156 421 Стални трошкови 3.000.000.00 884.608,00 29,48  

   157 423 Услуге по уговорима 2.000.000.00 721.290,00 36,06  

   157a 424 Специјализоване услуге 2.250.000,00 202.167,00 8,98  

   158 425 Текуће поправке и одржавања 2.000.000.00 634.281,00 31,71  

   159 426 Материјал 500.000.00 126.642,00 25,32  

     УКУПНО 160 10.680.000.00 3.041.312,00 28,48  

3 3.17 220   Штаб за ванредне ситуације     

   160 463 Донације и трансфери 1.500.000.00 30.000,00 2,00  

     УКУПНО 220 1.500.000.00 30.000,00 2,00  

3 3.18 860   Канцеларија за младе     

   161 463 Донације и трансфери 1.650.000.00 530.245,65 32,13  

     УКУПНО 860 1.650.000.00 530.245,65 32,13  

3 3.19 443   Изградња     

   162 511 Зграде и грађевински објекти 1.059.760.00 0,00 0,00  

     УКУПНО 443  1.059.760.00 0,00 0,00  

3 3.20 360   
Јавни ред и мир не квалификован на другом 

месту 
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   163 512 Машине и опрема 100.000.00 62.000,00 62,00  

     УКУПНО 360 100.000.00 62.000,00 62,00  

     УКУПНО РАСХОДИ: 468.000.000.00 173.293.529,13 37,02  

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) локални орган управе надлежан за 

финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и да у току године, најмање два 

пута годишње информише извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по 

истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган 

усвојени извештај извршења буџета доставља Скупштини локалне власти на разматрање и 

усвајање. 

 

 

 Број: 401-117/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 

7. 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 

54/09 и 73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/07) и члана 37. Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је   

 

О Д Л У К У 

 О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о буџету за 2013. годину,  врше се измене и то:  

 - позиција број 1 – економска класификација 411 – плате и додаци, износ од 

4.600.000.00 мења се и гласи: 4.580.000.00 динара''; 

 - Позиција број 2 – економска класификација 412 – социјални доприноси на терет 

послодавца, износ од 800.000.00 динара, мења се и гласи: ''840.000.00 динара''; 

 - позиција број 3 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима, 

износ од 150.000.00 динара, мења се и гласи: ''50.000.00 динара''; 

- позиција број 6 – економска класификација 417 – посланички (одборнички) 

додатак, износ од 2.200.000.00 динара, мења се и гласи: ''3.000.000.00 динара''; 

- позиција број 7 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

15.000.00 динара, мења се и гласи: ''50.000,00 динара''; 

- позиција број 9 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

600.000.00 динара, мења се и гласи: ''800.000.00 динара''; 
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- позиција број 10 – економска класивикација 425 – текуће поправке и одршавања, 

износ од 250.000.00 динара, мења се и гласи: ''50.000.00 динара''; 

- позиција број 11 – економска класификација 426 – материјал, износ од 800.000.00 

динара, мења се и гласи: ''600.000.00 динара''; 

- позиција број 12 – економска класификација 482 – порез, обавезе, таксе и накнаде, 

износ од 50.000.00 динара, мења се и гласи: ''30.000.00 динара''; 

- позиција број 13 – економска класификација 411 – плате и додаци, износ од 

4.800.000,00 динара, мења се и гласи: ''6.580.000.00 динара''; 

- позиција број 14 – економска класификација 412 – социјални доприноси на терет 

послодавца, износ од 860.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.240.000.00 динара''; 

- позиција број 15 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима, 

износ од 200.000.00 динара, мења се и гласи: ''224.000.00 динара''; 

- позиција број 16 – економска класификација 415 – накнада за запослене, износ од 

150.000.00 динара, мења се и гласи: ''120.000.00 динара''; 

- позиција број 17 – економска класификација 416 – награде, бонуси и остали 

посебни расходи – износ од 100.000.00 динара, мења се и гласи: ''0.00 динара''; 

- позиција број 18 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

100.000.00 динара, мења се и гласи: ''35.000.00 динара'';  

- позиција број 19 – економска класификација 422 – трошкови путовања, износ од 

200.000.00 динара, мења се и гласи: ''221.000.00 динара''; 

- позиција број 20 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

3.000.000,00 динара, мења се и гласи: ''3.542.000.00 динара''; 

- позиција број 21 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања, 

износ од 50.000,00 динара, мења се и гласи: ''40.000.00 динара''; 

- позиција број 22 – економска класификација 426 – материјал, износ од 

1.065.000.00 динара, мења се и гласи: ''763.000,00 динара''; 

- позиција број 23 – економска класификација 482 – порез, обавезе, таксе и накнаде, 

износ од 50.000.00 динара, мења се и гласи: ''10.000.00 динара''; 

- позиција број 24 – економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде 

запослених, износ од 34.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''32.240.000.00 динара''; 

 - позиција број 25 – економска класификација 412 – социјални допринос на терет 

послодавца, износ од 6.500.000.00 динара, мења се и гласи: ''6.080.000.00 динара'';  

- позиција број 26 – економска класификација 413 – накнада у натури, износ од 

200.000.00 динара, мења се и гласи: ''210.000.00 динара''; 

- позиција број 27 – економска класификација 414- социјална давања запосленима, 

износ од 3.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.375.000.00 динара''; 

- позиција број 28 – економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене, 

износ од 1.000.000.00 динара, мења се и гласи; ''700.000.00 динара'',  

- позиција број 29 – економска класификација 416 – награде запосленима и остали 

посебни расходи, износ од 1.500.000.00 динара, мења се и гласи: ''655.000.00 динара''; 

- позиција број 30 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

7.879.000.00 динара, мења се и гласи: ''10.190.000.00 динара''; 

- позиција број 31 – економска класификација 422 – трошкови путовања, износ од 

300.000.00 динара, мења се и гласи: ''180.000.00 динара''; 

- позиција број 32 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

2.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''2.560.000.00 динара'',  

- поиција број 33 – економска класификација 424 – специјализоване услуге, износ 

од 700.000.00 динара, мења се и гласи: ''300.000.00 динара''; 

- позиција број 35 – економска класификација 426 – материјал, износ од 

2.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''3.100.000.00 динара''; 

- позиција број 38 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 200.000.00 динара, мења се и гласи: ''100.000.00 динара''; 
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- позиција број 39 – економска класификација 512 – машине и опрема, износ од 

2.350.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.339.000.00 динара''; 

- позиција број 47 – економска класификација 481 – Црвени крст, износ од 

7.012.000,00 динара, мења се и гласи: ''8.412.000,00 динара''; 

- позиција број 68 – економска класификација 413 – накнаде у натури, износ од 

103.000.00 динара, мења се и гласи: ''118.000.00 динара''; 

- позиција број 69 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима, 

износ од 315.000.00 динара, мења се и гласи: ''200.000.00 динара''; 

- позиција број 72 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

1.881.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.901.000.00 динара''; 

- позиција број 74 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

2.620.000.00 динара, мења се и гласи: ''2.661.000.00 динара'';  

- позиција број 77 – економска класификација 426 – материјал, износ од 690.000.00 

динара, мења се и гласи: ''729.000.00 динара''; 

- позиција број 84 – економска класификација 414 – социјална давања запосленима, 

износ од 650.000.00 динара, мења се и гласи: ''450.000.00 динара''; 

- позиција број 86 – економска класификација 416 – награде и бонуси, износ од 

300.000.00 динара, мења се и гласи: ''250.000.00 динара''; 

- позиција број 87 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

2.210.000.00 динара, мења се и гласи: ''2.610.000.00 динара''; 

- позиција број 88 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

1.350.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.300.000.00 динара''; 

- позиција број 89 – економска класификација 424 – специјализоване услуге, износ 

од 250.000.00 динара, мења се и гласи: ''200.000.00 динара''; 

- позиција број 90 – економска класификација 425 – текуће поправке и одржавања, 

износ од 1.100.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.030.000.00 динара''; 

- позиција број 91 – економска класификација 426 – материјал, износ од 630.000.00 

динара, мења се и гласи: ''600.000.00 динара''; 

- позиција број 93 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 150.000.00 динара, мења се и гласи: ''50.000.00 динара''; 

- позиција број 94 – економска класификација 512 – машине и опрема, износ од 

450.000,00 динара, мења се и гласи: ''600.000.00 динара''; 

 - позиција број 97 – економска класификација 481 – дотације невладиним 

организацијама, износ од 8.500.000.00 динара, мења се и гласи: ''10.500.000.00 динара''; 

- позиција број 100 – економска класификација 413 – накнаде у натури, износ од 

502.000,00 динара, мења се и гласи: ''522.000,00 динара'';  

- позиција број 101 – економска класификација 414 – социјална давања 

запосленима, износ од 719.000.00 динара, мења се и гласи: ''301.000,00 динара''; 

- позиција број 103 – економска класификација 416 – награде и бонуси, износ од 

322.000.00 динара, мења се и гласи: ''302.000.00 динара'';  

- позиција број 105 – економска класификација 422 – трошкови путовања, износ од 

1.000.00 динара, мења се и гласи: ''0,00 динара''; 

- позиција број 106 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од 

110.000.00 динара, мења се и гласи: ''60.000.00 динара''; 

- позиција број 112 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 600.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.159.000.00 динара''; 

- позиција број 113 – економска класификација 512 – машине и опрема, износ од 

1.300.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.210.000.00 динара''; 

- позиција број 139 – економска класификација  413 – накнаде у натури, износ од 

27.786.00 динара, мења се и гласи: ''30.000,00 динара'';  

- позиција број 140 – економска класификација 414 – социјална давања 

запосленима, износ од 80.000,00 динара, мења се и гласи: ''30.000.00 динара''; 
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- позиција број 141 – економска класификација 421 – стални трошкови, износ од 

126.500.00 динара, мења се и гласи: ''90.000.00 динара''; 

- позиција број 142 – економска класификација 422 – трошкови путовања, износ од 

45.373.00 динара, мења се и гласи: ''15.000.00 динара''; 

- позиција број 143 – економска класификација 423 – услуге по уговору, износ од  

250.000,00 динара, мења се и гласи: ''50.000.00 динара''; 

- позиција број 144 – економска класификација 424 – специјализоване услуге, износ 

од 70.000.00 динара, мења се и гласи: ''10.000.00 динара''; 

- позиција број 145 – економска класификација 426 – материјал, износ од 135.125.00 

динара, мења се и гласи: ''25.000.00 динара''; 

- позиција број 146 – економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, 

износ од 8.965.216.00 динара, мења се и гласи: ''10.050.000,00 динара''; 

- позиција број 147 – економска класификација 451 – текуће субвенције Фонду за 

пољопривреду, износ од 18.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''8.000.000,00 динара''; 

- позиција број 148 – економска класификација 451 – ЈКП - субвенције и Споразум 

за плаћање дуга, износ од 5.000.000.00 динара, мења се и гласи; ''9.500.000.00 динара''; 

- позиција број 148а – економска класификација 451 – ЈКП ''Путеви Варварин'', 

износ од 5.062.892,35 динара, мења се и гласи: ''3.062.892.35 динара''; 

- позиција број 150 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

од 5.000.000.00 динара, мења се и гласи: ''4.000.000.00 динара''; 

- позиција број 152 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

од 20.000.00 динара, мења се и гласи: ''26.000.000.00 динара'';  

- позиција број 153 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

од 6.071.000.00 динара, мења се и гласи: ''5.071.000.00 динара''; 

- позиција број 160 – економска класификација 463 – донације и трансфери, износ 

од 1.500.000.00 динара, мења се и гласи: ''1.000.000.00 динара''; 

Члан 27 мења се и гласи: 

''Због економичности набавку пелета и угља  из рударског басена Колубара 

Лазаревац вршити на терет апропријације број 30 конто 421 – стални трошкови 

Општинска управа и а следеће кориснике буџета (основне школе, Средња школа, 

Предшколска установа, СТЦ ''Темнић'', Општинска библиотека, Дирекција за 

урбанизам и изградњу). 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 
 

Број: 400-111 / 2013 

У Варварину дана, 20.09.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ребаланс буџета врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака 

буџета на нижем, вишем или истом нивоу. 

 Овим ребалансој буџет општине остаје на истом нивоу од 468.000.000,0 динара. 
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 Из разлога што су неки расходи прецењени а неки подцењени, а неки нису били 

познати у тренутку израде буџета, трећи ребаланс је неопходан. 

 Средства за финансирање геренто домаћица која су планирана у износу од 

4.912.280.00 динара нису добијена од стране надлежног министарства па се извор 

финансирања 07 мења на 01 што значи да се финансирају из буџета општине. 

 Такође средства планирана преко Фонда за развој пољопривреде општине 

Варварин у износу од 5.161.720,00 динара планирана су са извором финансирања 07 а за 

ревитализацију пољских путева. 

 Ревитализација пољских путева вршиће се преко Дирекције за урбанизам и 

изградњу такође са учешћем Министарства, па се извор 07 код Фонда за развој 

пољопривреде укида. 

 За ЈКП ''Варварин'' Варварин, планирана су средства у износу од 9.500.000.00 

динара а од тога 6.500.000.00 динара за  репрограм плаћања дуга по Споразуму. 

 Смањење је и код раздела Општинске управе  за 2.600.000.00 динара. 

 Код Центра за социјални рад планирано је повећање за 6.000.000.00 динара за 

исплату накнаде породиљама, исплате помоћи итд. 

 Спортском савезу повећана су средства у износу од 2.000.000.00 динара. 

 

 

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ 

Са остварењем 01.01. – 31.08.2013. године 

 

(Табеларни приказ) 

 

Е
ко

н
о

м
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а 
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Назив конта Износ 

Остварени 

Приходи 

01.01.-31.08. 

2013.г. 

Предлог за 

ребаланс 
% 

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке     

711110 Порез на зараде 70.000.000.00 40.415.879,52  57,74 

711120 Порез на приходе од самосталних делатности  8.000.000.00 4..441.033,89  55,51 

711140 Порез на приходе од имовине 3.600.000.00 1.224.445,87  34,01 

 порез на приходе од непокретности     

 порез на приходе од давања у закуп     

 порез на приходе од пољопривреде     

711150 Порез на добитке од игара на срећу 10.000.00 0,00  0,00 

711180 Самодоприноси 10.000.00 1.936,00  19,36 

711190 Остали порези на доходак 5.400.000.00 3.323.596,92  61,55 

 УКУПНО 711000 87.020.000.00 49.406.911,20  56,78 

712000 Порез на фонд зарада     

712110 Порез на фонд зарада 10.000.00 378,06  3,78 

 УКУПНО 712000 10.000.00 378,06  3,78 

713000 Порез на имовину     
713120 Порез на имовину 15.000.000.00 8.134.140,61  54,23 

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.300.000.00 754.778,11  58,06 

713420 

Порез на капиталне трансакције (порез на пренос 

апсолутних права на непокретност, порез на пренос 

апсолутних права на половна моторна возила) 

5.400.000.00 2.139.994,66  39,63 

713610 Порез на акције на име удела 10.000.00 0,00  0,00 

 УКУПНО 713000 21.710.000.00 11.028.913,38  50,80 

714000 Порези на добра и услуге     

714420 Комунална такса за приређивање музичког динара 10.000.00 0,00  0,00 
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714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа  30.000.00 0,00  0,00 

714440 Средства за противпожарну заштиту 30.000.00 0,00  0,00 

714510 Порези на моторна возила 7.500.000.00 4.644.066,00  61,92 

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 3.000.000.00 10.048,00  0,33 

714550 Боравишна такса 10.000.00 0,00  0,00 

714560 
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за 

заштиту животне средине) 
500.000.00 0,00  0,00 

714570 Општинске и градске таксе 100.000.00 22.240,00  22,24 

 УКУПНО 714000 11.180.000.00 4.676.354,00  41,83 

716000 Други порези     

716110 Комунална такса на фирму 10.000.000.00 6.565.234,48  65,65 

 УКУПНО 716000 10.000.000.00 6.565.234,48  65,65 

      

732000 Донације од  међународних организација     

732250 Међународне донације у корист општине 10.000.000.00 0,00  0,00 

 УКУПНО 732000 10.000.000.00 0,00  0,00 

      

733000 Трансфери од других нивоа власти     

733150 

Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општине 270.000.000.00 162.387.816,00  60,14 

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини  32.074.000.00 1.931.500,00  6,02 

 УКУПНО 733000 302.074.000.00 164.319.316,00  54,40 

741000 Приходиод имовине     

741150 Камата на средства буџета општине 1.000.000.00 176.728,24  17,67 

741520 

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта 1.500.000.00 34.256,30  2,28 

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта  10.000.000.00 865.215,56  8,65 

 

комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама  
   

 накнада за коришћење грађевинског земљишта      

741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде  100.000.00 36.274,51  36,27 

 УКУПНО 741000 12.600.000.00 1.112.474,61  8,83 

742000 Приходи од продаје добара и услуга     

742150 Приходи од пр. 2.000.000.00 0,00  0,00 

742250 Општинске административне таксе 10.000.00 380,00  3,80 

742350 Приходи од општинсог органа управе 1.500.000.00 772.070,00  51,47 

 УКУПНО 742000 3.510.000.00 772.450,00  22,01 

743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист     

743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике  3.000.000.00 1.466.850,00  48,90 

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине  1.500.000.00 44.000,00  2,93 

 УКУПНО 743000 4.500.000.00 1.510.850,00  33,57 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица     

744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  20.000.00 0,00  0,00 

 УКУПНО 744000 20.000.00 0,00  0,00 

745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине     

745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине 4.000.000.00 1.978.656,95  49,47 

 УКУПНО 745000 4.000.000.00 1.978.656,95  49,47 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода     

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  1.000.000.00 0,00  0,00 

 УКУПНО: 771000 1.000.000.00 0,00  0,00 

813000 Примања од продаје осталих основних средстава     

813150  

Примања од продаје осталих основних средстава  у корист 

нивоа општине 276.000.00 0,00  0,00 
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 УКУПНО 813150 276.000.00 0,00  0,00 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине     

921950 Примања од продаје домаћих акција 100.000.00 0,00  0,00 

 УКУПНО 921000 100.000.00 0,00  0,00 

 УКУПНИ ПРИХОД: 468.000.000.00 241.371.538,68  51,69 
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1 1.1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

  110   Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови  и 

спољни послови     

   1 411 Плате и додаци  4.600.000.00 3.165.275,72 4.580.000.00 68,81 

   2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 800.000.00 566.585,00 840.000.00 70,82 

   3 414 Социјална давања запосленима 150.000.00 12.000,00 50.000.00 8,00 

   4 415 Накнаде за запослене 100.000.00 41.306,00  41,30 

   5 416 Награде, бонуси  и остали посебни расходи  50.000.00 0,00  0,00 

   6 417 Посланички (одборнички) додатак 2.200.000.00 1.773.569,00 3.000.000.00 80,61 

   7 421 Стални трошкови 150.000.00 8.000,00 50.000.00 5,33 

   8 
422 

Трошкови путовања функционера и 

одборника 50.000.00 38.212,00  76,42 

   9 423 Услуге по уговору 600.000.00 481.395,32 800.000.00 80,23 

   10 425 Текуће поправке и одржавање 250.000.00 14.750,00 50.000.00 5,90 

   11 426 Материјал 800.000.00 180.553,37 600.000.00 22,56 

   12 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде 50.000.00 480,00 30.000.00 0,96 

   12 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 350.160.00 350.160,00  100,00 

     УКУПНО 110 10.150.160.00 6.632.286,41 10.550.160.00 65,34 

 Извори  финансирања за функцију 110 

01  - Приходи из буџета 9.800.000,00 

 

 
 

          

2 2.1    ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

  110 

  

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови  и 

спољни послови     

   13 411 Плате и додаци  4.800.000.00 4.157.973,69 6.580.000.00 86,62 

   14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 860.000.00 745.918,00 1.240.000.00 86,73 

   15 414 Социјална давања запосленима 200.000.00 223.341,00 224.000.00 111,67 

   16 415 Накнаде за запослене 150.000.00 80.730,00 120.000.00 53,82 

   17 416 награде бонуси и остали посебни расходи 100.000.00 0,00 0.00 0,00 

   18 421 Стални трошкови 100.000.00 20.724,68 35.000.00 20,72 

   19 422 Трошкови путовања  200.000.00 160.686,00 221.000.00 80,34 

   20 423 Услуге по уговору 3.000.000.00 2.792.758,00 3.542.000.00 93,09 

   21 425 Текуће поправке и одржавање 50.000.00 30.525,00 40.000,00 61,05 

   22 426 Материјал 1.065.000.00 574.106,00 763.000.00 53,90 

   23 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде 50.000.00 0,00 10.000.00 0,00 

     УКУПНО 110 10.575.000.00 8.786.762,37 12.775.000.00 83,09 

 Извори  финансирања за функцију 110 

01 – приходи из буџета  

 

10.575.000.00 
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3 3.1    ОПШТИНСКА УПРАВА     

  130   Опште услуге     

   24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 34.000.000.00 20.932.446,91 32.240.000.00 61,56 

   25 412 Социјални допринос на терет послодавца 6.500.000.00 3.777.787,00 6.080.000.00 58,12 

   26 413 Накнаде у натури 200.000.00 163.600,00 210.000.00 81,80 

   27 414 Социјална давања запосленима 3.000.000.00 980.756,50 1.375.000.00 32,69 

   28 415 Накнада за запослене 1.000.000.00 413.274,00 700.000.00 41,32 

   29 416 Награде, бонуси и остали расходи 1.500.000.00 652.244,00 655.000.00 43,48 

   30 421 Стални трошкови 7.879.000.00 5.672.787,09 10.190.000.00 71,99 

   31 422 Трошкови путовања 300.000.00 88.588,.00 180.000.00 29,52 

   32 423 Услуге по уговору 2.000.000.00 1.029.842,34 2.560.000.00 51,49 

   33 424 Специјализоване услуге 700.000.00 80.594,00 300.000.00 11,51 

   34 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000.00 367.297,00  36,73 

   35 426 Материјал 2.000.000.00 1.940.256,74 3.100.000.00 97,01 

   
36 482 

Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 100.000.00 15.760,00  15,76 

   37 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000.00 0,00  0,00 

   38 511 Капитално одржавање зграда и објеката 200.000.00 0,00 100.000.00 0,00 

   39 512 Машине и опрема 2.350.000.00 262.770,00 1.339.000.00 11,18 

     УКУПНО 410 62.779.000.00 36.378.003,58 60.179.000.00 57,95 

 Извори финансирања за  функцију 130 

01 – приходи из буџета  63.900.000.00 

 

  

3 3.1 110 

 

 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови, спољни 

послови     

    481 Дотације невладиним организацијама     

   40 481 Политичке странке 450.000.00 25.064,00  5,57 

   41 481 Удружења бораца 10.000.00 8.000,00  80,00 

   42 481 Удружење дистрофичара 10.000.00 0,00  0,00 

   43 481 Удружење параплегичара 10.000.00 0,00  0,00 

   44 481 Удружење церебралне парализе 10.000.00 0,00  0,00 

   45 481 Међуопштинска организација слепих 10.000.00 0,00  0,00 

   46 481 Међуопштинска организација глувих 10.000.00 0,00  0,00 

   47 481 Општинска организација Црвеног крста 7.012.000.00 4.244.386,38 8.412.000.00 60,53 

   48 481 Верске заједнице 4.000.000.00 2.675.256,84  66,88 

   49 481 Удружење мултиплекс склерозе 10.000.00 8.000,00  80,00 

   50 481 Удружење голубара 20.000.00 0,00  0,00 

   51 481 Стална конференција градова 150.000.00 55.610,00  37,07 

   52 481 Удружење пензионера 60.000.00 8.950,00  14,91 

   53 481 Удружење цивилних инвалида рата 20.000.00 0,00  0,00 

   54 481 Удружења 50.000.00 47.235,00  94,47 

     УКУПНО 110 11.832.000.00 7.072.502.22   

 Извори  финансирања за функцију 110 

01 – приходи из буџета  13.872.000.00 

 

  

3 3.1 110   СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА     

   55 499 Стална резерва 2.250.000.00   9,71 

    484 Накнада штете услед елементарних непогода   218.650,00   

9,71   56 499 Текућа резерва 7.916.774,30 0,00  0,00 

     УКУПНО 110 10.166.774,30 218.650,00   

 Извори финансирања за функцију 110 

01 -  приходи из буџета 

 
11.250.000.00 

 

 

3 3.1 170   ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ     

   57 441 Отплате камате по домаћим кредитима 5.000.000.00 2.709.745,81  54,19 
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   58 611 Отпалта главнице 10.000.000.00 5.137.450,12  51,37 

     УКУПНО 170 15.000.000.00 7.847.195,93  52,31 

 Извори финансирања за функцију 170  

01 – приходи из буџета  15.000.000.00 

 

 

          

3 3.1 980 
 

 
Образовање не квалификовано на другом 

месту     

   
59 472 

Накнада за соц. заштиту из буџета (превоз и 

смештај ученика специјалних школа) 1.000.000.00 354.745,00  35,47 

     УКУПНО 980 1.000.000.00 354.745,00  35,47 

 Извори финансирања за функцију 980  

01 – приходи из буџета 1.000.000.00 

 

  

3 3.2 912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

    
463 

Донације и трансфери осталим нивоима 

власти     

   60  О.Ш.''Јован Курсула'' Варварин 8.530.000.00 4.104.581,40  48,11 

   61  О.Ш. ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин 5.760.000.00 2.277.932,22  39,54 

   62  О.Ш.''Свети Сава'' Бачина 4.220.000.00 2.143.670,50  50,79 

   63  О.Ш. ''Мирко Томић'' Обреж 3.580.000.00 2.000.717,00  55,88 

   64  О.Ш.''Драги Макић'' Бошњане 4.308.413,35 2.478.054,63  57,51 

     УКУПНО 912 26.398.413,35 13.004.955,75  49,26 

 
Извори финансирања за функцију 912  

01 – приходи из буџета 25.199.000.00 

 

  

3 3.3 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

   
 

463 
Донације и трансфери осталим нивоима 

власти     

   65  Средња школа 7.800.000.00 3.871.741,28  49,63 

     УКУПНО 920 7.800.000.00 3.871.741,28  49,63 

 Извори финансирања за функцију 920  

01 – приходи из буџета 

 
7.280.000.00 

 

 

3 3.4    КУЛТУРА (Библиотека)     

  820   Услуге културе     

   66 411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.963.000.00 5.234.542,00  65,73 

   67 412 Социјални допринос на терет  послодавца 1.425.000.00 936.986,00  65,75 

   68 413 Накнаде у натури 103.000.00 55.825,00 118.000,00 54,19 

   69 414 Социјална давања запосленима 315.000.00 64.000,00 200.000.00 20,31 

   70 415 Накнада за запослене 270.000.00 131.314,00  48,63 

   71 416 Награде и бонуси 67.000.00 66.038,00  98,56 

   72 421 Стални трошкови 1.881.000.00 1.010.123,46 1.901.000.00 53,70 

   73 422 Трошкови путовања 45.000.00 9.791,00  21,75 

   74 423 Услуге по уговору 2.620.000.00 1.660.971,00 2.661.000.00 63,39 

   75 424 Специјализоване услуге 200.000.00 127.056,00  63,52 

   76 425 Текуће поправке и одржавање 80.000.00 30.924,00  38,65 

   77 426 Материјал 690.000.00 313.544,00 729.000.00 45,44 

   78 511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000.00 187.112,00  9,35 

   79 512 Машине и опрема     

   80 515 Нематеријал у 175.000.00 62.778,00  35,87 

     УКУПНО 820 17.834.000.00 9.891.004,46  55,46 

 Извори финансирања за функцију 820  

01 – приходи из буџета 
17.834.000.00 

 
 

 04 – приходи из буџета 2.787.000.00   

3 3.5    ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ ''Темнић'')     

  810   Услуге рекреације и спорта     
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   81 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.620.432.00 3.744.000,00  66,61 

   82 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.632.065.00 1.087.594,00  66,63 

   83 413 Накнаде у натури     

   84 414 Социјална давања запосленима 650.000.00 252.597,00 450.000.00 38,86 

   85 415 Накнаде за запослене 407.503.00 224.960,00  55,20 

   86 416 Награде и бонуси 300.000.00 211.811,00 250.000.00 70,60 

   87 421 Стални трошкови 2.210.000.00 1.501.527,00 2.610.000.00 67,94 

   88 423 Услуге по уговору 1.350.000.00 241.938,00 1.300.000.00 17,92 

   89 424  Специјализоване услуге 250.000.00 67.107,00 200.000.00 26,84 

   90 425 Текуће поправке и одржавање 1.100.000.00 399.606,00 1.030.000.00 36,32 

   91 426 Материјал 630.000.00 138.382,00 600.000.00 21,96 

   92 482 Порези, обавезе, таксе и казне     

   93 511 Зграде и грађевински објекти 150.000.00 0,00 50.000.00 0,00 

   94 512 Машине и опрема 450.000.00 258.777,00 600.000.00 57,50 

   95 523 Залиха робе за даљу продају (ресторан)     

   96 611 Отплата кредита      

     УКУПНО 810 14.750.000.00 8.128.299,00 14.750.000.00 55,11 

 Извори финансирања за функцију 810 

01 – приходи из буџета 
14.750.000,00 

 
 

 04 – сопствени приходи 13.180.000.00   

3 3.6 810   Спортски савез     

   97 481 Дотације невладиним организацијама 8.500.000.00 6.672.284,00 10.500.000.00 78,49 

     УКУПНО 810 8.500.000.00 6.672.284,00  78,49 

 Извори финансирања за функцију 810 

01 – приходи из буџета 
8.500.000.00 

 
 

3 3.7 911   ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ     

   98 411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.365.000.00 14.874.312,00  66,50 

   99 412 Социјални допринос на терет послодавца 4.123.000.00 2.721.851,00  66,01 

   100 413 Накнаде у натури 502.000.00 257.693,00 522.000.00 51,33 

   101 414 Социјална давања запосленима 719.000.00 180.597,00 301.000.00 25,11 

   102 415 Накнада за запослене 450.000.00 230.557,00  51,23 

   103 416 Награде и бонуси  322.000.00 200.486,00 302.000.00 62,26 

   104 421 Стални трошкови 1.135.000.00 581.152,00  51,20 

   105 422 Трошкови путовања 1.000.00 0,00 0.00 0,00 

   106 423 Услуге по уговору 110.000.00 39.610,00 60.000.00 36,00 

   107 424 Специјализоване услуге 465.000.00 237.047,00  50,97 

   108 425 Текуће поправке и одржавање 73.000.00 21.964,00  30,08 

   109 426 Материјал 515.000.00 242.175,00  47,02 

   110 472 Накнаде за социјалну заштиту     

   111 
482 

Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом 
    

   112 511 Зграде и грађевински објекти 600.000.00 557.600,00 1.159.000.00 92,93 

   113 512 Машина и опрема 1.300.000.00 610.178,00 1.210.000.00 46,93 

     УКУПНО 911 32.680.000.00 20.755.222,00  63,51 

 Извори финансирања за функцију 911 

01 – приходи из буџета 
32.480.000.00 

 
 

 04 – сопствени приходи 14.529.000.00   

3 3.8 
  

 
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ 
    

  620   Развој заједнице     

   114 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.053.000.00 7.516.501,00  62,36 

   115 412 Социјални допринос на терет послодавца 2.159.000.00 1.345.453,00  62,31 
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   116 413 Накнада у натури 30.000.00 2.455,00  8,18 

   117 414 Социјална давања запосленима 200.000.00 60.000,00  30,00 

   118 415 Накнаде за запослене 480.000.00 250.342,00  52,15 

   119 416 Награде и бонуси 475.000.00 443.998,00  93,47 

   120 421 Стални трошкови 974.000.00 704.552,50  72,33 

   121 422 Трошкови путовања 80.000.00 25.018,00  31,27 

   122 423 Услуге по уговору 1.480.000.00 602.038,00  40,67 

   123 424 Специјализоване услуге 21.590.000.00 3.769.185,00  17,45 

   124 425 Текуће поправке и одржавање 730.000.00 42.500,00  5,82 

   125 426 Материјал 1.560.000.00 516.705,00  33,12 

   126 482 Порез и обавезне таксе 210.000.00 56.656,00  26,97 

   127 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000.00 0,00  0,00 

   128 511 Зграде и грађевински објекти 43..000.000.00 22.039.557,28  51,25 

   129 512 Машине и опрема 90.000.00 0,00  0,00 

   130 515 Нематеријална имовина  500.000.00 0,00  0,00 

     УКУПНО: 620 85.811.000.00 37.374.960,78  43,55 

 Извори финансирања за функцију 620 

01 – приходи из буџета 
81.411.000.00 

 
 

 07 – донације од осталих нивоа власти 

(република) 
16.400.000.00 

 
 

 3.8.1 160   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

   131 424 Специјализоване услуге 10.300.000.00 7.077.855,23  68,71 

   132 425 Текуће поправке и одржавање 4.900.000.00 365.610,00  7,46 

   133 511 Зграде и грађевински објекти 37.900.000.00 6.363,330,30  16,79 

     УКУПНО: 160  53.100.000.00 13.806.795,53  26,00 

 Извори финансирања за функцију 160 

01 – приходи из буџета 
46.500.000.00 

 

 
 

 07 – донације од осталих нивоа власти 

(република) 
5.100.000.00 

 
 

 3.8.2 640   ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ     

   134 421 Стални трошкови 10.000.000.00 5.613.878,00  56,13 

   135 426 Материјал 1.600.000.00 691.032,00  43,18 

   136 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000.00 386.320,00  38,63 

     УКУПНО: 640 12.600.000.00 6.691.230,00  53,11 

 Извори финансирања за функцију 640 

01 – приходи из буџета 

 

12.100.000.00 

 
 

 3.9 630   ЈП ''МОРАВА''     

   137 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.000.000.00 715.774,00  71,57 

   138 412 Социјални допринос на терет послодавца 200.000.00 128.122,00  64,06 

   139 413 Накнада у натури 27.786.00 13.800,00 30.000.00 49,66 

   140 414 Социјална давања запосленима 80.000.00 18.000,00 30.000.00 22,50 

   141 421 Стални трошкови 126.500.00 51.852,56 90.000.00 40,99 

   142 422 Трошкови путовања 45.373.00 6.819,00 15.000.00 15,02 

   143 423 Услуге по уговору 250.000.00 38.473,00 50.000.00 15,38 

   144 424 Специјализоване услуге 70.000.00 0,00 10.000.00 0,00 

   145 426 Материјал 135.125.00 8.010,00 25.000.00 5.92 

   146 511 Зграде и грађевински објекти 8.965.216,00 8.648.358,00 10.050.000.00 96,46 

     УКУПНО: 630 10.900.000.00 9.629.208,56 11.500.000.00 88,34 

 Извори финансирања за функцију 630 

01 – приходи из буџета 
8.250.000.00 

 
 

 3.10    ФОНДОВИ     
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  600   Развој заједнице     

   147 451 Текуће субвенције фонду за пољопривреду 18.000.000.00 2.881.150,00 8.000.000.00 16,00 

   
148 451 

ЈКП – субвенције и Споразум за плаћање 

дуга 
5.000.000.00 2.567.044,00 9.500.000.00 51,34 

   148а 451 ЈКП ''Путеви Варварин'' 5.062.892.35 1.662.567,95 3.062.892.35 32,83 

     УКУПНО: 600 28.062.892.35 7.110.761,95 20.562.892.35 25,34 

 Извори финансирања за функцију 600 

01 – приходи из буџета 
20.562.892.35 

 

 
 

3 3.11 560   Фонд за заштиту животне средине     

   149 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000.00 0,00  0,00 

     УКУПНО: 560 1.000.000.00 0,00  0,00 

 Извори финансирања за функцију 560 

01 – приходи из буџета 

 

1.000.000.00 

 
 

3 3.12 050  
 

Фонд за финансирање активне политике 

запошљавања 
    

   150 463 Донације и трансфери 5.000.000.00 1.500,000,00 4.000.000.00 30,00 

     УКУПНО: 050 5.000.000.00 1.500.000,00 4.000.000.00 30,00 

 Извори финансирања за функцију 050 

01 – приходи из буџета 

 
3.000.000.00 

 
 

3 3.13 900   Фонд за стипендирање талената     

   151 463  Фонд за стипендирање талената  1.000.000.00 359.000,00  35,90 

     УКУПНО:900 1.000.000.00 359.000,00  35,90 

 Извори финансирања за функцију 900 

01 – приходи из буџета 

 

 

 
 

3 3.14    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД     

  090   Социјална заштита     

   152 463 Донације и трансфери 20.000.000.00 16.326.272,00 26.000.000.00 81,63 

     УКУПНО 090 20.000.000.00 16.326.272,00  81,63 

 Извори финансирања за функцију 090 

01 – приходи из буџета 

 
20.000.000.00 

 
 

3 3.15 700   ДОМ ЗДРАВЉА     

   153 463 Донације и трансфери 6.071.000.00 1.595.102,25 5.071.000.00 26,27 

     УКУПНО 700 6.071.000.00 1.595.102,25  26,27 

 Извори финансирања за функцију 700 

01 – приходи из буџета 

 
4.821.000.00 

 
 

3 3.16    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

  
160 

 
 

Опште јавне услуге које нису 

квалификоване на другом месту 
    

   154 411 Плате 730.000.00 525.451,00  71,98 

   155 412 Социјални доприноси на терет послодавца 200.000.00 95.397,00  47,69 

   156 421 Стални трошкови 3.000.000.00 1.126.131,00  37,53 

   157 423 Услуге по уговорима 2.000.000.00 858.951,00  42,94 

   157a 424 Специјализоване услуге 2.250.000,00 607.692,00  27,00 

   158 425 Текуће поправке и одржавања 2.000.000.00 636.431,00  31,82 

   159 426 Материјал 500.000.00 126.642,00  25,32 

     УКУПНО 160 10.680.000.00 3.976.695,00  37,23 

 Извори финансирања за функцију 160 

01 – приходи из буџета 

 

8.430.000.00 
 

 
 

3 3.17 220   Штаб за ванредне ситуације     

   160 463 Донације и трансфери 1.500.000.00 30.000,00 1.000.000.00 2,00 

     УКУПНО 220 1.500.000.00 30.000,00  2,00 

 Извори финансирања за функцију 220    
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01 – приходи из буџета 1.500.000.00 

3 3.18 860   Канцеларија за младе     

   161 463 Донације и трансфери 1.650.000.00 833.729,65  50,52 

     УКУПНО 860 1.650.000.00 833.729,65  50,52 

 Извори финансирања за функцију 860 

01 – приходи из буџета 

 
1.000.000.00 

 
 

 07 – донације од осталих нивоа власти 

(за пројекте) 
500.000.00 

 
 

3 3.19 443   Изградња     

   162 511 Зграде и грађевински објекти 1.059.760.00 59.760,00  5,63 

     УКУПНО 443  1.059.760.00 59.760,00  5,63 

 Извори финансирања за функцију 443 

01 – приходи из буџета 

 
1.000.000.00 

 
 

3 3.20 360   
Јавни ред и мир не квалификован на другом 

месту 
    

   163 512 Машине и опрема 100.000.00 62.000,00  62,00 

     УКУПНО 360 100.000.00 62.000,00  62,00 

 Извори финансирања за функцију 360 

01 – приходи из буџета 

100.000.00 

 
  

     УКУПНО РАСХОДИ: 468.000.000.00 228.969.167,72  48,92 

 

 

 8. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О додели плакета и захвалница Општине Варварин 

 

 

Члан 1. 

 Скупштина општине Варварин поводом Дана општине 23. септембра а за изузетан 

допринос у реализацији Програма развоја општине Варварин у 2013.години, додељује 

плакете и захвалнице општине Варварин следећим организацијама и појединцима. 

 

 I ПЛАКЕТЕ: 

 

 1. Зорану Миленковићу из Доњег Катуна – за успешан дугогодишњи друштвено 

политички рад и немерљив допринос у развоју општине Варварин у свим сегментима 

њеног развоја.   

2. Зорану Анђелковићу из Београда – за успешан дугогодишњи друштвено 

политички рад и немерљив допринос у развоју општине Варварин у свим сегментима 

њеног развоја.  

3. Млађану Динкићу из Београда – за немерљив допринос у развоју општине 

Варварин. 

 4. Славици Поповић из Варварина – секретару Скупштине општине за 

дугогодишњи успешан рад и допринос у раду Скупштине општине Варварин и 

Општинске управе општине Варварин.   
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5. Милици  Павловић – Глигоријевић, главној патронажној медицинској сестри из 

Бачине, за вишегодишњу сарадњу са Црвеним крстом Варварин на пољу здравствено-

социјалног рада. 

 6. Дејану Милојковићу из Обрежа, председнику Удружења ''Агро-Обреж'', за 

изузетан допринос у раду Месне заједнице Обреж  кроз реализацију пројекта 

''Електрификација поља у Месној заједници Обреж'',  

 7. Месној заједници Бачина – за допринос у развоју Месне заједнице Бачина. 

  

 II ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. Ђорђу Вучковићу, ученику I разреда Средње школе Варварин, за освојено I 

место на Републичком такмичењу из хемије – додељује се лап топ; 

2. Немањи Дивнићу , ученику II разреда Средње школе Варварин, за освојено II 

место на Републичком такмичењу из математике и за освојено II место на Републичком 

такмичењу из физике – додељује се нотбук; 

3. Алекси Митићу, ученику VIII разреда ОШ ''Јован Курсула'' Варварин, за 

освојено III место на Републичком такмичењу из физике – додељује се таблет;  

4. Ивани Луковић, ученици VIII разреда ОШ ''Херој Мирко Томић''  Доњи Крчин, 

за освојено III место на Републичком такмичењу из српског језика и књижевности – 

додељује се таблет; 

5. Владимиру Вучковићу професору хемије, за изузетно успешан рад и постигнуте 

резултате на такмичењу из хемије и новчана награда од 15.000.00 динара; 

6. Ивани Кркић професору физике, за изузетно успешан рад и постигнуте 

резултате на такмичењу из физике и новчана награда од 10.000.00 динара; 

7. Јасмини Мијајловић професору српског језика и књижевности, за изузетно 

успешан рад и постигнуте резултате на такмичењу из српског језика и књижевености и 

новчана награда од 10.000.00 динара; 

8.  Томици Дивнићу професору математике, за изузетно успешан рад и постигнуте 

резултате на такмичењу из математике и новчана награда од 12.500,00 динара; 

9. Велимиру Стојадиновићу професору физике, за изузетно успешан рад и 

постигнуте резултате на такмичењу из физике и новчана награда од 12.500,00 динара; 

10. Дмитру Жакули, координатор ИДР пројекта испред Дирекције за воду, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – за допринос у реализацији 

пројекта ''Електрификација поља'' у МЗ Обреж; 

11. Ненаду Бркићу - за допринос у реализацији пројекта ''Електрификација поља'' у 

МЗ Обреж; 

12. Драгану Стефановићу - за допринос у реализацији пројекта ''Електрификација 

поља'' у МЗ Обреж; 

13.  Ђурађу Шурлану - за допринос у реализацији пројекта ''Електрификација поља'' 

у МЗ Обреж; 

14.  Канцеларији за младе Варварин – за унапређење положаја младих; 

15.  Месној заједници Пајковац – за велики допринос у развоју МЗ Пајковац; 

16.  ФК ''Јухор'' Обреж – за велики допринос у развоју спорта; 

17. Самосталној трговинској радњи ''Александар'' Варварин – за дугогодишњу 

успешну сарадњу; 

18. Самостаној трговинској радњи ''Ауто Зока'' Варварин – за дугогодишњу 

успешну сарадњу. 

 

Члан 2. 

 Плакете и захвалнице биће додељене на Свечаној седници Скупштине општине 

Варварин поводом Дана општине Варварин. 
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Члан 3. 

 Захвалнице и новчане награде ученицима који су носиоци дипломе ''Вук Караџић'' 

и ђаци генерације биће додељене на свечаној академији поводом дана ОШ ''Јован 

Курсула'' Варварин у Великој сали Општинске библиотеке, у недељу 22.09.2013. године са 

почетком у 19 часова. 

 

1. Александра Павловић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'' 

и ђак генерације, новчана награда од 10.000.00 динара; 

2. Јована Радојковић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

3. Марија Сврзић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

4. Милена Душкић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

5. Петар Милошевић, ученик Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

6. Анђела Богојевић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

7. Лазар Богојевић, ученик Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

8. Александра Бркић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

9. Тамара Ђукић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

10. Јована Живић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

11. Алекса Кркић, ученик Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', новчана 

награда  од 5.000.00 динара; 

12. Милица Љубичић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

13. Исидора Петковић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

14. Милица Томић, ученица Средње школе, носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда  од 5.000.00 динара; 

15. Ђорђе Вучковић, ученик  ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'' 

и ђак генерације, новчана награда од 10.000,00 динара; 

16. Ксенија Вељић, ученица ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 

17. Александар Вићић, ученик ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара; 

18. Милена Ђурђевић, ученица ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара; 

19. Јелена Илић, ученица ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 

20. Невена Јовановић, ученица ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара; 

21. Анђела Јовановић, ученица ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара; 

22. Немања Јосифов, ученик ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 

23. Никола Крстић, ученик ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 
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24. Никола Сврзић, ученик ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 

25. Игор Тодоровић, ученик ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 

26. Јелена Томић, ученица ОШ ''Јован Курсула'', носилац дипломе ''Вук Караџић'', 

новчана награда од 5.000,00 динара; 

27. Валентина Цветковић, ученика ОШ ''Мирко Томић'' Обреж, носилац дипломе 

''Вук Караџић'' и ђак генерације, новчана награда од 10.000,00 динара; 

28. Наталија Бркић, ученица ОШ ''Мирко Томић'' Обреж, носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара; 

29. Никола Милојевић, ученик ОШ ''Мирко Томић'' Обреж, носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000,00 динара; 

30. Катарина Јелић, ученица ОШ ''Свети Сава'' Бачина, носилац дипломе ''Вук 

Караџић'' и ђак генерације, новчана награда од 10.000.00 динара;  

31. Јелена Павловић, ученица ОШ ''Свети Сава'' Бачина, носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000.00 динара; 

32. Вања Филиповић, ученица ОШ ''Свети Сава'' Вачина, носилац дипломе ''Вук 

Караџић'', новчана награда од 5.000.00 динара; 

33. Кристина Тодоровић, ученица ОШ ''Драги Макић'' Бошњане, носилац дипломе 

''Вук Караџић'' и ђак генерације, новчана награда од 10.000.00 динара; 

34. Кристина Петронијевић, ученица ОШ ''Драги Макић'' Бошњане, носилац 

дипломе ''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000.00 динара;  

35. Снежана Стевановић, ученица ОШ ''Драги Макић'' Бошњане, носилац дипломе 

''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000.00 динара;  

36. Тијана Кузмановић, ученица ОШ ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин, носилац 

дипломе ''Вук Караџић'' и ђак генерације, новчана награда од 10.000.00 динара; 

37. Сара Динић, ученица ОШ ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин, носилац дипломе 

''Вук Караџић'', новчана награда од 5.000.00 динара. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 БРОЈ: 012 - 5 / 2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 9. 

 

 На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( ,,Службени гласник РС,, 

број 111/2009 и 92/2011) и члана 20. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 

РС број 129/07), и члана 37 Статута општине Варварин („Службени лист општине 

Варварин'' број 9/08)Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 

20.09.2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ВАРВАРИН 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  регулише се организација и функционисање цивилне заштите на 

територији општине Варварин дужности општинских органа у заштити и спасавању и 

изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

образовање штаба за ванредне ситуације; одређивања повереника и заменика повереника 

цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне заштите опште 

намене; одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и 

друга питања из области цивилне заштите. 

 

Члан 2. 

Субјекти заштите и спасавања на територији општине су: 

1. Скупштина општине; 

2. Председник општине; 

3. Општинско веће; 

4. Општинска управа; 

5. Привредна друштва и друга правна лица значајна и оспособљена за заштиту и 

спасавање; 

6. Грађани и удружења грађана и друге организације. 

 

ДУЖНОСТИ – НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

Скупштина општине 

 

Члан 3. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних и културних добара на територији општине и одредби Закона о ванредним 

ситуацијама, (у даљем тексту: Закон) Скупштина општине Варварин врши следеће 

послове: 

- Доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине и  обезбеђујe њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и 

спасавања у Републици Србији; 

- доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији 

јединице локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и 

спасавања Републике Србије; 

- планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање 

задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака 

цивилне заштите на територији општине; 

- образујe Општински штаб за ванредне ситуације; 

- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве 

за помоћ  Влади; 

- разматра извештаје Председника општине и Општинског већа о битним 

питањима за заштиту и спасавање и др. 

 

Општинско веће 

 

Члан 4. 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних и културних добара на територији општине и одредби Закона, Општинско 

веће  општине Варварин врши следеће послове: 

- Усваја Процену угрожености за територију општине Варварин; 
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- Усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- Одређујe оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање; 

- Одређује структуру, јачину, место фомирања и територију деловања јединица 

опште намене које се формирају за територију општине; 

- Образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 

- Доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода; 

- Прати реализацију превентивних мера заштите  

- предлаже акта која доноси Скупштина општине у циљу регулисања деловања у 

ванредним ситуацијама, као и друга акта на основу одлука Скупштине општине. 

Председник општине 

 

Члан 5. 

Председник општине: 

- стара се о спровођењу закона и других прописа из области заштите и спасавања; 

- обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и 

руководи     његовим радом; 

- у сарадњи са замеником и начелником Штаба предлаже постављење осталих 

чланова Штаба за ванредне  ситуације; 

- на предлог Штаба за ванредне ситуације доноси Одлуку о проглашењу  ванредне 

ситуације у општини; 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим 

прописима; 

- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина 

оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања; 

- предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, на усвајање; 

- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште 

намене; 

- остварује сарадњу са начелником Управног округа и Окружним штабом за 

ванредне ситуације у  циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним 

ситуацијама; 

- наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог 

подручја и стара се о њиховом збрињавању; 

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и 

материјалних добара у циљу укључења истих у активности  заштите и спасавања; 

- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране  припадника јединица 

цивилне заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању 

становништва и материјалних добара у општини;  

- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима 

у ванредној ситуацији; 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним 

ситуацијама; 

- остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих 

послова и Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје 

надлежности; 

- извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима 

у ванредној ситуацији. 
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Општинска управа 

 

Члан 6. 

Органи Општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и 

спасавања обављају следеће послове и задатке: 

- прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и 

предузимају мере за заштиту и спасавање; 

- учествују у изради Процене угрожености територије општине Варварин; 

- израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- учествују у припремама и извођењу привременог померања или  евакуације 

становништва; 

- учествују у припремама и спровођења збрињавања настрадалог становништва; 

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за 

ванредне ситуације;  

- врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; 

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног 

узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног 

узбуњивања за територију јединице локалне самоуправе; 

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе 

заштите и спасавања; 

- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 

- учествују у организацији,  формирању и опремању јединица цивилне заштите 

опште намене; 

- оставрују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне 

ситуације; 

- обављају и друге послове заштите и спасавања. 

 

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Члан 7. 

Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама за општину Варварин вршиће службеник (надлежни орган) у 

Општинској управи одређен актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места. 

Службеник (надлежни орган) за послове заштите и спасавања врши следеће 

послове: 

- носилац је активности на изради Процене угрожености општине; 

- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и 

система осматрања и обавештавања ( у склопу Плана одбране општине); 

- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне 

заштите опште намене; 

- набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања 

у Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања 

за територију јединице локалне самоуправе организује, развија и води личну и колективну 

заштиту; 

- усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним 

јединицама локалне самоуправе; 

- остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за 

ванредне ситуације; 
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- израђује план мобилизације јединица и организују извршење мобилизације 

јединица опште намене; 

- врши и друге послове из области заштите и спасавања, и административно 

стручне послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

ОПШСТИНСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Члан 8. 

  Општински штаб за ванредне ситуације формира се на основу члана 33. Закона и у 

складу са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (у даљем 

тексту: Уредба ''Сл. гласник РС'', број 98/2010),  а надлежност је  дефинисана чланом 34. и 

35. Закона: обједињавање, координација и руковођење снагама за заштиту и спасавање 

јединица цивилне заштите које формира општина и активностима које се предузимају у 

заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака 

цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и 

других опасности на територији општине Варварин. 

  

Члан 9. 

Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају  ванредне 

ситуације може наредити и следеће мере: 

- мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 

средстава; 

- ангажовање оспособљених правних лица; 

- увођење дежурства правним лицима; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја на локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

- одређивање другачијег  распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању 

услуга (воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски 

превоз и сл); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних  и непокретних ствари 

власницима односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и 

правних лица  у  организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и 

спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних 

просторија и других  зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог 

подручја; 

- друге мере. 

 

ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 10. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних 

активности у случају појаве опасности по људе и материјална Општински штаб за 

ванредне ситуације, именује поверенике цивилне заштите и њихове заменике у свим 

несељеним местима на територији општине Варварин. 
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За поверенике цивилне заштите именују се председници Савета месних заједница 

за свако насељено место. 

Заменици повереника имнују се на предлог повереника цивилне заштите за свако 

насељено место. 

Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за 

учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и 

колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене. 

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу 

са упутствима повереника, односно заменика повереника. 

Именовање повереника повереника у складу са одредбама ове одлуке извршиће 

Општински штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

Именовање заменика повереника извршиће Општински штаб за ванредне ситуације 

у року од 30 дана од дана именовања повереника. 

Предлог за именовање заменика повереника припремиће службеник (надлежни орган) за 

заштиту и спасавање на основу добијених предлога од стране повереника. 

 

ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

 

Члан 11. 

Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији 

општине Варварин одређује посебним актом Општинско веће, а у складу са чланом 15. 

тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама. 

Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и 

других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и 

другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди 

Општински штаб за ванредне ситуације. 

Ангажовање оспособљених правних лица наређује Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

Председник општине уговором са оспособљеним правним лицима уређује накнаду 

стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака 

цивилне заштите. 

У случају да правна лица одређена актом Општинског већа нису у могућности да 

изврше одређене задатке одлуку о ангажовању других правних лица или предузетника 

доноси Општински штаб за ванредне ситуације на предлог Председника општине. 

Председник општине ће уговором са извршиоцима из предходног става уредити 

накнаду стварних трошкова за извршење задатака које оспособљена правна лица одређана 

актом Општинског већа нису у могућности да изврше. 

Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем у заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине.  

 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 12. 

Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних 

и мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и 

гашење почетних и мањих пожара  и шумских пожара,  учешће у заштити од поплава, 

указивање прве помоћи, за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог 

становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени штаба за 

ванредне ситуације. 
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У општини Варварин формираће се  јединице цивилне заштите опште намене у 

складу са посебном одлуком Општинског већа општине Варварин. 

Општинско веће доноси одлуку о јачини, формацији, месту формирања, и простору 

деловања јединица опште намене у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, а 

на основу предлога Општинског штаба за ванредне ситуације. 

Попуну, опремање и обуку јединица извршиће службеник (надлежни орган) за 

заштиту и спасавање у Општинској управи општине Варварин. 

Координацију послова из става 4. овог члана вршиће Председник општине у 

сарадни са овлашћеним лицима МУП-а Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације. 

 

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ; 

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА; 

ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 13. 

Носилац израде Процене угрожености општине Варварин од елементарних 

непогода и других несрећа је службеник (надлежни орган) Општинске управе општине 

Варварин за заштиту и спасавање. 

За израду Процене угрожености Општинско веће формира стручни тим (радну 

групу) која ће у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације 

МУП-а Републике Србије и другим организационим јединицама општинске управе, у 

складу са Законом, Методологијом за израду Процене угрожености и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити Процену. 

Општински штаб за ванредне ситуације разматра Процену угрожености, предлаже 

евентуалне измене и допуне, и доставља је Општинском већу на усвајање. 

                 

Члан 14. 

Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину,  

је службеник (надлежни орган) Општинске управе општине Варварин за заштиту и 

спасавање 

За израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општинско веће 

формира стручни тим (радну групу) која ће, у сарадњи са организационом јединицом 

Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије и другим организационим 

јединицама општинске управе, у складу са Законом и Методологијом за израду Процене 

угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити План. 

Општински штаб за ванредне ситуације разматра План заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама општине Варварин, предлаже евентуалне измене и допуне, и 

доставља га Општинском већу на усвајање. 

 

Члан 15. 

Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите цивилне заштите 

као саставног дела Плана одбране општине је службеник (надлежни орган) Општинске 

управе општине Варварин за заштиту и спасавање у, који у сарадњи са службеником 

(надлежним органом) за послове одбране, организационом јединицом Сектора за ванредне 

ситуације МУП-а Републике Србије, организационом јединицом Министарства одбране 

Републике Србије и другим организационим јединицама општинске управе, у складу са 

Упутством о метододлогији за израду планова одбране и потребним изводом из Плана 

одбране Републике сачинити План. 
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ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА 

 

Члан 16. 

Личну и колективну заштиту у општини организовати по месту рада и места 

становања. 

Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне 

заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и 

имовине, набаве и држе у исправном стању  средства и опрему као што је предвиђено 

Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа. 

Службеник (надлежни орган) Општинске управе општине Варварин за заштиту и 

спасавање у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације МУП-а 

Републике Србије, припрема упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација 

становништва о поступцима у могућој или насталој опасности. Посебну пажњу посветити 

едукацији становништва за поступање у случају земљотреса, поплаве и пожара. 

За реализацију активности наведених у ставу 3 овог члана посебну улогу 

предвидети за поверенике и заменике повереника цивилне заштите. 

Координацију активности у вези обучавања и оспособљавања грађана за личну и 

колективну заштиту врши Општинско веће. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Члан 17. 

Из буџета општине Варварин и из средстава Фонда за ванредне ситуације , за 

потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних 

непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности, у складу са потребама и 

могућностима финансираће се следеће: 

- организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације; 

- организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене; 

- трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за 

извршавање задатака заштите и спасавања, а на основу одлуке о ангажвању одређених 

лица за извршење одређених послова и задатака; 

- изградњу и успостављање система за обавештавање и узбуњивање на територији 

општине Варварин; 

- набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице 

цивилне заштите опште намене које образује општина; 

- изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за 

потребе цивилне заштите; 

- обуку из области цивилне заштите коју организује општина; 

- организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга 

општине; 

- отклањање последица и санирање штете настале услед деловања елементарних 

непогода или других несрећа; 

- други послови и задаци цивилне заштите који су одређени прописима. 

   

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 

 

Члан 18. 

За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и 

других послова заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, 

службама и органима Општинске управе, Штаба за ванредне ситуације, јединицама 

цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, другим 
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припадницима и заслужним појединцима на територији општине Варварин, додељују се 

признања и награде. 

Штаб за ванредне ситуације предлаже Скупштини општине Варварин лица за 

доделу признања и награда из става један овог члана. 

Признања и награде ће се уручивати на Дан општине Варварин . 

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у ''Службеном листу 

Општине Варварин.'' 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Варварин („Службени лист 

општине Варварин“, 9/2012). 

До доношења аката прописаних овом Одлуком примењиваће се акта донета на 

основу предходне Одлуке. 

 

Број: 820 – 1 / 2013 

У Варварину дана, 20.09.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 10. 

 

 На основу члана 7 и 36 Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени 

гласник РС'', бр. 46/95, 66/01 и 31/11) и члана 37. Статута општине Варарин (''Службени 

лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се организација и начин обављања ауто-такси превоза 

путника на територији општине Варварин (у даљем тексту: такси превоз) и прописују 

ближи услови за обављање такси превоза путника. 

 

Члан 2. 

 Такси превоз је ванлинијски превоз путника, који се обавља путничким 

аутомобилом који испуњава услове прописане Законом, за  који се релација и други 

услови утврђују за сваки превоз. За споразум о превозу није потребна посебна форма. 

          

Члан 3. 

  Ауто такси превоз путника  могу обављати правна лица и предузетници  чија је 

претежна делатност  ауто-такси превоз путника, који су за обављање те делатности 

регистровани у регистру  привредних субјеката  и који имају  одобрење надлежног органа 

локалне самоуправе  за обављање  ауто такси превоза путника. 



страна 308  број  8.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        20.09.2013.године 

 

      Нeлегалним ауто такси превозом путника сматраће се и учестало примање на превоз 

путника  на такси станици , на аутобуском стајалишту и на другом месту  а који нису 

чланови  ужег домаћинства возача или се не превозе за обављање  делатности у радњи 

возача. 

      Такси превозник је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник, као 

запослен код предузетника или као запослен у правном лицу, у складу са одредбама ове 

Одлуке. 

 

 II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

А) ПРЕДУЗЕТНИК  

 

Члан 4. 

 За обављање такси превоза поред услова прописаних Законом, предузетник мора да 

испуни и следеће услове: 

 1. Да има возачку дозволу ''Б''категорије најмање 5 (пет) године,  

 2. Да има пребивалиште на територији општине Варварин; 

 3. Да је власник најмање једног путничког  возила . 

            4. Да има важеће лекарско уверење за такси возача. 

- Предузетник може да обавља ауто такси превоз путника  само путничким возилом  

за које је издато одобрење локалне самоуправе. 

Б) ПРАВНО  ЛИЦЕ 

 

Члан 5. 

  За обављање такси превоза, правно лице мора поред услова прописаних Законом, 

да испуњава и следеће услове: 

1. Да је регистровано за обављање делатности такси превоза; 

2. Да има седиште на територији општине Варварин, 

3.   Да је власник најмање једног путничког  возила  

4.Да возило испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком, 

Правно лице   може да обавља ауто- такси превоз  само  путничким возилом  за које 

је издато одобрење локалне самоуправе. 

В) ТАКСИ ВОЗИЛО  

 

Члан 6. 

 Путничко возило за обављање такси превоза поред услова прописаних Законом 

мора да испуњава и следеће услове: 

 1. Да је регистровано на територији општине Варварин. 

 2. Да је фабрички произведено са највише пет (5) седишта рачунајући и седиште 

возача и најмање четворо врата; 

 3. Да има уграђен технички исправан таксиметар, баждарен на износ утврђеног и 

достављеног ценовника, пломбиран у складу са прописима о контроли мера постављен 

тако да износ који откуцава буде видљив за путника; 

 4. Да има исправна светла за осветљавање унутрашњости возила и простора за 

пртљаг; 

  5. Да има клима уређај. 

  6. Да на крову возила има таблу „ТАХI“,  са евиденционим бројем .која поред речи 

ТАХИ може да садржи амблем или назив предузећа-групације којој припада. Ознака мора 
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бити осветљена и синхронизована са таксиметром, тако да се гаси када је таксиметар 

укључен; 

 7. Рекламне поруке  не могу да буду на стакленим површинама и на крову; 

 8. Да има противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и приступачном 

месту, са важећим роком употребе (шест месеци). 

            9. Возило којим се обавља ауто такси превоз путника  мора имати регистарске 

таблице  чија регистарска ознака садржи латинична слова „TX“. 

 

Члан 7. 

 Поред услова из члана 6 ове Одлуке, возило којим се врши такси превоз путниика 

мора да буде уредно, чисто, без оштећења а у истом такси возилу возач мора да поседује: 

 1. Важећи ценовник услуга са личним подацима (име, презиме и адреса) истакнут 

на видном месту; 

 2. Важећу такси дозволу и такси легитимацију . 

 3. Доказ о важећим шестомесечном прегледу возила; 

4. Да у горњем десном углу ветробранског стакла са унутрашње стране има 

истакнуту налепницу (индентификациони картон), који се сматра службеном 

легитимацијом, а коју издаје орган надлежан за послове саобраћаја.   

Г) ТАКСИ ВОЗАЧ 

 

Члан 8. 

 Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник, као 

запослени код предузетника или као запослени у предузећу, у смислу одредаба ове 

Одлуке, а у складу са законом. 

Такси возач треба да испуни услове происане чл. 4 ст. 1 тач. 1,2 и 4.  

 А као запослени и следеће услове: 

  1. Да има уговор о раду са такси превозником код кога је запослен и пријаву на 

обавезно социјално осигурање и 

 2. Важеће лекарско уверење за такси возача. 

 Такси возач може обављати ауто-такси превоз путника само са важећом, такси 

легитимацијом и са возилом за које је издато одобрење локалне самоуправе. 

 

 III ТАКСИ ДОЗВОЛА 

 

                                                                 Члан 9. 

 Физичко лице, подноси захтев органу надлежном за послове саобраћаја за  

утврђивање испуњеност услова за обављање делатности из чл. 4 ст. 1 тач. 1, 2, 3 и 4 и чл. 6 

ст. 1 и 2. Уз захтев се подносе следећи докази: 

1. Фотокопија возачке дозволе; 

  2. Фотокопија саобраћајне дозволе (уколико је власник возила) и уговор о 

коришћењу возила (уколико није власник возила); 

 3. Фотокопија личне карте. 

 4. Потврду о баждарењу таксиметра. 

         Орган надлежан за послове саобраћаја, на основу прегледа возила и доказа из става 1 

овог члана издаје решење о испуњености услова  односно одобрење за обављање ауто 

такси превоза на територији локалне самоуправе. 

               

                                                                     Члан  10. 

По добијању  решења  о  одобрењу локалне самоуправе за обављање ауто-такси 

превоза путника ,  подноси се захтев за упис у регистар привредних субјеката  код 

Агенције за привредне регистре. 
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Члан 11. 

 Такси превозник је дужан, да на основу решења о упису радње у регистар 

привредних субјеката,  и приложених доказа о испуњености услова из чл. 4 – 8 ове Одлуке  

да прибави од органа надлежног за послове саобраћаја, такси легитимацију возача и такси 

дозволу возила. 

 Орган надлежан за послове саобраћаја издаје потврду о испуњености услова, такси 

дозволу возила, такси легитимацију возача, налепницу (идентификациони картон) и води 

евиденцију о издатим дозволама.  

 

Члан 12. 

 Такси легитимација је исправа која садри податке о такси возачу. 

 Такси легитимација је дводелне, димензије 105 х 148мм и садржи: 

 - на првој страни:''Република Србија'', ''Општина Варварин'', ''Такси легитимација'', 

редни број регистра; 

 - на другој страни: фотографија, подаци о такси возачу, име и презиме такси 

возача, лични број такси возача и адреса, број одобрења; 

 -  на трећој страни: подаци о такси превознику (са којим има закључен уговор о 

раду), статус (запослен или власник), назив такси превозника и адреса-седиште, датум 

издавања такси легитимације, место за печат и потпис овлашћеног лица. 

- на четвртој страни простор за оверу, место за печат и потпис овлашћеног лица. 

 

         Такси дозвола возила је исправа која садржи податке о такси возилу. 

Такси дозвола је дводелна, димензије 105 х 148мм и садржи: 

 - на првој страни: ''Република Србија''. ''Општина Варварин, ''Такси дозвола'', редни 

број регистра; 

  - на другој страни: подаци о власнику такси возила, назив и седиште, и број 

одобрења; 

  - на трећој страници: подаци о возилу, марка и тип возила, регистарска ознака, 

евиденциони број такси возила, датум издавања такси дозволе, место за печат и потпис 

овлашћеног лица; 

- на четвртој страни: простор за оверу, место за печат и потпис овлашћеног лица. 

 

Члан 13. 

 Такси дозвола се оверава једном годишње и важи 12 месеци. 

 Предузетник и правно лице  су у обавези да сваке године 30 дана пре истека 

важности такси дозволе исту продуже за своја регистрована такси  возила. 

 Приликом овере такси дозволе, орган надлежан за послове саобраћаја проверава да 

ли такси возило такси превозника испуњава услове прописане Законом и овом Одлуком. 

           Потребна документа за продужење важности такси дозволе: 

1. Оригинал решење  АПР 

2. Потврда о баждарењу таксиметра 

3. Саобраћајна дозвола 

4. Потврада да не дугује порез 

                                                                  

Члан  14 

Такси легитимација се оверава за власника радње једном годишње и важи 12 

месеци. 

Такси легитимација се оверава за  запосленог радника  на свака 3 месеца а од 

докумената се подноси: 

1. Уговор о раду 

2. Важеће лекарско уверење 

3. Пријава на обавезно социјално осигурање 
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4. Потврда РЗЗО  да је исти пријављен на социјално осигурање. 

 

Члан 15.  

 Такси превозник је дужан да сваку промену података који се односе на услове за 

обављање такси превоза који се уносе у такси дозволу, или у такси легитимацију, пријави 

органу надлежном за послове саобраћаја одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана 

настале промене. 

 У случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси превоза, 

такси превозник је дужан да пре одјаве радње, органу надлежном за послове саобраћаја 

врати такси дозволу и такси легитимацију. 

 Орган је дужан да изда потврду да је такси превозник вратио такси дозволу и такси 

легитимацију. 

 Одељење за привреду, финансије, урбанизам, стамбено-комуналне послове и 

инспекцијски надзор Општинске управе општине Варварин, је дужно да по службеној 

дужности достави органу надлежном за послове саобраћаја решења о привременом или 

трајном престанку обављања делатности такси превозника. 

      

Члан 16 

Правна лица , предузетници и запослени у правном лицу и код предузетника  не 

могу  стављати таблу „TAXI“  на возила која немају одобрење надлежног органа локалне 

самоуправе за обављање такси превоза путника  и са  истим не могу управљати ни 

обављати такси превоз путника. 

 Наведени субјекти у ставу 1 овог члана  не могу давати  такси возило, такси 

дозволу , такси легитимацију,  лицу које није запослено у њиховој  радњи  да обавља  

такси превоза путника. 

 

IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

 

Члан 17. 

  Такси станица је уређена и обележена саобраћајна површина, односно место за 

стајање путничких такси возила за пријем и превоз путника и пртљага. 

 Такси станица мора бити обележена саобраћајним знаковима. 

 На такси станици обележавају се простори (боксови) за стајање возила. 

 

Члан 18. 

 Такси стајалишта, начин паркирања и број места за паркирање такси возила 

одређује орган надлежан за послове саобраћаја. 

 

Члан 19. 

  На такси станици могу да се паркирају и заустављају само возила која имају 

важећу такси дозволу.. 

           Све одређене такси станице, у оквиру расположивог броја места, под једнаким 

условима  обавезни су да користе сви такси возачи. 

 Такси возач не сме  непрописним начином паркирања возила или остављањем  

ствари да заузима места на такси станици и да на тај начин онемогући друге такси возаче 

да користе места на такси станици.. 

 

Члан 20. 

 О обележавању такси станица и постављању знакова стара се правно лице коме је 

поверено одржавање улица и других јавних површина. 

 О чишћењу такси станица стара се правно лице или предузетник коме је поверено 

одржавање чистоће на јавним површинама. 
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V ТАКСИ ПРЕВОЗ  

 

Члан 21. 

Такси возилом се не може обављати линијски превоз путника. 

Регистрована аутобуска стајалишта се не могу користити за обављање такси 

превоза путника. 

Такси возила се не могу паркирати, остављати, заустављати или примати путнике 

на  одстојању мањем од  50 метара од аутобуског стајалишта. 

Забрањено је лицу које није регистровано за обављање линијског  превоза путника 

да паркира или зауставља своје возило ближе од 50 метара од аутобуског стајалишта  или 

да укрцава или искрцава  путнике на аутобуском стајалишту. 

 

Члан 22.  
            Такси возач је дужан да возило поставља према реду доласка. 

 За време стајања на такси станици такси возач је дужан да буде у свом возилу или 

непосредно код возила. 

 

Члан 23. 

 Такси возач је дужан да прими на превоз сваког путника у границама 

расположивих седишта и пртљаг путника у границама величине и носивости простора за 

пртљаг. 

 Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима 

опходи са пажњом и предусретљивости. 

 

Члан 24. 

 Такси превоз се започиње уласком путника у возило, а такси возач је обавезан да 

по уласку путника укључи таксиметар. 

 

Члан 25. 

 Такси возач је дужан да превоз путника обави путем који путник одреди, односно 

најкраћим путем до места опредељења путника.  

 

Члан 26. 

 Такси возач је дужан да прими путника и ван такси станице, на местима где није 

забрањено заустављање и паркирање, ако је слободан. 

 

Члан 27. 

 У току вожње такси возач може да прими на превоз другог путника уколико се са 

тим сагласи путник који је превоз започео. 

 Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси 

превоза и после места опредељења путника који је започео превоз, наставак вожње сматра 

се започињањем такси превоза. 

 

Члан 28. 

 Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места опредељења, 

накнада за обављени такси превоз плаћа се у износу који покаже таксиметар. 

 

Члан 29. 

 Када такси возач користи возило за личне потребе, ознака ТАХИ  на крову возила 

мора бити уклоњена или покривена. 
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Члан 30. 

 Такси возилом се не могу превозити: 

 1. Деца до 6 година старости без пратиоца, осим ако је родитељ или старатељ у 

споразуму са такси возачем поверио превоз детета до места опредељења; 

 2. Лица под дејством алкохола или друга лица оболела од заразних болести; 

 3. Посмртни остаци; 

 4. Угинуле животиње; 

 5. Експлозивне, лако запљиве, отровне, радио активне, заразне, нагризајуће и друге 

материје које због својих особина могу бити опасне по безбедност и здравље људи или 

могу нанети другу штету. 

 Такси возилом могу се, уз пристанак такси возача, превозити и кућни љубимци.  

 

Члан 31. 

 Такси превозник је обавезан да за време такси превоза буде уредан (чист, 

потшишан, обријан или са негованом брадом или брковима, да му одећа буде чиста). 

 Такси превозник у току рада не сме бити одевен у тренерицу, кратке панталоне, 

шортс, мајицу без рукава, односно без кошуље или мајице, без ципела, патика или сандала 

на ногама.  

 

 VI НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ  

 

Члан 32. 

 Накнаду за превоз путника (ценовник услуга) утврђује предузеће, односно 

предузетник. 

 Приликом издавања или продужетка такси дозволе, такси превозник је дужан да 

органу надлежном за послове саобраћаја достави ценовник услуга.  

 

Члан 33. 

 Накнада за превоз наплаћује се у износу који покаже таксиметар на месту 

опредељења путника. 

 На захтев путника такси возач је дужан да изда рачун о извршеном превозу и 

наплаћеној услузи која мора да садржи следеће податке. 

- регистарски број возила; 

- датум и време вожње; 

- релација вожње; 

- износ накнаде за извршену услугу и  

- печат. 

 

VII НАДЗОР  

 

Члан 34. 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши  Саобраћајни инспектор општинске 

управе општине Варварин.  

 

Члан 35. 

 Предузетник, предузеће, односно такси возач запослен у предузећу или код 

предузетника је дужан да инспектору омогући неометано вршење послова, стави на увид 

потребна документа, да у року који инспектор одреди достави потребне податке и да 

поступи по налогу инспектора. 
 

Члан 36. 

 Инспектор је дужан да: 
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1. Контролише да ли се такси превоз врши у складу са одредбама ове Одлуке; 

2. Контролише да ли такси возило испуњава прописане услове; 

3. Контролише превозне исправе и другу документацију која се односи на такси 

превоз; 

4. Утврђује идентитет такси возила и такси возача.  

  У поступку надзора над спровођењем ове Одлуке инспектор је овлашћен да: 

 1. Нареди отклањање недостатака у погледу испуњавања прописаних услова за 

обављање такси превоза путника, као и остале услове из ове Одлуке; 

 2. Поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 

 3. Искључи возило којим се врши превоз противно одредбама Закона  и ове Одлукe  

одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу, регистарске таблице у трајању од  

5 дана а ако понови прекршај  на 10 дана. 

   За искључена возила из саобраћаја и привремено одузета возила у поступку 

инспекцијске контроле  инспектор може да нареди да се иста паркирају у ограђеном 

простору надлежног јавног предузећа које управља  паркиралиштима. 

 За паркирана возила из става  3 овог члана  предузеће које управља паркинг простором 

има право на надокнаду за паркирање и чување возила по важећој тарифи. 
 

Члан 37. 

 Ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора затекне заустављено возило на 

такси станици без ознаке ТАХИ постављене на крову возила, ако  такси возач није код  

такси возила које је на такси станици, донеће решење којим ће наложити да се возило 

уклони у одређеном року које се може одредити и на минуте. 

 Решење из претходног става се поставља на возило и тиме се сматра да је достава 

извршена. 
 

Члан 38. 

 Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 

дана од дана достављања. 

 Жалба изјављена против овог решења инспектора из става 1. овог члана не одлаже 

извршење решења. 
 

Члан 39. 

 Инспектор има право да, ради вршења прегледа, на путевима заустави такси 

возило. 

 Заустављање такси возила инспектор врши истицањем  таблице  ''STOP''.  

 

       VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

 Новчаном казном у износу од 80.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице 

            1.   Ако не поступи у нскладу а одредбама ( чл. 5 ст. 1 тачка 1, 3 и 4 и став 2). ове 

Одлуке. 

2 Ако обавља такси превоз возилима која не испуњавају прописане услове из чл.6 

ове Одлуке. 

 3. Ако ставља таблу „TAXI“ на возило за које није издато одобрење надлежног 

органа локалне самоуправе или таквим возилом обавља такси превоз (чл. 16.став 1 ове 

Одлуке).  

            4. Ако даје другом лицу које није запослено у његовој радњи  такси возило, такси 

дозволу ,такси легитимацију или  други документ и омогући му  да  на било који начин 

обавља такси превоз путника.члан 16 став 2 



страна 315  број  8.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        20.09.2013.године 

 

 5. Ако такси превоз обавља физичко лице које не испуњава прописане услове из 

чл. 8 ове Одлуке. 

 6. Ако не укључи таксиметар по уласку путника у возило, наплату превоза не 

изврши у износу који покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 24, 28  и 33ове Одлуке). 

7, Ако не поступи у складу са одредбама чл.4, 7 , 11 ст. 1, 13, 14,15, 19,  29, 30 и 31  

ове Одлуке. 

 8. Ако не поступи у складу са одредбама чл. 20, 21, 22, 23  , 25, 26, 32 и 37 ове 

Одлуке. 

 За прекршај из ст. 1 овог члана казниће се и такси превозник запослен у правном 

лицу, као и одговорно лице у правном лицу  новчаном казном у износу од 15.000,00 до 

50.000,00 динара.  
 

Члан 41. 

 Новчаном казном у износу од 40.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузетник: 

 1. Ако обавља делатност супротно одредбама  (члан 5 став 1 тачке 1,3 и 4  и став 

2)ове  Одлуке. 

 2. Ако обавља такси превоз возилом које не испуњава прописане услове из чл. 6 

ове Одлуке. 

 3. Ако такси превоз обавља физичко лице које не испуњава прописане услове из 

чл. 8 ове Одлуке. 

 4. Ако ставља таблу  „TAXI“ на возило за које није издато одобрење надлежног 

органа  локалне самоуправе или таквим возилом обавља такси превоз путника,( члан 16 

став 1) ове oдлуке. 

            5. Ако даје другом лицу које није запослено у његовој радњи  такси возило, такси 

дозволу, такси легитимацију или други  документ и омогући му да на било који начин 

обавља такси превоз путника  (члан 16 став 2). 

             Ако не укључи таксиметар по уласку путника у возило, наплату превоза не изврши 

у износу који покаже таксиметар и не изда рачун (чл. 24 , 28 и 33 ове Одлуке). 

 6,. Ако не поступи у складу са одредбама чл.  4, 7, 11 ст.1, 13, 14, 15, 19, 29, 30 и 31 

ове Одлуке. 

 6. Ако не поступи у складу са одредбама чл.21, 22, 23, 25, 26, 32 и 37_ове Одлуке. 

 За прекршај из ст. 1. овог члана казниће се и такси возач запослен код 

предузетника новчаном казном у износу од 25.000,00 до 50.000,00 динара. 
 

Члан 42. 

 Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 60.000,00 динара казниће се за прекршај  

лице које обавља такси превоз, а није уписано у регистар привредних субјеката или нема 

одобрење локалне самоуправе за обављање ауто такси превоза путника (чл. 3 став 1 и 

став 2) ове Одлуке. 

- Казном из става 1 казниће се и власник возила 

- За прекршај из става 1 овог члана обавезно се изриче и заштитна мера одузимања 

возила  којим је прекршај извршен.                                                                      

                                                                   

Члан 43. 

Новчаном казном у износу од 25.000,00 до 60.000,00 динара  казниће се возач 

путничког возила који поставља таблу „TAXI“  у возилу на видном месту испред 

стаклених површина као и  возач возила на  коме су  исписане рекламе, имена и бројеви 

телефона а да исти нема регистровану  делатност. 
                                                             

Члан 44. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се правно 

лице ако не поступи по налогу инспектора.(члан 35) 
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  За прекршај из става 1 овог члана казниће се предузетник  новчаном казном у 

износу од 40.000,00 до 100.000,00 динара. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се возач новчаном казном у износу од 

25.000,00 до 60.000,00 динара.  

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 

 Такси превозници су дужни да ускладе пословање са одредбама ове Одлуке у року 

од 30 дана од дана њеног ступања на снагу. 
 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке прстаје а важаи Одлука о такси превозу на 

теруторији општине Ваварин („Службени гласник РС“, број  1/ 07) 
 

Члан 47. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

            Број: 347- 102   /13 

 У Варварину дана, 20. 09. 2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 11.  

 

 На основу члана 160. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011),Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, 

број 101/2005) и члана 37. Статута општине Варварин („Службени лист општине 

Варварин“, бр. 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12),  

Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана, 20.09.2013 године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ У ВАРОШИ ВАРВАРИН 

 

Члан 1. 

 

Пешачка зона је део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво 

саобраћај пешака. 

Пешачка зона мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом. 

У пешачкој зони, у одређеном временском периоду, надлежни орган општине или 

града, може дозволити кретање одређених возила брзином кретања пешака, тако да не 

угрожавају пешаке. 

Пешачка зона може бити ограђена  физичким препрекама. 

 

Члан 2. 

Возач не сме зауставити или паркирати возило на пешачкој зони. 

 

Члан 3. 

Пешачку зону у граду Варварину чини површина:  
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 Улица Слободе од укрштања са Улицом 14. октобра до издигнуте површине код 

полицијске станице; 

 Трг Мирка Томића од укрштања са Улицом Јове Курсуле до укрштања са 

Улицом Слободе; 

 Трг Марина Мариновића од укрштања са Улицом Иве Лоле Рибара до укрштања 

са Улицом Слободе. 

 

Члан 4. 

Улазак возилом у пешачку зону дозвољен је само уз посебну пропусницу коју 

издаје орган управе надлежан за  техничко регулисање саобраћаја. 

 

Члан 5. 

Улаз возилом у пешачку зону дозвољен је: 

1. Возилима станара који имају дворишта за паркирање својих возила. 

2. Возилима за снабдевање.  

Возила из става 1 овог члана  морају имати пропусницу  

 

Члан 6. 

Возила станара немају ограничење кретања за своја возила којима пролазе у своје 

двориште. 

Возила из става 1. овог члана не могу се остављати, заустављати и паркирати на 

коловозу и тротоару у пешачкој зони. 

 

Члан 7. 

Снабдевање објеката у пешачкој зони може да се врши у периоду од 8:00 до 10:00 

часова. 

Возила из става 1. овог члана после овог времена не могу се налазити у пешачкој 

зони. 

 

Члан 8. 

     Пропусницу  из члана  5  став  2  издаје општински орган за техничко регулисање 

саобраћаја. 

     Улаз у пешачку зону  одређује општински орган за техничко регулисање 

саобраћаја. 

                                                                    

Члан  9. 

      Постављање  саобраћајне сигнализације  и физичких препрека  врши Управљач  

пута - ЈП „Дирекција за урбанизам и изградњу “Варварин''. 

                                                                   

Члан  10. 

     Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке вршиће у складу са својим 

овлашћењима  Саобраћајна и Комунална  инспекција. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

     Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара  казниће се правно 

лице ако  поступа  супротно  члану  4, 5, 6 став 2, 7, 9. 

     Новчаном казном у износу од 40. 000,00 до 80.000,00 динара  казниће се 

предузетник   ако поступа  супротно члану  2, 4, 5, 6 став 2 ,   7. 

     Новчаном казном у износу  од 20000,00 до 30000,00 динара  казниће  се физичко 

лице-возач ако поступа  супротно  члану 2, 4, 5, 6 став 2, 7. 
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ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о забрани кретања 

возила на моторни погон и запрежним возилима појединим улицама града Варварина 

(„Службени лист општине Варварин“, бр. 3/94). 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин“. 

 

Број: 344 - 19 /13 

У Варварину дана, 20.09.2013 год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 12.  

 

 На основу члана 18. став 6. члана 22., 24., и 25. Закона о јавној својини (''Службени 

гласник РС'', број 72/2011) и члана 37- Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ''ДРАГИ МАКИЋ'' БОШЊАНЕ 

 

 

I 

 Основној школи ''Драги Макић'' Бошњане преноси се право коришћења катастарске 

парцеле и то:  

- 2675/4978 идеалних делова кат. парцеле 3328 чија је укупна површина 49 ари 

78м
2
 уписане у лист непокретности 2410 КО Бошњане, 

- 376/4978 идеалних делова кат. парцеле 3328 чија је укупна површина 49 ари 78м
2
 

уписане у лист непокретности 2410 КО Бошњане.  

 

II 

 Основна школа ''Драги Макић'' Бошњане ће непокретности описане у тачки I 

користити за обављање делатности за које је основана. 

 

III 

 Основна школа ''Драги Макић'' Бошњане има право да непокретности описане у 

тачки I држи, да их користи у складу са њиховом природом и наменом као и да управља 

истима све у складу са Законом о јавној својини. 

 Основна школа ''Драги Макић'' Бошњане нема својинска права на предметним 

непокретностима односно нема право отуђења укључујући и размену, пренос права 

коришћења, стављања хипотеке, улагања у капитал. 
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IV 

 На основу ове Одлуке Основна школа ''Драги Макић'' Бошњане извршиће упис 

права коришћења на непокретности ближе описаној у тачки I ове Одлуке у јавну књигу о 

евиденцији непокретности и правима на њима након што исте буду описане као јавна 

својина општине Варварин на основу Закона о јавној својини. 

 

V 

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

 

 Број: 950-1/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 13. 

 

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07 и 54/11), и члана  37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

о предаји на управљање, коришћење и одржавање 

СТЦ ''Темнић'' Варварин објеката отворених базена и шарене пијаце 

 

 

 1. Овом Одлуком предају се на управљање, коришћење и одржавање  СТЦ 

''Темнић'' Варварин, објекти и то:  

 - базен 1 димензија 15,50 х 25,50м са помоћним техничким просторијама димензија 

6,45х15,50м и степеништем са надстрешницом 2,80х6,20м, 

 - базен 2 димензија 8,50х12,50м и плато укупне површине 1.138,30 м
2
, све на кат. 

парцели број 214 К.О.  Варош Варварин у ''Блоку А'' Спортско рекреативног центра 

Варварин  у Варварину. 

 - плато са тезгама габарита 53,00х32,50м', надстрешница габарита 30,00х30,00м', 

портирница габарита 3,00х3,80м' и санитарне просторије габарита 3,55х6,15м', спратност 

објекта П, на катастарској парцели број 214 КО Варош Варварин у Варварину. 

 2. Ближи услови управљања, коришћења и одржавања објеката из тачке 1. ове 

Одлуке уредиће се посебним уговором између Општине Варварин, СТЦ ''Темнић'' 

Варварин и ЈКП ''Варварин'' Варварин. 

 3. Овлашћује се председник Општине Варварин да  закључи уговор из тачке 2. ове 

Одлуке. 

 4. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 Број: 463-11/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 
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 14. 

 

 На основу члана 42. став 3. Закона о правима пацијената (''Службени гласник РС'', 

број 45/13), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) 

и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варваирн'', број 9/08, 

12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013, године, 

донела је 

 
 

О Д Л У К У 

О образовању Савета за здравље општине Варварин 

 
 

1. Образује се Савет за здравље општине Варварин, у саставу: 

-  Драгана Долић, председник - представник локалне самоуправе, 

-  Данијела Живковић, члан - представник локалне самоуправе, 

-  Љиљана Јаковљевић,  члан - представник локалне самоуправе, 

-  Марија Милошевић, члан - представник удружења грађана из реда пацијената 

-  Војкан Топић, члан - представник удружења грађана из реда пацијената 

- Јасмина Ракић – Којић,  члан представник здравствене установе са територије 

општине Варварин 

- Јасмина Басаиловић, члан, шеф испоставе РФЗО у Варварину (представник 

надлежне филијале РФЗО. 
 

 

2. Савет за здравље из тачке 1. ове Одлуке обавља задатке из области заштите права 

пацијената и то: 

1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница,  

2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 

здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и 

даје одговарајуће препоруке, 

3) разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на 

територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију права 

пацијената, 

4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права 

пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе као и Министарству 

надлежном за послове здравља. 

Ради информисања и остваривања потребне сарадње извештај из тачке 4. доставља 

се Заштитнику грађана. 

 
 

3. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 

 

Број: 02-21/2013 

У Варварину дана, 20.09.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 
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 15. 

 

 На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3.,4. и 7. и члана 11. 

Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013), члана 

36.  Закона  о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 47/2013), члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 37. 

Статута општине Варварин (''Службени .лист општине Варварин'', бр. 9/08, 12/08, 2/09, 

3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине 

Варварин и то: стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне 

књиге и за обвезника који не води пословне књиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра 

најопремљенијом на територији општине Варварин; коефицијентима за утврђивање 

основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у 

случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа амортизације на вредност 

непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који не води пословне 

књиге.  

 

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину у општини Варварин износе: 

1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге  - 0,4%. 

2. На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге  - 0,20%. 

3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 

земљишту: 

 

        НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ                       ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 динара                                                 0,30% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара           порез из подтачке(1) + до 0,6% на  

                                                                        износ преко 10.000.000 динара   

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара            порез из подтачке(2) + до 1,0% 

                                                                              износ преко 25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара                              порез из подтачке (3) + до 2,0% на  

                                                                              износ преко  50.000.000 динара.   

 

Члан 3. 

 За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности као елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију 

општине Варварин чине 4 зоне, опредељене према комуналној опремљености из члана 6. 

став 3. Закона о порезима на имовину и то: 

 ПРВА ЗОНА:  Варварин град – обухвата стамбене блокове на подручју ГУП-а 

Варварин „А“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“ и „G“ (централни део града Варварина уоквирен 

улицама Моравском, 7. јула, левом обалом Каленићке реке и обалом Велике Мораве, 
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 ДРУГА ЗОНА: Варварин град – обухвата остала подручја у границама ГУП-а 

Варварин (Пољце 1, Пољце 2 и Расадник, подручје ограничено улицама 7. јула, 

катастарским парцелама 54/2, 53/2, 4484/2, 4484/1, 4465/2, 4465/46, 4149, 4150, 4151, 

2811/2, 3809/5, 3809/1, и даље улицом првомајском до Каленићке реке. Као друга зона 

третира се и простор ван границе Генералног урбанистичког плана, а који је дефинисан 

одговарајућим планским актом. 

 Прва и друга зона су најопремљеније зоне на територији општине Варварин. 

 ТРЕЋА ЗОНА: Бачина, Бошњане, Маскаре, Село Варварин, Горњи Катун, Обреж и 

Доњи Катун; 

 ЧЕТВРТА ЗОНА: Орашје, Церница, Избеница и Суваја, Доњи Крчин, Залоговац, 

Карановац, Горњи Крчин, Мала Крушевица, Парцане, Пајковац, Мареново и Тољевац. 

 

Члан 4. 

 У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који 

воде пословне књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, 

обвезник који води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, 

просечне цене одговарајућих непокретности на територији општине Варварин множи са 

коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи :  

1) 1,00 - за непокретности у првој и другој зони- најопремљенијим зонама, 

2) 0,80 - за непокретности у  трећој зони, 

3) 0,60 -  за непокретности у четвртој зони.  

 

Члан 5. 

 Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника 

који не води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у 

општини Варварин износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише  

40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена 

изградња, односно последња реконструкција објекта.       

                                         

Члан 6. 

 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Варварин'', а после 

ступања на снагу, објавиће се и на Интернет порталу општине Варварин.  

www.varvarin.org.rs  

 

Члан 7. 

Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Варварин, Одељење за 

утврђивање и наплату јавних прихода.  

 

Члан 8. 

 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о стопама пореза на 

имовину („Службени лист општине Варварин“, број 2/11). 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин”, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 

 Број: 436-465/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

http://www.varvarin.org.rs/
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 16. 

 

 На основу члана 36. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 

имовину (''Службени гласник РС'', број 47/13) и члана 37 Статута општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање пореза 

на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Варварин. 

 

Члан 2. 

 Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска 

обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Варварин настала до 31. 

децембра 2013. године, дужни су да од 1. јануара 2014. године до 31.марта 2014. године 

поднесу пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореску пријаву 

нису поднели и имовину за коју су поднели пореску пријаву до 31. децембра 2013. године.  

 Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима се уводи 

обавеза из става 1. овог члана, јесу: 

1) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са 

законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту предузетник) који 

порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално 

утврђен приход; 

2) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике 

Србије; 

3) предузетник који води пословне књиге – за имовину која није евидентирана у 

његовим пословним књигама. 

Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу ППИ-2- Пореска пријава за 

утврђивање пореза на имовину. 

 

Члан 3. 

 Лице из члана 2. став 2. ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са 

чланом 2 ст. 1 и 3. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са 

законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 4. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин и на Интернет 

порталу  општине Варварин – www.varvarin.org.rs.  
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Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин'' а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 

 Број: 436-466/2013 

 У Варварину дана,  20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 17. 

 

 На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину 

(''Службени гласник РС'', број 26/1, 45/02, 80/0, 135/04, 6/-УС и ), члана 36 став 1. тачка 3) 

Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'', 

број  47/13) и члана 37 Статута општине Варварин  (''Службени лист општине Варварин'', 

број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање ореза на имовину за 2014. годину на територији општине 

Варварин.  

 

Члан 2. 

 Констатује се да су на територији општине Варварин одређене четири зоне за 

утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Варварин, односно 

са радним зонама и другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и ТРЕЋА 

зона и ЧЕТВРТА зона, а да су ПРВА и ДРУГА зона утврђене за најопремљеније зоне. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за урврђивање пореза на имовину 

за 2014. годину на територији општине Варварин у ПРВOJ зони износе: 

 1) грађевинског земљишта       1.770 дин. м2 

 2) станова       37.666 дин. 

 3) кућа за становање     37.666 дин. 

 4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 

служе за обављање делатности     82.946 дин.  

 5) гаража и гаражна места     18.834 дин. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2014. годину на територији општине Варварин у ДРУГOJ зони износе:  

 1) грађевинског земљишта       1.392 дин. 

 2) станова       31.870 дин. 
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 3) кућа за становање     31.870 дин. 

 4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 

служе за обављање делатности     69.072 дин.  

 5) гаража и гаражна места     12.452 дин. 

 Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2014. годину на територији општине Варварин у ТРЕЋOJ  зони износе:  

 1) грађевинског земљишта       1.014 дин. 

 2) станова       23.902 дин. 

 3) кућа за становање                23.902 дин. 

 4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 

служе за обављање делатности     51.868 дин.  

 5) гаража и гаражна места       9.407 дин. 

Просечна цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2014. годину на територији општине Варварин у ЧЕТВРТОЈ зони износе:  

 1) грађевинског земљишта          637 дин. 

 2) станова       19.785 дин. 

 3) кућа за становање               19.785 дин. 

 4) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 

служе за обављање делатности               43.145 дин.  

 5) гаража и гаражна места      7.742 дин. 

  

 Цене пољопривредног и шумског земљишта у динарима по м2: 

1) Земљиште                            Прве класе                          70.00 дин/м
2
 

2) Земљиште                            Друге класе                         45.00 дин/м
2
 

3) Земљиште                            Треће класе                         36.00 дин/м
2
 

4) Земљиште                            Четврте класе                      32.00 дин/м
2
 

5) Земљиште                            Пете класе                           27.00 дин/м
2
 

6) Земљиште                            Шесте класе                        25.00 дин/м
2
 

7) Земљиште                            Седме класе                        16.00 дин/м
2
 

8) Земљиште                            Неплодно                            12.00 дин/м
2
 

Прометна вредност земљишта примењује се у следећим катастарским општинама: 

Обреж, Бачина, Бошњане, Село Варварин, Горњи Катун, Маскаре, Варош Варварин. 

Прометна вредност земљишта умањује се 20% у следећим катастарским  

општинама: Парцане, Мареново, Залоговац, Избеница и Суваја. 

Прометна вредност земљишта умањује се за 30% у следећим катастарским 

општинама: Орашје, Церница, Пајковац, Тољевац, Доњи Крчин, Горњи Карчин, 

Kарановац и Мала Крушевица. 

За шуме, шумско земљиште, ливаде, пашњаке прометна вредност из тачке 4 до 7 из 

овог става умањује се за 50%. 

Земљиште које се као пољопривредно води у катастру непокретности, а које је 

ПОГОДНО ЗА ИЗГРАДЊУ, утврђује се у износу од 294.00 динара по м
2
 за стамбене 

објекте, односно 610.00дин по м
2
 за пословне објекте у катастарским општинама Обреж, 

Бошњане, Бачина, село Варварин, Горњи Катун, Доњи Катун, Варош Варварин и Маскаре. 

У осталим катастарским општинамау износу од 158.00дин по м
2
 за стамбене објекте, 

односно 294.00 дин по м
2
 за пословне објекте. 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ПОГОДНО ЗА ГРАДЊУ је земљиште 

обухваћено ГУП-ом и ван регионалних и локалних саобраћајница, земљиште које се 

налази непосредно до изграђеног и неузграђеног грађевинског земљишта као и земљиште 

које се налази у оквиру насељених места поред улица и локалних и некатегорисаних 

путева, а истог је могуће прикључење на саобраћајнице или водоводну канализацију, 

електро, односно, телефонску мрежу без већих додатних улагања не рачунајући цену 

прикључака.  
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Члан 3. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' и на интернет 

страни. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 

 Број: 436-467/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 18. 

 

На основу члана 7а ст.3, 4. и 7. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину 

(''Службени гласник РС', бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 

57/12-УС и 47/13), члана 36. став 1. тачка 4) Закона о изменама и допунама Закона о 

порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', број 47/13) и члана 37. Статута општине 

Варварин,  

Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013.године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

У ОПШТИНИ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), које 

се налазе на територији општине Варварин. 

 

Члан 2. 

 Констатује се да су Одлуком о одређивању елемената пореза на имовину за 

територију општине Варварин одређене зоне и најопремљеније зоне за утврђивање пореза 

на имовину за територију општине Варварин, и то, Прва зона, Друга зона, Трећа зона и 

Четврта зона, као и да су  Прва  и Друга зона – најопремљеније зоне. 

 

 Коефицијенти на територији општине Варварин износе: 

1) за Прву зону  1 % 

2) за Другу зону 1 % 

3) за Трећу зону 0,80 % 

4) за Четврту зону 0,40 % 

5) за непокретности у зонама изван сеоских насеља и изван градског насеља 

0,30%, 

6) за остале зоне на територији општине Варварин 0,60%. 
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Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин'' а примењиваће се од 1. јануара 2014. године. 

 

Број: 436-468/2013 

У Варварину дана,  20.09.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 16. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013.године,  

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању директора ПУ ''Наша радост'' Варварин 

 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ АНДРИЈА ЖИВАДИНОВИЋ, професор разредне наставе из 

Варварина, за директора ПУ ''Наша радост'' Варварин, на основу спроведеног конкурса и 

одлуке Управног одбора ПУ ''Наша радост'' Варварин број 1593 од 19.08.2013.године. 

 

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

 

Број: 022-12/2013 

У Варварину дана, 20.09.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 17.  

 

 На основу члана 21. став 2, а у вези са чланом 31. и 32. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 32 Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 37 Статута општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), члана 33. став 1. 

тачка 9. Статута општине Ћићевац, (''Службени лист општине Ћићевац'', број 12/08,м 

12/12 и 10/13), по спроведеном Јавном конкурсу, а на основу  Листе кандидата Комисије 

за именовања и предлога Општинске управе општине Варварин,  

 Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, и  

Скупштина општине Ћићевац, на 18.седници одржаној дана 2.10.2013. године, 

донеле су 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП  ЗА ИЗГРАДЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВОДОВОДА 

''МОРАВА'' ВАРВАРИН – ЋИЋЕВАЦ У ВАРВАРИНУ 

 

 

7. ИМЕНУЈЕ СЕ Слободан Симић, економиста из Варварина за директора ЈП 

за изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин – Ћићевац у Варварину,  на период 

од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

8. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања 

Решења о именовању у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

9. Решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу 

општине Варварин'' и ''Службеном листу општине Ћићевац'', на интернет страници 

општине Варварин и Ћићевац и доставити именованом лицу и свим кандидатима који су 

учествовали у поступку јавног конкурса.  

10. Ово Решење је коначно.  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈП за изградњу заједничког 

водовода ''Морава'' Варварин – Ћићевац у Варварину, објављен је у ''Службеном гласнику 

РС'', број 59 од 05.07.2013. године и у листу ''Данас'' од 02.07.2013. године, а на основу 

Одлука Скупштине општине Варварин од 27.06.2013. године и Скупштине општине 

Ћићевац од 20.06.2013. године, о спровођењу јавног конкурса  за именовање директора ЈП 

за изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин - Ћићевац, Рок за подношење 

пријава био је 15 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику РС''. 

 Ради спровођења поступка по јавном конкурсу Решењем Скупштине општине 

Варварин број 112-49/2013 од 27.06.2013. године, и Решењем Скупштине општине 

Ћићевац број 112-68/2013 од 20.06.2013. године,  образована је Комисија за именовање у 

саставу: 

- Драгана Збиљић, дипломирани правник, председник 

- Братислав Спасојевић, дипломирани правник, члан 

- Сузана Томић, дипломирани правник, члан 

- Дијана Петковић, члан надзорног одбора ЈП ''Морава'' 

- Нада Симић, дипломирани правник, члан, представник Сталне конференције 

градова и општина. 

Комисија за именовање доставила је Општинској управи општине Варварин и 

Скупштини општине Варварин и Ћићевац, листу кандидата који су испунили мерила за 

именовање директора као и Записник о изборном поступку. 

На седници одржаној  одржаној 01.08.2013. године Комисија је констатовала да је 

на Конкурс пристигле само једна пријава и то Слободана Симића из Варварина, чија је 

пријава благовремена и документација уредна и потпуна. Усмени разговор ради провере 

стручне оспособљености за обављање наведених послова са кандидатом Слободаном 

Симићем из Варварина био је заказан за 07.08.2013. године. Пре почетка разговора са 

кандидатом Комисија је утврдила да ће постављати питања кандидату о стручној 

оспособљености, знању и вештинама и да ће оцењивати одговоре оценама од 1 до 5. 

Резултат који је кандидат Слободан Симић,  остварио на разговору је – просечна оцена 5. 

Комисија је констатовала у листи кандидата који су испунили мерила прописана за 

именовање директора да за ЈП за изградњу заједничког водовода ''Морава'' Варварин - 

Ћићевац те услове испуњава Симић Слободан, економиста из Варварина, просечна оцена 

5. 
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 На основу изложеног решено је као у диспозитиву. 

 

 Број: 023 – 41 / 2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 Број: 023-38/2013-02/2013 

 У Ћићевцу дана, 2.10.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п. Звездан Бабић, дипл. правник, с.р. 

 

 

 18.  

 

 На основу члана 17. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 

54/11), и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана, 20.09.2013. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН 

 

 

I МИЛОРАДУ ПЕТКОВИЋУ, дипл. инг. грађевине из Варварина, престаје 

функција председника Надзорног одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу 

Варварин, због подношења оставке. 

 

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

 

 

Број: 02-22/2013 

У Варварину дана, 20.09.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 
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 19.  

 

 На основу члана 12. став 2 и 3, члана 13. став 2 и члана 16. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11), и члана 37 Статута општине 

Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН 

 

 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Бранковић, дипл. инг. пољопривреде из Варварина, за  

председника Надзорног одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин. 

 

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

 

Број: 02 – 28 / 2013 

У Варварину дана, 20.09. 2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 20. 

 

 На основу члана 12. став 2 и 3, члана 13. став 2 и члана 16. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 54/11), и члана 37 Статута општине 

Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН 

 

 

I  РАЗРЕШАВА СЕ  Никола Огњановић, дипломирани економиста из Г. 

Катуна, са функције члана Надзорног одбора  ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу, 

због подношења оставке. 

  

II ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Лукић, дипломирани економиста из Бошњана, за  

члана Надзорног одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин. 
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III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

Број: 02 – 25 / 2013 

У Варварину дана, 20.09.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 21. 

 

На основу члана 16 и 17 Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 119/12) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин, на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора  

ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин  

 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Бранковић, дипл. инг. пољопривреде из Варварина, 

са функције председника Надзорног одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин.  

 

 II ИМЕНУЈЕ СЕ Бегуш Драгош, дип. инг. грађевине, из Варварина, за 

председника Надзорног одбора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин.  

 

 III  Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин. 

 

 Број: 02 – 27 /  2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 

 22.  

 

На основу члана 2. став 1., 2., и 3. Закона о начину и условима признавања права на 

враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног 

земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа (''Службени гласник РС'', број 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 37. 

Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 09/08, 12/08, 02/09, 

03/09 и 07/12), 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној  дана 20.09.2013. године, 

утврдила је 
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П Р Е Д Л О Г 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ  

ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

 

I ПРЕДЛАЖЕ СЕ Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде да 

именује председника и чланове Комисије за вођење поступка и доношење решења по 

захтеву за враћање земљишта у Општини Варварин. 

 

II За председника и чланове Комисије као и њихове заменике предлажу се и то: 

 

За председника: 

Дивна Стошић, судија Основног суда у Крушевцу, 

 

За заменика председника: 

Светлана Андрејић, судија Основног суда у Крушевцу, 

 

За чланове: 

1. Марковић Горан, геометар, 

2. Бранковић Зоран, дипл.инжењер пољопривреде, 

3. Ташић Братислав, одборник Скупштине општине Варварин, 

4. Др.Слободанка Јовановић, одборник Скупштине општине Варварин. 

 

За заменике: 

1. Јовановић Живота, геометар, 

2. Виолета Пешић, дипл.инжењер агроекономије 

3. Марина Бркић, одборник Скупштине општине Варварин, 

4. Славомир Ђурковић, одборник Скупштине општине Варварин. 

 

III Предлог доставити Министру за пољопривреду, шумарство и водопривреду у 

Београду. 

 

Број: 02-23/2013 

У Варварину дана, 20.09.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 22.  

  

 На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012),  члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 37 Статута општине Варварин (''Службени 

лист општине Варварин'' број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 
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I УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији буџета општине Варварин за период 01.01. 

– 30.06.2013. године.  

 

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

  

 Број: 401-117/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 

23. 

 

 На основу члана 40. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(''Службени гласник РС'', број 36/09) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени 

лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), уз прибављено мишљење 

Локалног савета за запошљавање општине Варварин од 13.09.2013.године, 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године, 

донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

О ИЗМЕНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 

 

 1. У Локалном акционом плану запошљавања општине Варварин за 2013.годину 

(''Службени лист општине Варварин'', број 15/12 И 2/13)  врше се измене и то: 

 - У одељку Програми и мере активне политике запошљавања став 4 мења се и 

гласи: ''Средства за реализацију мера активне политике запошљавања планирана су 

Одлуком о буџету општине Варварин за 2013. годину у износу од 4.000.000.00 

динара.'' 

 - У одељку Субвенције за самозапошљавање став 3 алинеје 1 и 2  мењају се и 

гласе:  

 ''- Одвојена средства из буџета општине за планираних 10 субвенција  - 

1.280.368.00 динара, 

 - Очекивана средства  из буџета Републике за планираних 10 субвенција – 

319.632.00 динара.'' 

 - У одељку Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним 

радним местима став 3 алинеје 1 и 2  мењају се и гласе:  

 ''- Одвојена средства из буџета општине за планиране 4 субвенције – 400.920.00 

динара, 

 - очекивана средства из буџета Републике за планиране 4 субвенције – 

799.080,00 динара.'' 

 - Одељак Организовање јавних радова од интереса за општину ради 

запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица  брише се. 

 - У Одељку  ''Организовање Програма Стручне праксе'' став 2  мења се и гласи:  
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 ''Средства за организовање и спровођење Програма стручне праксе износе 

2.318.712.00 динара – из буџета општине Варварин''. 

 

 

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

 

 

Број: 101 - 77 / 2013 

У Варварину дана, 20.09.2013.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 24. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 

 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године,  

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за формирање Радне групе у оквиру пројекта 

''Подршка локалним самоуправама у процесу придруживања ЕУ'' са задатком прикупљања 

података о енергетској потрошњи у јавним зградама и општинским сервисима на основу 

којих ће се извршити анализа постојећег енергетског стања у општини и направити 

енергетски акциони план. 

 

 II  ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Слађана Јевремовић, координатор на пројекту да формира 

Радну групу  из састава јавних предузећа и локалне самоуправе  који ради на пословима 

стратешког планирања, финансијског планирања у енергетици, јавних зграда, јавног 

осветљења, водовода и канализације, заштите животне средине, отпада, био масе, путева и 

транспорта, родне равноправности, односа са јавношћу и рад са становништвом.  

 

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

 

 Број: 02-26/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 

 

 

 25. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 
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 Скупштина општине Варварин на 9. седници одржаној дана 20.09.2013. године,  

донела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о функционисању система одбране од града на 

територији радарског центра ''Крушевац'' за период од 15.04. до 15.07.2013. године. 

 

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

 

 

 Број: 87-10/2013 

 У Варварину дана, 20.09.2013. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

м.п.  Веселин Цветковић, проф. НО, с.р. 
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