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30. 

 

На основу члана 10. и 40. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019) и члана 4. став 1. Одлуке о признањима и наградама општине 

Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/2017), 

Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 17. септембра 

2021.године донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

Поводом 23. септембра - Дана општине Варварин, Скупштина општине 

Варварин додељује признања и награде општине Варварин следећим организацијама и 

појединцима. 

 

I  ПЛАКЕТЕ: 

 

1. Анђелки Атанасковић, министарки привреде у Влади Републике Србије, 

због великог доприноса у раду и привредном развоју општине Варварин; 

2. Ивану Јовановићу из Орашја, за допринос у развоју спортског живота, 

промоцији и очувању историјске и културне баштине Темнићког краја;  

 

ПОСТХУМНО СЕ ДОДЕЉУЈУ ПЛАКЕТЕ: 

 

1. др Драгославу Арсићу из Тољевца, 

2. др Мирослу Васићу из Варварина (село),  

3. Снежани Радовановић, лаборанту из Бачине, 
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за несебичан и пожртвован допринос у борби за очување живота и здравља људи 

током епидемије заразне болести  COVID-19; 

 

 

II ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. др Љубинки Стојановић из Варварина, за несебичан и пожртвован 

допринос у борби за очување живота и здравља људи током епидемије заразне 

болести  COVID-19; 

2. Црвеном крсту Варварин, за организацију и ангажовање волонтера на 

пружању помоћи становништву општине Варварин током епидемије заразне 

болести  COVID-19; 

3. Ивану Крстићу из Варварина, учеснику битке на Кошарама, за узорно, 

храбро и одлучно извршавање задатака у одбрани отаџбине; 

4. Снежани Јосић, учитељици из Горњег Катуна, за допринос у раду, 

преданост и пожртвованост у раду са децом; 

5. Миодрагу Глигоријевићу - Мигану из Параћина, за дугогодишњи успешан 

кљижевни рад и допринос на промоцији Варварина и околине; 

6. Зорици Анђелковић, директору Републичке дирекције за робне резерве, за 

велику помоћ у раду и развоју општине Варварин; 

 

 

III  НОВЧАНЕ НАГРАДЕ 

 

Ученицима генерације и носиоцима дипломе ''Вук Караџић'' у школској 

2020/2021.години. 

 

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

1. Анђела Кркић, ученица Средње школе Варварин, новчана награда од 

10.000,00 динара; 

2. Јана Весић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, новчана 

награда од 10.000,00 динара; 

3. Тина Коларевић, ученица Основне школе ''Свети Сава'' Бачина, новчана 

награда од 10.000,00 динара; 

 

 

4. Нађа Петронијевић, ученица Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане, 

новчана награда од 10.000,00 динара; 

5. Анђела Смиљковић, ученица Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Доњи 

Крчин, новчана награда од 10.000,00 динара; 

6. Лука Дидић, ученик Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж, новчана награда 

од 10.000,00  

динара; 

 

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' 

 

1. Милица Церовић, ученица Средње школе Варварин, новчана награда од 

7.500,00 динара; 
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2. Милена Јовановић, ученица Средње школе Варварин, новчана награда од 

7.500,00 динара; 

3. Душан Радовановић, ученик Средње школе Варварин, новчана награда од 

7.500,00 динара; 

4. Анђела Савић, ученица Основне школе''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин, 

новчана награда од 7.500,00 динара; 

5. Давид Јеремић, ученик Основне школе ''Свети Сава'' Бачина, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

 

Освајачима награда на републичким такмичењима у школској 2020/2021. 

години 

 

1. Хана Прељевић, ученица петог разреда Основне школе ''Драги Макић'' 

Бошњане, друго место на Републичком такмичењу из технике и технологије, новчана 

награда од  20.000,00 динара; 

2. Татјана Живадиновић, ученица шестог разреда Основне школе ''Јован 

Курсула'' Варварин, треће место на Републичком такмичењу из физичког васпитања у 

пливању, новчана награда од   15.000,00 динара; 

Наставницима-менторима ученика освајача награда на републичким 

такмичењима у школској 2020/2021.години 

 

1. Данило Живадиновић, наставник технике и технологије, Основне школе 

''Драги Макић'' Бошњан,  за припремање ученика за такмичење из технике и 

технологије и освојено друго место на Републичком такмичењу из технике и 

технологије, новчана награда у износу од  12.500,00 динара; 

2. Снежана Васић, наставник физичког васпитања, Основна школа ''Јован 

Курсула''Варварин, за припремање ученика за такмичење из физичког васпитања и 

освојено треће место на Републичком такмичењу из физичког васпитања у пливању, 

новчана награда у износу од 10.000,00 динара; 

  

 

Заслужнима за допринос у развоју пољопривреде на територији општине 

Варварин, у предходној години, новчаном наградом у износу од 42.000,00 динара 

награђују се: 

 

1. Миланка Ђорђевић из Маскара, 

2. Саша Ђорђевић из Маскара, 

3. Момчило Миленковић из Доњег Катуна, 

4. Сунчица Миленковић из Доњег Катуна, 

5. Драгомир Матић из Бачине, 

6. Славица Матић из Бачине, 

7. Мирослав Лукић из Обрежа, 

8. Смиљана Станкић из Обрежа, 

9. Миломир Марковић из Цернице, 

10. Данијел Марковић из Цернице, 

11. Милашин Бојић из Карановца, 

12. Милан Милуновић из Карановца, 

13. Радослав Обрадовић из  Доњег Крчина, 
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14. Мирјана Милутиновић из Доњег Крчина, 

15. Миломир Аврамовић из Маренова, 

16. Зоран Аврамовић из Маренова, 

17. Ивана Стевановић из Пајковца, 

18. Слађан Стевановић из Пајковца, 

 

 

Члан 2. 

Додељене плакете и захвалнице биће уручене на Свечаној седници Скупштине 

општине Варварин која ће се одржати у среду  23. септембра  2021.године са почетком 

у 12,00 часова у Великој сали Општинске библиотеке Варварин. 

 

 

Члан 3. 

Ова одлука  ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 021-63/21-I 

У Варварину, дана 17. септембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 

 

 31. 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/14-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018) а у вези са чланом 48. став 1. и 

5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука 

УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020), члана 40. Статута 

општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 5/2019), и члана 10. став 

1. Пословника Скупштине општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 8/2019), 

Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 17.септембра 

2021.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

 

I ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати одборницима Скупштине општине Варварин, 

изабраним на изборима одржаним 21. јуна 2020.године и то: 

 

СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ  
 

1. Марко Николић, рођен 17.08.1986.године, специјалиста ловства из Маскара; 
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СА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма 

 

1. Сандра Игњатовић, рођена 04.09.1987.године, економиста из Варварина(село); 

 

 

II Мандат нових одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 

до истека мандата одборника којима је престао мандат. 

  

III Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења одлуке.  

 

IV Oву одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

БРОЈ: 02-25/21-I 

У Варварину, дана 17. септембра 2021.године                                                                                                                                                                                                                                                 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 

 

 32. 

 

На основу члана 9. став 1., а у смислу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 - усклађени дин.изн., 95/2015 - 

усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016 – др.закон, 96/2017 

- усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 - 

усклађени дин.изн. и 126/2020 - усклађени дин.изн.), члана 32. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 

101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1.тачка 3. Статута општине Варварин 

(„Службени лист општине Варварин“, број 5/2019), 

Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 17. септембра 

2021.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ 

АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ 

ПРИХОД ОСТВАРЕН  

ДЕЛАТНОШЋУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Члан 1. 

У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама које 

представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист 

општине Варварин“, број 5/2017, 13/2017 и 35/2020), врше се следеће измене и допуне и 

то: 

 

У Таксеној тарифи у одељку V УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

Тарифни броју 13  мења се и гласи: 
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По овом тарифном броју плаћа се накнада:                               

Износ таксе  

или накнаде 

 у динарима 

 

1. Информација о локацији (намена парцеле са могућностима 

градње према планском документу)  ...................................................................  800 

2. Информација о локацији (намена парцеле са могућностима 

градње за подручја изван урбанистичких и генералних 

планова)  .................................................................................................................. 400 

3. Информација о могућности парцелације и препарцелације  .............................. 800 

4. Подношење захтева за издавање локацијских услова / 

подношење усаглашеног захтева за издавање локацијских 

услова  / подношење захтева за измену локацијских услова: 

- За објекте категорије А  ..................................................................................... 400 

- За објекте категорије Б  ..................................................................................... 700 

- За објекте категорије В  ................................................................................... 1300 

- За објекте категорије Г  ................................................................................... 3100 

5. Подношење захтева о одобрењу извођења радова / 

усаглашеног захтева /захтева за измену решења о одобрењу 

извођења радова (чл.145. Закона о планирању и изградњи)  ............................. 600 

6. Подношење захтева за издавање грађевинске дозволе/ 

подношење усаглашеног захтева за издавање грађевинске 

дозволе / подношење захтева за измену грађевинске 

дозволе: 

- За објекте категорије А  ..................................................................................... 400 

- За објекте категорије Б  ..................................................................................... 700 

- За објекте категорије В  ................................................................................... 1300 

- За објекте категорије Г  ................................................................................... 3100 

7. Захтев за постављање привремених објеката на јавним 

површинама општине Варварин (летње баште, киосци и 

заузеће јавне површине)  ........................................................................................ 800 

8. Пријава почетка извођења радова  ........................................................................ 400 

9. Пријава завршетка радова на изради темеља 

- За објекте категорије А  ................................................................................... 1100 

- За објекте категорије Б  ................................................................................... 1100 

- За објекте категорије В  ................................................................................... 3100 

- За објекте категорије Г  ................................................................................... 3100 

 

10. Подношење пријаве завршетка објекта у конструктивном 

смислу 

- За објекте категорије А  ................................................................................... 1100 

- За објекте категорије Б  ................................................................................... 1100 

- За објекте категорије В  ................................................................................... 3100 
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- За објекте категорије Г  ................................................................................... 3100 

11. Достављање техничке документације у погледу мера 

заштите од пожара  ................................................................................................. 800 

12. Подношење захтева за прикључење на комуналну и другу 

инфраструктуру  ...................................................................................................... 400 

13. Подношење захтева за издавање употребне дозволе / 

усаглашеног захтева / подношења захтева за измену 

употребне дозволе: 

- За објекте категорије А  ..................................................................................... 600 

- За објекте категорије Б  ..................................................................................... 600 

- За објекте категорије В  ................................................................................... 3100 

- За објекте категорије Г  ................................................................................... 3100 

14. Подношење захтева за уклањање објакта (рушење)  .......................................... 600 

15. Подношење захтева за утврђивање године изградње 

објеката и издавање уверења ................................................................................  400 

16. Потврђивање пројекта парцелације и препарцелације  ...................................... 800 

17. Потврђивање урбанистичког пројекта за комплекс  ........................................... 800 

 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 434-7/21-I 

У Варварину, дана 17. септембра 2021. године. 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 

 

 33. 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', 

број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 

153/2020), члана 5.став 1. а у вези са чланом 16. и чланом 18.Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 39/2020) и члана 40. став 1. тачка 34. Статута 

општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 5/2019),  

Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 17. септембра 

2021. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину 

 општине Варварин непосредном погодбом 
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Члан 1. 

 

Овом одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину 

општине Варварин путем непосредне погодбе. 

 

Члан 2. 

 

Предмет прибављања је следећа непокретност: 

 

- Катастарска парцела број 2458,  површине  2127 м
2 

, уписана у листу 

непокретности број 709 КО Варварин (село)  као пољопривредно земљиште, 

њива 2.класе
 
, приватна својина  

Вељић Мирјане са уделом од 1/4, Вељковић Милене са уделом од 1/2 и 

Милановић Татијане са уделом 1/4 . 

 

Члан 3. 

 

Непокретност из члана 2. ове одлуке, прибавља се непосредном погодбом због 

потребе проширења гробља у Село Варварину која је гранична парцела са постојећим 

гробљем која је најпогоднија за проширење истог због којих се прибављање не би 

могло реализовати јавним надметањем односно прикупљањем понуда. 

 

 Члан 4. 

 

Поступак непосредне погодбе, сагласно законским, подзаконским актима и 

одлукама Скупштине општине Варварин које уређују ову област, спровешће Комисија 

за прибављање и отуђење непокретности у јавној својини општине Варварин 

образована Решењем Скупштине општине Варварин број 46-14 /21-I од 21.05.2021. 

године. 

Задатак Комисије је да прибави документацију која је у складу са законским и 

подзаконским актима неопходна за прибављање непокретности из члана 2. ове одлуке у 

јавну својину општине Варварин и да по окончаном поступку непосредне погодбе, 

сачини записник са одговарајућим предлогом и достави га Општинском већу. 

 

Члан 5. 

 

Непокретност из члана 2. ове одлуке прибавиће се у јавну својину општине 

Варварин непосредном погодбом уз купопродајну цену која није виша од тржишне 

вредности непокретности утврђене од  стране надлежног органа, средствима из буџета 

општине Варварин. 

 

Члан 6. 

 

Тржишна вредност непокретности на овој локацији износи 170,00  динара по м
2  

на основу процене судског вештака за област грађевинарства Драгоша Бегуша. 

 

Члан 7. 

 

Овлашћује се председник општине Варварин да у име општине Варварин, на 

основу Одлуке Скупштине општине Варварин о прибављању непокретности у јавну 
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својину општине Варварин  непосредном погодбом, закључи уговор о прибављању 

предметнe непокретности у јавну својину општине Варварин. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Варварин''. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом, представља 

члан 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон 108/2016, 113/2017 и 95/2018), који прописује да 

се о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне 

самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне 

самоуправе  одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.  

Чланом 40. став 1. тачка 34. Статута опшштине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019) и чланом 5.став 1. Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 39/2020) прописана је надлежност 

Скупштине општине за одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Општине. Чланом 16. и 18. наведене Одлуке прописан је поступак и 

надлежност код прибављања непокретности непосредном погодбом. 

Чланом 2. став 3. тачка 6. Закона о комуналним делатностима („ Сл.гласник РС“ 

88/2011, 104/2016 и 95/2018) дефинисан је појам комуналне делатности. Чланом 3. 

наведеног закона предвиђено је да је управљање гробљима и сахрањивање између 

осталог: управљање и одржављње гробља, одржавање гробног места и наплата накнаде 

за одржавање гробног места, обезбеђивање, давање у закуп и просдаја уређених 

гробних места, покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање 

пепела покојника, одржављње објеката који се налазе у склопу гробља  

(мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум), одржавање пасивних 

гробаља и спомен –обележја. 

С обзиром да се предметна парцела налази у непосредној близини  постојећег 

гробља  и да је најпогоднија за проширење  истог јер не постоји више места за 

сахрањивање на постојећем гробљу те да се прибављање парцеле не би могло 

реализовати јавним надметањем односно прикупљањем писмених понуда, то 

прибављање у поступку непосредне погодбе представља једино могуће решење.  

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

БРОЈ: 46-22/21-I 

У Варварину, дана 17. септембра 2021. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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 34. 

 

На основу члана 27., 28. и 35. став 7. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14,  145/14, 83/2018, 31/19, 

37/19-др.закон и 9/20) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општина Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 17. септембра 

2021.године, донела је 

 

  

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЦРКВЕ И ЦРКВЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 354, 355, 356 И 

ДЕЛОВИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 353 И 311 КО ОБРЕЖ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком усваја се Плана детаљне регулације за потребе изградњу цркве и 

црквених објеката на катастарским парцелама број 354, 355, 356 и делови катастарских 

парцела 353 и 311 КО Обреж (у даљем тексту: Плана детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

Границом Плана детаљне регулације обухваћене су катастарске парцеле број 

354, 355, 356 и делови катастарских парцела 353 и 311 КО Обреж. 

  

Члан 3. 

План детаљне регулације састоји се из текстуалног дела, графичког дела и 

документације плана. 

Текстуални део Плана детаљне регулације чине: Општи део, Планско решење, 

Услови и мере заштите, Спровођење плана. 

Графички део Плана детаљне регулације садржи: 

 

- Катастарско топографски план са границом обухвата плана, Р = 1:1000 

- Извод из ППО Варварин – планирана намена површина, Р = 1:1000 

- Постојећа детаљна намена земљишта, Р = 1:1000 

- Планирана детаљна намена земљишта, Р = 1:1000 

- План регулације, нивелације и грађевинских линија, 

- План мреже и објеката водопривредне инфраструктуре, 

Р = 1:1000 

Р = 1:1000 

- План мреже и објеката електроенергетске и 

телекомуникацијске инфраструктуре, 

Р = 1:1000 

- Синхрон план мреже и објеката инфраструктуре, 

- План спровођења. 

Р = 1:1000 

Р = 1:1000 

 

 

Члан 4. 

Обрађивач План детаљне регулације за потребе изградњу цркве и црквених 

објеката на катастарским парцелама број 354, 355, 356  и делови катастарских парцела 

353 и 311 КО Обреж је Јавно предузеће ''Урбанизам'' Крагујевац. 
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Члан 5. 

Текстуални део План детаљне регулације за потребе изградњу цркве и црквених 

објеката на катастарским парцелама број 354, 355, 356 и делови катастарских парцела 

353 и 311 КО Обреж објављује се у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

Члан 6. 

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

општине Варварин''. 

 

БРОЈ: 46-23/21-I 

У Варварину, дана 17. септембра 2021.године                                                                                                                                                                                                                               

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 

 

 20. 

 

На основу члана 13. и  члана 14. Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично 

тумачење и 68/2020) и члана 40.Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019), 

Скупштина општине Варварин на 13. седници одржаној дана 17. септембра 

2021.године донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању заменика секретара 

Изборне комисије општине Варварин у сталном саставу 

 

 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ заменик секретара Изборне комисије општине Варварин у 

сталном саставу именован решењем Скупштине општине Варварин број 020-25/2020-I 

од 15.10.2020.године (''Службени лист општине Варварин'', број 32/2020), 

 

- Бранкица Блажић, дипл.правник из Варварина,  

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ за заменика секретара Изборне комисије општине Варварин у 

сталном саставу, 

 

- Јелена Крстић, дипл.правник из Обрежа,  

 

 

III Решење објавити  у „Службеном листу општине Варварин“. 

 

  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је жалба надлежном 

Управном суду у року од 24 часа од доношења решења. 
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 БРОЈ: 02-24/21-I 

 У Варварину, дана 17. септембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 

 

 21. 

 

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС'', број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Варварин 

(''Службени лист општине Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин на 13.седници одржаној дана 17. септембра 

2021.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на измену Посебног програма коришћења субвенција 

 из буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин 

за 2021.годину 

  

 

I Даје се сагласност на измену Посебног програма коришћења субвенција из 

буџета општине Варварин Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 

2021.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' 

Варварин на седници одржаној 13.09.2021.године Одлуком број 1085/ГД. 

 

 II Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбом члана 61. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

15/2016 и 88/2019) прописано је да: 

 ''Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, 

гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм (у 

даљем тексту: посебан програм). 

 Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава. 

 Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни 

орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе''. 

ЈКП '' Варварин'' Варварин донело је Посебан програм коришћења субвенција из 

буџета општине Варварин за 2021.годину и на исти је Скупштина општине дала 

сагласност на седници одржаној дана 18.12.2020.године. 

 Надзорни одбор ЈКП '' Варварин'' Варварин на седници одржаној 

13.09.2021.године донео је Одлуку број 1085/ГД  којом је прихватио измену  Програма 

коришћења субвенција из буџета општине Варварин  ЈКП ''Варварин'' Варварин за 

2021.години. У измени Посебног програма се наводи, да ће се неутрошена средства 

планиранa Одлуком о буџету општине Варварин за 2021.годину у висини од 

4.600.000,00 динара, уместо набавке камиона кипера, која није реализована услед 

непланираних дешавања (нагли скок пореза и царина на увоз возила, недостатак возача 
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са дозволом Ц и Е категорије), користити за замену дотрајалих основних средстава за 

рад, и то набавком две тракторске приколице и машине за сечење асфалта.  

 

 

БРОЈ: 023-31/21-I 

У Варварину, дана 17. септембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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