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Увод  
 
План развоја општине Варварин 2021 – 2028. године дефинише главне развојне правце и 
циљеве током наредног седмогодишњег периода, и то у свим областима од највећег значаја 
за детерминисање квалитета живота становништва, степена привредне развијености и стања 
животне средине. Као такав, документ који се налази у наставку представља својеврстан водич  
за израду јавних политика јединице локалне самоуправе током периода на који се односи, а 
заједно са планским документима краћег временског обухвата или уже фокусираности на 
појединачне развојне правце, који из Плана развоја произилазе.  

Структурирано планирање локалног развоја има велики значај и у процесу приступања земље 
Европској унији, а што представља њено стратешко опредељење, као и у реализацији циљева 
Агенде 2030 Уједињених нација, а која представља глобалну развојну агенду. У оба процеса, 
јединице локалне самоуправе, односно јавне политике и активности које оне предузимају 
имају незаменљив значај у крајњој реализацији поменутих стратешких опредељења. Јасним 
дефинисањем сопствених развојних тежњи у наредном седмогодишњем периоду, јединица 
локалне самоуправе долази у позицију да приступи и успешно користи бројне фондове који 
финансирају активности усмерене ка приближавању земље Европској унији, а првенствено у 
оквиру инструмента ИПА III, који се управо и односи на период од 2021. до 2027. године. 
Постојање и квалитет локалног планског документа највишег значај, а какав је управо План 
развоја који је на овом месту предмет израде, представљају један од основних предуслова 
успешног конкурисања за бесповратна средства из ИПА програма.  

Имајући у виду обухват Плана развоја и његов потенцијал да повољно утиче на становништво 
јединице локалне самоуправе, поред великог броја података из извештаја, стратегија, студија, 
истраживања и сл, у процесу израде су посебно место имали управо становници Општине, 
односно представници јединице локалне самоуправе, цивилног друштва, здравствених, 
социјалних, образовних, културних и бројних других институција. Једино заједничким напором 
целокупног становништва Општине могуће је остварење постављених циљева и унапређење 
укупних услова живота за све. Садржина Плана развоја општине Варварин је у складу са оном 
предвиђеном Законом о планском систему и обухвата: (1) Преглед и анализу постојећег стања, 
(2) Визију, односно жељено стање, (3) Приоритетне циљеве који се желе постићи и (4) Преглед 
и кратак опис одговарајућих мера за остварење дефинисаних циљева. Током вишемесечног 
процеса израде Плана развоја, управо су информације добијене непосредно од становника 
Општине током одржаних радионица биле кључне за дефинисање визије Општине, развојних 
праваца и циљева на чијем остварењу је неопходно радити током наредних седам година. Како 
би се обухватио широк спектар тема и што већи број релевантних саговорника, представници 
из општине Варварин су били сврстани у три радне групе – за привредни развој и развој 
инфраструктуре, за развој друштвених услова и перспектива, те за унапређење стања животне 
средине и очување ресурса у Општини.  

Имајући у виду повезаност која у савременом свету постоји између становника јединица 
локалних самоуправа, региона, градова и различитих делова земаља, сваки напор на развоју 
општине Варварин ће, поред утицаја на саме становнике Општине, имати позитиван утицај и 
на остала околна подручја. Зато је посебна пажња приликом израде Плана развоја поклоњена 
његовој интегрисаности и усклађености са хијерархијски вишим планским документима, 
дефинисаним на нивоу земље као целине.  
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1. Основне карактеристике општине Варварин 
 
Општина Варварин се простире на површини од 249,3 км2, са 21 насељеним местом, у којима 
је, према проценама1 Републичког завода за статистику, 2019. године живело 16.0992 
становника, са опадајућом тенденцијом. У складу са наведеним подацима, густина 
насељености износи око 65 становника по км2, што је мање од густине насељености Расинске 
области којој Општина припада (83 становника/км2) и региона Шумадије и Западне Србије (72 
становника/км2). На основу процењеног броја становника, у општини Варварин је у 2019. 
години живело 7,3% становника Расинске области, односно мање од 1% становника региона 
Шумадијe и Западнe Србијe. Према површини, општина Варварин је друга најмања општина 
Расинске области, а по броју становника трећа најмања општина.   

Поред централног насеља општине Варварин – Варварина, на територији Општине се налази 
још 20 насеља, односно катастарских општина:  

Табела 1: Насеља општине Варварин (ха и апс. бр.)  

Р. бр. Насеље Површина (ха) 
Број становника3  

2002. 2016. 2026. 

1. Бачина 3.255 2.381 2.228 2.124 

2. Бошњане 2.130 1.963 1.873  1.810  

3. Варварин варош 184 2.198  2.162  2.137  

4. Варварин село 1.852 1.779 1.722  1.682  

5. Горњи Катун 1.110 1.468  1.410  1.370  

6. Горњи Крчин 440 243 219 203 

7. Доњи Катун 724 1.012 933 880 

8. Доњи Крчин 822 351 317 295 

9. Залоговац 1.085 881 837 807 

10. Избеница 2.547 531 512 499 

11. Карановац 979 409 357 324 

12. Мала Крушевица 573 317 294 279 

13. Мареново 576 453 426 408 

14. Маскаре 773 539 498 471 

15. Обреж 3.077 3.221 3.041 2.918 

16. Орашје 1.328 698 661 636 

17. Пајковац 581 142 122 110 

18. Парцане 719 542 501 474 

19. Суваја 105 149 194 235 

20. Тољевац 1.061 570 490 440 

21. Цeрница 995 275 250 233 

УКУПНО 24.928 20.122 19.046 18.334 
Извор: Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине 
Варварин, Варварин, 2009. година; Општинска управа општине Варварин 

 

                                                           
1 Стање на 30.06. Број становника средином године прерачунат је на бази резултата Пописа спроведеног 
2011. године. 
2 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
3 Процењени број становника према методологији Пописа 2002. године 



 

ПЛАН РАЗВОЈA ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2021 – 2028. ГОДИНЕ 

Страна | 11 

Подручје општине Варварин се у 
функционалном смислу налази у 
гравитационом подручју Крушевца, 
као регионалног центра. Поред тога, 
близина регионалног центра који чине 
Параћин, Ћуприја и Јагодина утичу да 
је у многим захтевима и везама 
општина Варварин оријентисана на 
суседну општину Параћин. Према 
функционалноj подели, сва насеља у 
мрежи би требало да се сврстају у 
оквиру пет рангова центара и насеља:  

 Општински центар (Варварин) 

 Центри заједнице насеља 
(Бачина, Доњи Крчин); 

 Локални центри (Бошњане, 
Орашје, Залоговац); 

 Развијено насеље са сеоским 
центром (Обреж) и 

 Примарна сеоска насеља (сва остала насеља).  

 

1.1. Географски положај 
 
Општина Варварин је лоцирана у средишњем делу Србије, у Расинској области, у јужном делу 
региона Шумадије и Западне Србије. Географски положај централног дела општине Варварин 

је одређен 21 источне географске дужине и 43 северне географске ширине. Општина се 
налази на просечној надморској висини од 140 м. Смештена је на левој обали Велике Мораве 
и Каленићке реке и граничи се на северу са општинама Рековац и Параћин, на југу са општинама 
Трстеник и Крушевац и на истоку са општином Ћићевац.  

Слика 2: Географски положај општине Варварин 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.go.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Извор: Општинска управа општине Варварин, 
Локални акциони план за младе 2011 – 2015. године, 
Варварин, 2010. година 

Слика 1: Просторни распоред насеља општине Варварин 
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Подручје општине Варварин обухвата западне и источне падине планине Јухор, југоисточне 
обронке Гледићких планина, као и део алувијалне равни на левој обали Западне и Велике 
Мораве. Велика Морава чини источну границу подручја Општине, док њена главна река 
притока, Каленићка река, протиче кроз Варварин.  

Због свог географског положаја, општина Варварин чини раскрсницу путева регионалног ранга 
који повезују Западну и Северну Србију са крушевачким и краљевачким подручјем. У 
непосредној близини Општине се налази саобраћајна петља Појате, путем које се читаво 
подручје прикључује на аутопут А1 – државни пут IА4 реда, који се креће од државне границе 
са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) до државне границе са Северном Македонијом 
(гранични прелаз Прешево) и који је део међународног путног правца Коридор 10. Додатно, 
Појате ће представљати почетну тачку будућег држаног пута IА реда А5, који ће се кретати 
трасом Појате-Крушевац-Краљево-Прељина, спајајући на тај начин државне путеве IА реда А1 
и А2. Саобраћајна мрежа на територији општине Варварин ће бити детаљније приказана у делу 
5.2.1. Путна инфраструктура.  

Општина Варварин је од већих градских центара удаљена: 

 Крушевац – 22 км 

 Ниш – 79 км 

 Краљево – 83 км 

 Крагујевац – 86 км  

 Београд – 173 км 

На бази изнетих информација се географски положај Општине може сматрати повољним, с 
обзиром на близину међународне путне мреже, као и нових путева чија је изградња тренутно 
у току. Општина је преко државног пута IА реда А1 повезана са Београдом и Нишом, у којима 
се налазе и међународне ваздушне луке „Никола Тесла“ и „Константин Велики“.  

 

1.2. Клима  
 
Општину Варварин карактерише умерена континентална клима, са хладним зимама и топлим 
летима. У вишим деловима Општине клима је нешто свежија, лета мање топла, а зиме 
хладније, са негативним просечним јануарским температурама. Утицај панонске климе 
изражен је у току зиме, када хладне ваздушне масе допиру долином Велике Мораве, док се на 
пролеће осећају струјања топлих јужних ветрова.  

Како у општини Варварин не постоји хидрометеоролошка станица, подаци о климатским 
факторима ће бити приказани из станице у Крушевцу.  

 

 

 

 

                                                           
4 У складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/2013, 119/2013 и 
93/2015) 
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Табела 2: Климатски фактори – станица Крушевац 

Климатски показатељ Вредност 

Температура ваздуха  

Просечна температура на нивоу године (°С) 11,4 

Просечна температура – месец јануар (°С) 0,2 

Просечна температура – месец јул (°С) 21,8 

Средњи број мразних дана на нивоу године 89 

Средњи број тропских дана на нивоу године  38 

Падавине (мм) 

Годишња сума на бази месечних просека 628,1 

Максимална дневна сума на нивоу године 73,3 

Средњи број дана > = 0,1 мм 134 

Средњи број дана > = 10 мм 20 

Релативна влага (%) 

Просек на нивоу године 76 

Просек – месец јануар 85 

Просек – месец јул 70 

Трајање сијања сунца 

Годишња сума на бази месечних просека 1826,7 

Просек – месец јануар 54,0 

Просек – месец јул 269,0 

Број ведрих дана на нивоу године 80 

Број облачних дана на нивоу године 105 
Извор: Републички хидрометеоролошки завод Републике Србије  

Приказани климатски услови су повољни за обављање пољопривредне производње. Овакви 

климатски фактори су утицали на то да се на територији Општине формира веома плодна 

земља, погодна за узгој различитих пољопривредних култура.   

 

1.3. Историја и културно наслеђе 
 
На подручју општине Варварин биле су формиране људске заједнице још у време старчевачке 
културе. О начину сахрањивања најстаријих становника ових крајева се може закључити на 
основу некрополе која је откривена у селу Обреж. О Трибалима (Србима) као најстаријим 
становницима на овим просторима пишу и хеленски историчари Херодот и Тукидит, у петом 
веку  пре нове ере.   

У другом веку Србија је припала римској провинцији Горњој Мезији. На трагове Римљана 
упућује и насеље у селу Маскаре на локацији Бедем, затим темељи римске грађевине типа villa 
rustica у насељу Бачина, римски суд са дршком украшен рељефом орла са змијом у канџама 
пронађен у Бошњанима, затим остаци римског новца у Варварину, оруђа, оружја, ножићи, 
гривне, остаци путева и др. За време Римљана Морава је била пловна све до Ниша, а од 
римског пута via militaris пут је водио у Италију и Рим.  

У VII веку Словени насељавају ове просторе и признају Византијску власт.  

У средњем веку је Левач играо важну улогу у животу српске државе. Краљ Милутин се након 
десетогодишњег ратовања против Драгутина (1301 – 1311. године) на земљишту данашњег 
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Орашја мири са братом и на месту помирења подиже манастир 1321. године. Значај Темнића5 
(Доњи Левач) посебно је порастао када је кнез Лазар узео Крушевац за своју престоницу.  

Путописац Бертрандон де ла Брокијер, враћајући се 1433. године са путовања по истоку, идући 
од Крушевца, прешао је на леву обалу Западне Мораве и записао да је наишао на веома леп и 
добро насељен крај. У легендама се Темнић најчешће везује за кнеза Лазара. О томе, између 
осталог, чувени аустроугарски путописац, археолог и етнолог и уједно један од највећих 
познавалаца југоисточне Европе, Феликс Каниц, пише: „Брежуљкасто земљиште на другој 
страни Каленићке реке зове се Темнић, а своје име добило је према предању, тако што је кнез 
Лазар, обилазећи своје руднике на висовима Јухора, видео тај предео обавијен густом маглом 
и узвикнуо: - Ала је тамнић“. 

Име Варварин помиње се први пут у XV веку, тачније 1473. године, за време Ђурађа 
Бранковића.  Војсковођа мађарског краља Стигмунда, Јован Марсони, допрео је до Сталаћа и 
Крушевца, поразио турску војску, запалио Крушевац и турску флотилу код Сталаћа и повукао се 
на просторе око Варварина.  

Назив Варварин појављује се у Кочиној крајини, у записима са краја XVIII века. Село Варварин 
настало је на месту спајање Западне и Јужне Мораве и помиње се у XVIII веку као Бела Црква 
са 8 домова. Ото Фердинад Дубислав, племенити Пирх, у свом делу „Путовање по Србији 
године 1829.“, описује место поред реке Мораве са именом Варварин, у коме су куће 
покривене ћеремидом.  

Године 1824. подигнута је црква, коју помиње Јоаким Вујић као Белу Цркву. Почетком XIX века 
у време Карађорђа, кнежевина Србија је била подељена у нахије. Варварин и насеља око 
Варварина припадали су Јагодинској нахији, која је била подељена на Горњи и Доњи Левач.  

У то време, 1810. године, на варваринском пољу код места Саставци одиграла се чувена битка 
измећу Карађорђа и руске војске са једне стране и турске војске коју је Куршид паша покренуо 
са југа и пошао на Србију, са друге. Српску војску је предводио Станоје Главаш, а руску војску 
гроф Орурк. Победила је српска војска. Коначно ослобођење наступило је после II српског 
устанка. Под кнезом Милошем је округ Темнић обухватао сва села Поморавља, Левач, 
територију до Крагујевца.  

Касније је округ Темнић подељен на срезове Белички, Темнићки и Левачки, са центрима у 
Јагодини за Белички срез, Варварину за Темнићки и Рековцу за Левачки срез. Напредак читаве 
области настаје од времена када Варварин постаје среско место. Темнићки срез је имао 43 
насеља и 22.506 становника. Једна црква опслуживала је 3.751 становника, а једна школа 
долазила је на 2.250 житеља. У то време Темнићки срез је имао 10 школа и 6 цркава.  

Насеља су се интензивно развијала после ослобађања ових крајева од Турака. Миграцијом је 
становништво из јужних крајева земље, која је била под Турцима, крчећи шуме насељавало ове 
области. Становништво се искључиво бавило пољопривредом и сточарством. Занати су се 
упражњавали само у домену кућних потреба. Са развојем насеља развијале су се и друге 
потребе, тако да су поред важнијих друмова (према Јагодини и Крагујевцу) отваране механе са 
шталама за коње, као и разне трговине у којима су се продавале основне намирнице. Варварин 
је као центар среза добио многе установе као: среску управу, суд, нижу гимназију (4 разреда), 
пошту и др.  

Карактеристика насеља у области Темнић је да су она често расељавана и затим поново 
формирана. Ова померања вршена су из више разлога. Велике поплаве река Велике и Западне 
Мораве утицале су на пресељења насеља на сигурније просторе, што је додатно било 
подстакнуто чињеницом да су Мораве често мењале свој ток. Сва насеља у области Темнић 

                                                           
5 Темнић је област Шумадије, која се простире између Велике Мораве, планине Јухор и Западне Мораве.  
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била су на левој обали река, које су чиниле источну границу. Године 1886. приликом велике 
поплаве, воде Велике Мораве пробиле су ново корито и том приликом уништиле старо село 
Катун. Већи део становника саградио је своје домове на левој обали реке, док је знатно мањи 
број остао у оквиру старог села. Старо село, сада на десној обали реке, 1905. године је добило 
назив Доњи Катун, а новоформирано село на левој обали Горњи Катун. Остала села Бошњане, 
Обреж као и село Варварин померена су такође због великих поплава Мораве.  

У планинском делу су померена многа насеља, или су се формирала као нова и то: Избеница, 
Суваја, Мала Крушевица, Средњи и Горњи Крчин и Мареново.  

У првом светском рату, подручје Темнића после повлачења српске војске окупирали су 
аустроугарске и бугарске трупе. Привредни развој у међуратном периоду овог подручја текао 
је врло споро. Становништво се и даље бавило земљорадњом и сточарством на малим 
поседима.  

Послератни развој, након Другог светског рата, у општини Варварин карактерише демографски 
и привредни раст, што представља резултат спонтаних појединачних активности, нарочито 
активности становништва да се отргне од заосталости. У Варварину је извршена концентрација 
становништва, привреде и друштвене делатности.  

Општина Варварин има симболе који изражавају њене историјске, културне, привредне и 
географске посебности, а то су првенствено грб и застава. 
Зелена површина на грбу симболизује Поморавље које са 
друге стране знака прелази у брдско планински део и 
представља Јухор са Горњим Темнићем. Плава површина 
представља Западну и Велику Мораву које пролазе поред 
седам села Општине, што скупа симболише Поморавље и 
Горњи Темнић. Клас пшенице и винове лозе симболи су 
занимања већег броја грађана и веће заступљености 
пољопривредне производње у Општини. Орао представља 
симбол вечите тежње народа овог краја за слободом. Плава 
застава је застава општине Варварин.6  

 

  

                                                           
6 Статут општине Варварин, глава 1. члан 5. („Сл. лист општине Варварин“, бр. 04/2002) 

Слика 3: Грб општине Варварин 
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КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Општина Варварин се налази у Расинској области, у региону Шумадија и Западна 
Србија. 

 На површини Општине од 249,3 км2 регистровано пребивалиште има 16.099 
становника. 

 Становништво општине Варварин живи у 21 насељу, са вароши Варварин као 
општинским центром. 

 Релативно мали број становника је расподељен у велики број насеља, што отежава 
оптимално организовање здравствених, образованих, културних, спортских и других 
друштвених услуга. 

 Густина насељености општине Варварин од 65 ст/км2 је мања од просечне густине 
насељености Расинске облати и региона Шумадије и Западне Србије. 

 По површини и броју становника општина Варварин спада у мање општине у земљи. 

 Клима у Општини је повољна за пољопривредну производњу. 

  



 

ПЛАН РАЗВОЈA ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2021 – 2028. ГОДИНЕ 

Страна | 17 

2. Природни ресурси 

 

2.1. Пољопривредно земљиште 
 
Имајући у виду значајно учешће пољопривредног земљишта у укупној површини Општине, оно 
представља изузетно значајан ресурс како досадашњег, тако и будућег развоја општине 
Варварин. Наиме, природни услови на територији Општине омогућавају ратарску и повртарску 
производњу, а такође и воћарство и виноградарство. Високо учешће пољопривредног 
обрадивог земљишта у укупној површини територије Варварин представља значајан 
предуслов за развој ефикасне и одрживе пољопривреде, који би достизањем виших степена 
прераде у виду комплементарних прерађивачких и прехрамбених индустрија могао бити 
главни покретач општинског развоја у наредним годинама.  

Према подацима текућег Просторног плана7, на преко 80% територије Општине постоје услови 
за обављање пољопривредне производње у општем смислу, док на готово 70% површине 
постоје добри услови за ратарство, воћарство и виноградарство. Прецизније, према подацима 
недавно израђене Стратегије одрживог развоја8 на укупној површини Општине од 24.929 ха, 
16.563 ха представљају обрадиве површине, од чега 14.070 ха оранице и баште. 
Пољопривредно земљиште је 99% у приватном власништву.  

Табела 3: Структура територије општине Варварин, намена простора (ха и %) 

Р. бр. Намена простора Површина (ха) 
Учешће у укупној 

површини Општине ( %) 

1. Оранице и баште  14.070 56,44% 

2. Воћњаци 1.297 5,20% 

3. Виногради 1.008 4,04% 

4. Ливаде 188 0,75% 

Обрадиве површине (1-4) 16.563 66,43% 

5. Пашњаци 507 2,04% 

Пољопривредно земљиште (1-5) 17.070 68,47% 

6. Шуме и шумско земљиште 4.985 20,00% 

7. Остало земљиште9 2.874 11,53% 

УКУПНО 24.929 100% 
Извор: Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 
– 2030, Варварин, 2019. година  

Самим тим, од поменутих 70% територије Општине, преко 56% чине оранице и баште 
(најплоднија земљишта) и виногради око 4% укупне територије Општине (заједно са 
воћњацима нешто преко 9% територије Општине). Самим тим, ливаде и пашњаци су 
заступљени на знатно мањој преосталој површини, и представљају мање од 3% укупне 
територије Општине, што уједно представља и ограничавајућ фактор за значајнији развој 
сточарства. 

                                                           
7 Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине Варварин, 
Варварин, 2009. година 
8 Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030, 
Варварин, 2019. година 
9 Остало земљиште обухвата и грађевинско земљиште 
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Плодно земљиште чине око 88% површине општине Варварин, док остало земљиште обухвата 
око 12%10 територије. Свега око 7% површине територије чини неплодно земљиште, од чега је 
око 63% површина изграђено. Овакав просторни распоред плодног и неплодног земљишта 
(изразито учешће плодног и мало учешће неплодног земљишта) одговара типу насељености 
територије Општине и привредној активности највећег дела становништва, са густим и 
збијеним популационо већим селима која су окружена пољопривредним површинама. 

Илустрација 1: Структура укупног земљишта и структура обрадивог земљишта општине Варварин 
(%) 

Извор: Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине 
Варварин, Варварин, 2009. година 

Земљиште највишег квалитета за обављање пољопривредне делатности се налази уз речне 
сливове река – Западне и Велике Мораве и Каленићке реке, као и на благо нагнутим теренима 
средишњег дела територије Општине. На овим просторима постоје услови за гајење житарица, 
крмног биља, поврћа, јагодичастог воћа, цвећа и других култура. За обављање пољопривредне 
производње на већим надморским висинама у Општини је потребно обезбедити адекватан 
систем наводњавања. У деловима Општине на надморским висинама између 200 и 300 метара 
постоји потенцијал за развој воћарства, виноградарства и сточарства.  

Иако се производни потенцијал пољопривредног земљишта разликује на различитим 
деловима територије Општине, а што је условљено физичким и хемијским особинама 
земљишта, типом земљишта, конфигурацијом терена, могућностима снабдевања водом и 
наводњавањем, оно представља један од најзначајнијих (ако не и појединачно најзначајнији) 
ресурса даљег привредног развоја Општине. Основна оцена квалитета земљишта је да је 
учешће бољих класа врло високо. Различитим адекватно структурираним мерама је могуће 
подићи производни потенцијал земљишта, нпр. кроз комасацију, мелиорацију, примену 
адекватних метода орања и ђубрења и сл.  

 

2.2. Шумско земљиште  
 
Према подацима Стратегије одрживог развој општине Варварин11, шуме и шумско земљиште 
заузимају површину од скоро 5.000 ха, чинећи на тај начин 20% укупне територије Општине. 
Шуме су примарно лоциране на стрмим и неприступачним теренима планине Јухор и 
Гледићких планина, и уз водотокове на територији Општине. 

Подаци Републичког завода за статистику из извештаја Општине и региони омогућавају 
поређење учешћа површине шумског земљишта у укупној површини појединачних општина. 
Наиме, заступљеност обраслих шумских површина на територији општине Варварин нешто је 

                                                           
10 Укључује и грађевинско земљиште, инфраструктуру, као и површине под водотоцима, неплодне 
површине и др.   
11 Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030, 
Варварин, 2019. година 

88%

12%

Плодно земљиште Остало земљиште

20%

68%

Шуме Пољопривредно земљиште
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нижа у односу на просечну вредност за целу Расинску област, и уједно нижа од општина 
Крушевац, Александровац и Брус. Међутим, потребно је имати у виду да општина Брус 
обухвата и делове планине Копаоник, која је заштићена као национални парк, те у значајној 
мери покривен обраслим шумским површинама. 

Важно је нагласити да је клима на територији општине Варварин погодна за даље 
пошумљавање, које према подацима Републичког завода за статистику није било значајније у 
протеклих пет година, тј. у периоду од 2015. до 2020. године. Наиме, према подацима за 
поменути период, пошумљена површина12 је износила мање од 16 ха укупно, тј. у просеку 
мање од 3 ха годишње. Посебан потенцијал за пошумљавање постоји на побрђу Гледићких 
планина и планине Јухор, као и на теренима на северу и западу Општине и нагнутијим 
теренима у зонама речних долина Каленићке, Церничке реке и других мањих речних токова.13  

Како је наведено на радионицама радних тимова, један од проблема у управљању шумама је 
њихово различито власништво, с обзиром да се део налази у власништву јавног предузећа 
„Србијашуме“, део је у приватном власништву, док за део власништво није познато. Самим 
тим, како би се стекао увид у проблем илегалне сече шума, те како би се озбиљније приступило 
пошумљавању, неопходна је размена података између различитих субјеката. У насељима 
Општине постоји недостатак уређених шума и уређеног урбаног зеленила.  

 

2.3. Воде  
 
Кроз територију Општине протичу Западна и Велика Морава, Каленићка, Церничка, Вратарска 
и Залоговачка река, као и други мањи речни токови.  

Водни токови на територији Општине представљају повољан ресурс за: 

1. Развој туристичке понуде (излетнички, транзитни, наутички, риболовни, спортски, 
манифестациони, еколошки, научни и др. туризам); 

2. Узгој рибе, првенствено на чистим површинским водама у брдско-планинском 
делу Општине; 

3. Развој речног саобраћаја, који је тренутно ограничен на лака пловила; 

4. Развој хидротехничких и хидроенергетских система и др. 

Експлоатација саобраћајног, али и туристичког потенцијала водних површина општине 
Варварин у значајној мери зависи од реализације пловидбеног система Морава-Вардар, који 
би требало да повеже европску пловну мрежу са Средоземљем најкраћим путем.  

 

2.4. Минералне сировине  
 
На територији општине Варварин су досадашњим истраживањима откривени, а у одређеној 
мери и експлоатисани извори минералних вода и других неметаличних минералних сировина, 
у првом реду шљунка и песка из наноса Велике Мораве.  

Минерална вода је откривена и експлоатисана у атару села Орашје, у непосредној близини 
обронака планине Јухор, на 220 м надморске висине. Ова вода се сврстава у групу хладних 
калцијум – магнезијум – хидрокарбонатних – угљенокиселих вода. Ова вода се сматра једном 

                                                           
12 Узимајући у обзир и лишћарске и четинарске шуме, како у шумама тако и изван њих 
13 Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине Варварин, 
Варварин, 2009. година 
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од најстаријих минералних вода која је флаширана и добила ширу тржишну употребу на 
територији земље, имајући у виду да почеци њене експлоатације датирају у двадесетим и 
тридесетим годинама 20. века. Изузев поменутог изворишта минералне воде, у селу Орашје су 
изостала значајнија истраживања других минералних изворишта на подручју планине Јухор. 
Извори лековитих и минералних вода би могли представљати значајан привредни и 
туристички потенцијал Општине.  

Експлоатација шљунка и песка у наносима Велике Мораве би такође могла представљати 
значајан извор будућег развоја општине Варварин. Имајући у виду да су досадашње активности 
експлоатације овог минералног извора вршене неплански, неопходно је првенствено 
регулисање и планско уређење подручја експлоатације, уз поштовање свих захтева заштите 
животне средине. 

 

2.5. Обновљиви извори енергије  
 
Електрична и топлотна енергија се могу производити из различитих обновљивих извора 
енергије, као што су биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева светлост, енергија ветра 
и хидроенергија. 

Имајући у виду да простор општине Варварин представља претежно пољопривредно подручје, 
извесно је постојање услова за експлоатацију биомасе у сврху производње топлотне и 
електричне енергије из остатака и отпадака пољопривредне производње. 

Додатно, постоје потенцијали за искоришћење енергије токова река Западне и Велике Мораве, 
те за изградњу хидроелектрана на територији општине Варварин. Евентуална изградња 
оваквих енергетских објеката би требало да буде процењена са аспекта утицаја на стање 
животне средине. 

У сваком случају, све до данас су изостала детаљнија истраживања потенцијала за 
експлоатацију обновљивих извора у сврху производње енергије.  
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КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ  
 

 

 

 Пољопривредно земљиште представља појединачно најзначајнији природни ресурс 
Општине. 

 Значајно учешће пољопривредног земљишта у структури површине Општине – на 
готово 70% површине постоје повољни услови за развој воћарства, повртарства и 
виноградарства. 

 Плодно земљиште представља готово 90% површине територије Општине. 

 Оранице и баште чине готово 60% територије општине Варварин, при чему је готово 
целокупна површина пољопривредног земљишта у приватном власништву. 

 Мало учешће ливада и пашњака у површини Општине, од око 3%, што представља 
ограничавајућ фактор за динамичнији развој сточарства. 

 Применом одговарајућих мера је могуће подићи производни потенцијал 
пољопривредног земљишта на различитим деловима Општине – комасација, 
проширење система за наводњавање, примена адекватних метода ђубрења и орања 
и сл. 

 Шумско земљиште чини око 20% површине територије Општине и првенствено је 
лоцирано на теже доступним деловима Општине – стрми обронци планина Јухор и 
Гледићких планина, те уз водотокове. Постоји потенцијал за даље повећање овог типа 
земљишта. 

 Обрасле шумске површине на територији Општине карактеришу сложени власнички 
односи, између различитих јавних институција и приватних лица. Ово отежава 
планирање и спровођење акција пошумљавања, као и стицање увида у постојеће 
проблеме, нпр. у обим и учесталост нелегалних сеча шума. 

 Озбиљнији програми пошумљавања територије Општине су изостали токо протеклих 
година. 

 Од минералних сировина се експлоатишу песак и шљунак из наноса реке Велике 
Мораве. Међутим, ово је најчешће вршено на неплански и неуређен начин. Реке би 
на територији Општине могле представљати значајан потенцијал привредног развоја, 
пре свега са аспекта развоја туристичке понуде. 

 Извориште минералне воде је до сада пронађено у атару села Орашје и коришћено 
за флаширање пијаће воде. Минералне воде би могле представљати потенцијал за 
развој сектора туризма. Међутим, озбиљнија истраживања потенцијала су изостала 
до данас. 

 Нису вршена истраживања потенцијала обновљивих извора енергије на територији 
Општине. С обзиром на значајно место пољопривреде, извесна је могућност 
коришћења њеног отпада као биомасе за производњу енергије. 
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3. Демографска структура 
 
Према последњим проценама Републичког завода за статистику, број становника општине 
Варварин у 2019. години износио је 16.099.14 Становници Општине чине 7,3% укупног 
становништва Расинске области. У 2019. години мушка популација формирала је 49,8%, док је 
женски пол формирао 50,2% становништва Општине.15  

Као што је случај и на нивоу просека Републике Србије, број становника Општине из године у 
годину бележи пад, и то по просечној пондерисаној годишњој стопи од 1,36% у периоду 2011 
– 2019. године (2011. година је узета као почетна јер је тада извршен последњи попис 
становништва). Општина Варварин бележи сличну просечну пондерисану годишњу стопу пада 
броја становника као и целокупна Расинска област (-1,09%), док су ове стопе на нивоу региона 
Шумадије и Западне Србије, као и Републике Србије нешто ниже, односно износе -0,78% и -
0,43%, респективно.16 Уопштено, број становника Општине се током посматраног периода 
смањивао за 233 становника у просеку годишње. Тренд кретања броја становника у општини 
Варварин, Расинској области, региону Шумадије и Западне Србије и у Републици Србији, за 
период 2011 – 2019. године представљен је на наредним илустрацијама.  

Илустрација 2: Тренд кретања броја становника у општини Варварин и Расинској области, 2011 – 
2019. године (апс. бр.) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Иако Варварин бележи неповољнију просечну пондерисану годишњу стопу смањења броја 
становника у односу на целокупну Расинску област у анализираном периоду, тренд кретања 
броја становника у општини Варварин незнатно је повољнији у односу на неке од општина које 
са њом деле припадност Расинској области: Брус и Трстеник. Све општине Расинске области 
бележе изузетно блиске вредности овог показатеља, са изузетком града Крушевца, где је овај 
тренд, иако такође негативан, најповољнији.  

Такође, просечна пондерисана стопа пада броја становника у региону Шумадије и Западне 
Србије као целини је била значајно виша у односу на исту стопу на нивоу целе земље. Наиме, 
од 2011. године се број становника у Региону у просеку смањивао по стопи од 0,78%, што је 1,8 
пута брже него у целој земљи. Поменуте тенденције су приказане на наредној илустрацији.   

                                                           
14 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
15 Републички завод за статистику Републике Србије, Демографска статистика 2019, Београд, 2020. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202014017.pdf 
16 Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике Србије, 
Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
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Илустрација 3: Тренд кретања броја становника у региону Шумадије и Западне Србије и Републици 
Србији, 2011 – 2019. године (апс. бр.) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

На бази свега изнетог је приметно да је кретање броја становника током протеклих девет година 
било неповољно и то израженије него у целој земљи, Области и Региону којима Општина 
припада. Такође, може се очекивати да се негативни трендови броја становника наставе у 
будућности.   

На неповољна кретања броја становника Општине су утицали неповољни природни прираштај и 
неповољне миграције становништва, и то како у веће урбане центре у земљи, тако и у развијене 
земље Западне Европе. Више података о томе ће бити приказано у наставку. 

 

3.1. Витални догађаји 
 
Број живорођене деце у општини Варварин у 2019. години износио је 104, односно, релативно 
исказано, 6,5 деце на 1.000 становника Општине. Број умрлих током исте године износио је 
311, односно 19,3 на 1.000 становника. Наведено је формирало негативан природни прираштај 
у вредности од -207, тј. -12,8 на 1.000 становника.17 У односу на остале општине Расинске 
области ситуација са аспекта природног прираштаја у општини Варварин је најнеповољнија, 
разликујући се од просечне вредности на 1.000 становника у овој области Србије, која износи 
-8,6, за скоро 50%. У поређењу са регионом Шумадије и Западне Србије, општина Варварин је 
у 2019. години забележила дупло нижу вредност природног прираштаја на 1.000 становника, 
а у односу на ниво Републике Србије 2,4 пута нижу вредност. Међутим, важно је нагласити да 
је природни прираштај у општини Варварин током последњих пет година забележио 
најповољније вредности у 2018. и 2019. години. Тренд кретања броја живорођене деце и 
природног прираштаја у Општини по годинама, за период 2011 – 2019. године, представљен је 
на наредној илустрацији.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
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Илустрација 4: Број живорођене деце и природни прираштај у општини Варварин, 2011 – 2019. године 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2012 – 2020. године 

Представници Дома здравља су на одржаним радионицама напоменули да је у 2020. години 
број живорођене деце био још нижи, те да је рођено око 70 деце. То представља значајан пад 
у односу на период до 2004. године када је на територији Општине годишње било рађано око 
250 деце.  

Просечна старост мајке при рођењу првог детета у Општини у 2019. години износила је 25,7 
година, што је за 1,6 година ниже од просека Расинске области, док је стопа укупног 
фертилитета18 била 1,2.19 Најнеповољнији природни прираштај у Варварину у односу на друге 
општине Расинске области управо је једним делом резултат и ниске стопе укупног 
фертилитета, која је на нивоу целокупне Расинске области у просеку износила 1,4, а општина 
Варварин је у 2019. години забележила најнижу вредност овог показатеља у односу на 
анализирану групу општина. 

Број закључених бракова у Општини током 2019. године био је 75, док је број разведених 
бракова током исте године 32.20  

На бази годишњих података РЗС-а о броју закључених и разведених бракова и последњих 
доступних података о броју удатих / ожењених становника Општине (Попис 2011. године), 
процењен је број удатог / ожењеног становништва старости 15 и више година за 2019. годину, 
и он износи око 9.891, односно око 61,4% популације Општине. Структура становништва 
старости 15 и више година према брачном статусу представљена је на наредној илустрацији, а 
на бази последњих доступних података, из Пописа 2011. године.  

                                                           
18 Један од основних показатеља нивоа репродукције становништва, који показује број живорођене деце 
по једној жени 
19 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
20 Ibid. 
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Илустрација 5: Структура становништва општине Варварин старости 15 и више година према 
брачном статусу, Попис 2011. године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 5 – Брачни статус, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134004.pdf 

Становници Општине су на одржаним радионицама посебно истакли проблем значајног броја 
неожењених пољопривредника у сеоским срединама Општине. 

 

3.2. Старосна структура становништва 
 
Према подацима из 2019. године просечна старост становништва општине Варварин износила 
је 46,17 година.21 Просечна старост у Општини виша је од вредности овог показатеља на нивоу 
Расинске области (45,27 година), али је незнатно нижа од просечне старости становништва 
општина Брус и Трстеник. У односу на регион Шумадије и Западне Србије, као и ниво 
Републике Србије, општина Варварин у просеку има старије становништво. Наиме, просечна 
старост становништва региона Шумадије и Западне Србије износи 43,75 година, док је 
просечна старост на нивоу целе земље 43,31 година. Индекс старења у Општини у 2019. години 
износио је 195,7. Овај индекс представља однос између броја старог (60 и више година) и 
младог (0-19 година) становништва. Индекс старења у Општини значајно је виши од индекса 
на нивоу Расинске области, региона Шумадије и Западне Србије и Републике Србије, и то 
10,2%, 31,7% и 35,8%, респективно. Међу општинама Расинске области само општина Трстеник 
бележи вишу вредност овог показатеља од Варварина.  

Како је у периоду 2011 – 2019. године индекс старења у Општини континуирано растао, и то по  
просечној стопи од 3,8%, тако је расла и просечна старост становништва – по просечној стопи 
од 0,5%. Током посматраног периода се просечна старост становништва повећала за годину 
дана и осам месеци, односно за 2,5 месеца у просеку годишње.  

Тренд раста индекса старења и просечне старости становништва карактеристичан је и за 
целокупну Расинску област, регион Шумадије и Западне Србије, као и за Републику Србију. 
Иако је просечна старост у општини Варварин, као што је већ поменуто, виша у односу на 
просек на нивоу Расинске области, региона Шумадије и Западне Србије и Републике Србије, 
просечна пондерисана годишња стопа раста овог показатеља у периоду 2011 – 2019. године у 
Општини нешто је нижа него на нивоу остале три територијалне јединице, где износи 0,6%, 
0,59% и 0,51%, респективно. С друге стране, просечна годишња стопа раста индекса старења у 
Расинској области током анализираног периода износила је 3,65%, односно 0,2 процентна 
                                                           
21 Ibid. 

29,1%

60,2%

7,3%

3,3%
0,2%

МУШКАРЦИ

Неожењен

Ожењен

Удовац

Разведен

Непознато

17,0%

57,9%

21,7%

3,2%
0,2%

ЖЕНЕ

Неудата

Удата

Удовица

Разведена

Непознато



 

ПЛАН РАЗВОЈA ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2021 – 2028. ГОДИНЕ 

Страна | 26 

поена мање у односу на забележен у Варварину. У односу на регион Шумадије и Западне 
Србије општина Варварин забележила је 0,3 процентна поена вишу просечну годишњу стопу 
раста индекса старења, а у односу на Републику Србију 0,9 процентних поена вишу.22  

Очекивано трајање живота становника општине Варварин (подаци се односе на период 2017 – 
2019. године) за мушкарце износи 71,8 година, а за жене 78,6 година. У односу на почетак 
анализираног периода, односно 2011. годину, очекивано трајање живота у Општини је код 
мушке популације смањено за пола године, а код женске популације је порасло за 8,4 месеца. 
У односу на просечно очекивано трајање живота на нивоу Расинске области, региона Шумадије 
и Западне Србије и Републике Србије, Варварин бележи сличну вредност за жене, а за 2 године, 
односно 1 годину и 7 месеци у односу на Регион, и 1 годину и 4 месеца у односу на целу земљу, 
нижу вредност за мушкарце.  

Према подацима из 2019. године о основним контингентнима становништва у општини 
Варварин, 62,6% становника Општине припадало је радном контингенту, односно старосној 
категорији 15-64 године. Старији од 18 година чинили су 85,1% становника Општине, док су 
деца предшколског и школообавезног узраста формирала 4,7% и 7,1% становништва Општине, 
респективно. Жене у фертилној доби (15-49 година старости) формирале су 19,9% 
становништва Општине. Структура становништва општине Варварин према основним 
контингентима становништва представљена је у наредној табели. 

Табела 4: Структура становништва општине Варварин према основним контингентима 
становништва, 2019. година (апс. бр. и %)  

15-64 године 18 и више година 0-6 година 7-14 година Жене (15-49 година) 

Број 10.081 13.697 754 1.143 3.205 

% 62,6 85,1 4,7 7,1 19,9 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Како је и очекивано, имајући у виду податке о просечној старости и индексу старења 
становништва у Општини, учешће деце предшколског и школообавезног узраста у 
становништву Општине смањено је за 0,45 и 1,88 процентна поена у односу на 2011. годину, 
респективно, док је учешће старијих од 64 године порасло за 3,7 процентних поена.  

Последњи доступни подаци о детаљној старосној структури становништва су подаци из Пописа 
2011. године, те ће старосна структура у општини Варварин базирана на поменутим подацима 
бити представљена на наредној илустрацији. 

                                                           
22 Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике Србије, 
Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2012 – 2020. године 
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Илустрација 6: Старосна структура становништва у општини Варварин, Попис 2011. године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 2 – Старост и пол, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2012/Pdf/G20124002.pdf 

 

3.3. Структура становништва према националној припадности, матерњем језику и 
вероисповести  
 
Према последњим доступним подацима (Попис 2011. године), највећи проценат становника 
општине Варварин, структурирано према националном опредељењу, чине Срби, и то 97,4%.23 
Следе их Роми – 0,6% (односно 24,6% остале популације, односно становника који нису Срби), 
Црногорци – 0,2% (односно 6,5% остале популације, односно становника који нису Срби) и 
Македонци – 0,1% (односно 4,4% остале популације, односно становника који нису Срби). 
Структура становништва Општине према националној припадности представљена је на 
наредној илустрацији.  

Илустрација 7: Структура становништва општине Варварин према националној припадности, 
Попис 2011. године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 1 – Национална припадност, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2012/Pdf/G20124001.pdf 

                                                           
23 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 1 – Национална припадност, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2012/Pdf/G20124001.pdf 
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У складу са структуром према националној припадности, најзаступљенији матерњи језик у 
Општини је српски језик, који је матерњи језик 98,4% становника Варварина. Српски језик је 
праћен румунским, који је матерњи језик за 0,3% становника Општине (односно за 16,6% 
становника којима матерњи језик није српски), затим ромским – 0,1% становника (односно 
8,5% становника којима матерњи језик није српски) и македонским – 0,1% становника (односно 
5,4% становника којима матерњи језик није српски). Структура становника Општине према 
матерњем језику представљена је на наредној илустрацији. 

Илустрација 8: Структура становништва општине Варварин према матерњем језику, Попис 2011. 
године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 4 – Вероисповест, матерњи језик и национална припадност, 
Београд, 2011. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134002.pdf 

Са аспекта вероисповести у структури становника општине Варварин доминантно је учешће 
православаца – 98,1%. Следи учешће протестаната – 0,2% (односно 8,6% становништва 
Општине који нису православци), католика – 0,1% (односно 6,2% становника Општине који нису 
православци) и атеиста – 0,1% (односно 5,6% становника Општине који нису православци). 
Структура становништва општине Варварин према вероисповести представљена је на наредној 
илустрацији.    

Илустрација 9: Структура становништва општине Варварин према вероисповести, Попис 2011. 
године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 4 – Вероисповест, матерњи језик и национална припадност, 
Београд, 2011. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134002.pdf 
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укупној запослености износило је 12,5%. Број незапослених у Општини био је 969 (60 
незапослених на 1.000 становника), од чега је жена било 577, односно 59,5%.24  

Како је у делу Плана развоја 3.2. Старосна структура становништва 
наведено да је број становника Општине који припада радном контингенту (15-
64 година старости) 10.081, закључује се да је учешће запослених у радном 
контингенту, односно стопа запослености у општини Варварин 35,6%. Другим 
речима, оквирно је сваки трећи становник Општине запослен.  

У поређењу са другим општинама Расинске области, општина Варварин бележи 
најнижу стопу запослености – 11 процентних поена нижу у односу на забележену у општини 
Брус, где је у групи општина Расинске области највиша вредност овог показатеља, а 6,5 
процентних поена нижу у односу на стопу запослености у општини Трстеник, где је забележена 
наредна најнижа вредност овог показатеља у групи анализираних општина. Стопе 
запослености по општинама Расинске области за 2019. годину биће представљене на наредној 
илустрацији.  

Илустрација 10: Стопе запослености по општинама Расинске области, 2019. година (%) 

Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике 
Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

У односу на просечну стопу запослености на нивоу целокупне Расинске области, стопа 
запослености општине Варварин нижа је за 8,2 процентна поена, у односу на ниво региона 
Шумадије и Западне Србије за 8,5 процентних поена, а у односу на ниво Републике Србије за 
12,5 процентних поена. Стопе запослености по наведеним територијалним јединицама биће 
представљене на наредној илустрацији. 

Илустрација 11: Стопе запослености у општини Варварин, Расинској области, региону Шумадије и 
Западне Србије и Републици Србији, 2019. година (%) 

Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике 
Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

За обрачун стопе незапослености је неопходан податак о броју становника Општине који су 
радно активни. Њихов број се повећао током протеклих пет година, односно у периоду од 2015. 

                                                           
24 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
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до 2019. године25 је порастао са 4.458 на 4.559 становника. Када се бројеви активних 
становника ставе у однос са становништвом које је радно способно (15-64 године), добијају се 
следеће стопе активности: 40,84% (2015. година), 39,72% (2016. година), 40,72% (2017. година), 
44,46% (2018. година) и 45,22% (2019. година). Наведени подаци указују да је мање од 
половине радно способног становника Општине заправо и активно на тржишту рада.  

Учешће незапослених лица у радном контингенту Општине износи 9,6%, док је стопа 
незапослености 21,25%. Општина Варварин бележи најнижу стопу незапослености међу 
општинама Расинске области, и то 2,1 процентна поена нижу у односу на Крушевац (где је 
забележена следећа најнижа стопа незапослености у Расинској области) и 7,7 процентна поена 
нижу у односу на Брус (где је забележена највиша стопа незапослености у Расинској области). 
Стопе незапослености по општинама Расинске области представљене су на наредној 
илустрацији. 

Илустрација 12: Стопе незапослености по општинама Расинске области, 2019. година (%) 

Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике 
Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

У односу на просечну стопу незапослености Расинске области, општина Варварин бележи 3,4 
процентна поена нижу вредност овог показатеља, у односу на регион Шумадије и Западне 
Србије 3,6 процентна поена нижу, док је вредност стопе незапослености на нивоу Републике 
Србије за 3 процентна поена повољнија у односу на стопу незапослености општине Варварин. 
Стопе незапослености по наведеним територијалним јединицама биће представљене на 
наредној илустрацији. 

Илустрација 13: Стопе незапослености у општини Варварин, Расинској области, региону Шумадије и 
Западне Србије и Републици Србији, 2019. година (%) 

Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике 
Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Међутим, иако стопа запослености у Општини заостаје за овим показатељем у другим 
општинама Расинске области, као и на нивоу Региона и Републике, важан показатељ 
унапређења на пољу запослености становника у Општини представља тренд кретања стопа 
незапослености и запослености по годинама. Наиме, стопа запослености je у општини 
Варварин у периоду 2015 – 2019. године расла у просеку годишње за 2,89%, док се стопа 

                                                           
25 Подаци нису упоредиви са ранијим годинама због промене у методологији. Од 2015. године се у 
запослено становништво убрајају и регистровани индивидуални пољопривредници.  
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незапослености у истом периоду смањивала у просеку за 6,11% годишње. Дакле, иако у 
Општини постоји простор за унапређење на пољу отварања нових радних места и 
запошљавања свих категорија радно способног становништва, о чему сведочи релативно ниска 
стопа запослености у односу на друге општине Расинске области, али и више нивое 
територијалне управе, може се закључити да се из године у годину остваривао одређени 
степен напретка у овом сегменту важном како за привреду Општине, тако и за квалитет живота 
њених становника. Тренд кретања стопе запослености и стопе незапослености у периоду 2015 
– 2019. године26 у општини Варварин представљен је на наредној илустрацији. 

Илустрација 14: Тренд кретања стопе запослености и стопе незапослености у општини Варварин, 
2015 – 2019. године (%) 

 
Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике 
Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2016 – 2020. године 

Посебан нагласак је потребно ставити на положај жена и младог становништва на тржишту рада 
у Општини, као и на друга лица која спадају у угрожене категорије. Локални акциони план 
запошљавања Општине препознаје као основне карактеристике тржишта рада управо високу 
стопу незапослености младих, високо учешће жена у укупној незапослености, као и велики 
број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама (млади, дугорочно 
незапослени, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и др). Друге 
карактеристике тржишта рада у Општини које Акциони план наводи, а од којих су многе 
статистичким подацима подупрете кроз претходне делове анализе 3.4. Становништво према 
радној активности, су: низак степен активности становништва, висока незапосленост, велики 
број ангажованих у сивој економији, као и неповољна старосна и квалификациона структура 
незапослених. Основни узрок ових проблема јесте недостатак послова као последица 
недовољне привредне активности.  

Као што је већ наведено, жене учествују у укупној запослености у Општини са 36,5%, док у 
укупном броју незапосленог становништва учествују са 59,5%. Додатно, у укупном броју 
незапослених лица са шестим и седмим нивоом квалификација, односно степеном стручне 
спреме, жене учествују са чак 75,8%.27 Стога је веома важно посебан фокус усмерити на 
подршку запошљавању жена, са циљем обезбеђења вишег степена родне равноправности и 
инклузије жена у привредни живот Општине. Детаљна структура незапослених лица према 
квалификацијама представљена је на наредној илустрацији. 

                                                           
26 Ibid.  
27 Обрачунато на бази података преузетих из: Општинска управа општине Варварин, Локални акциони 
план запошљавања општине Варварин за 2021. годину, Варварин, април 2021. године 
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Илустрација 15: Квалификациона структура незапослених лица у општини Варварин, 30.11.2019. 
године (%) 

Извор: Општинска управа општине Варварин, Локални акциони план запошљавања општине 
Варварин за 2021. годину, Варварин, април 2021. године 

Међу незапосленима првог и другог нивоа квалификација 53,33% су жене, међу 
незапосленима трећег, четвртог и петог нивоа 55,57% и међу незапосленима шестог и седмог 
нивоа квалификација жене учествују са, као што је већ поменуто, 75,78%. 

Запосленост младих (старости 15-29 година) у Општини износи свега 16,4%28, док је њихово 
учешће у укупној незапослености око 24%.29 Зато су од великог значаја програми обуке за 
младе, као припрема за укључење на тржиште рада, али и саветодавна подршка по питању 
професионалне оријентације, тражења посла и предузетништва, још у фазама касног основног 
и средњошколског образовања. Канцеларија за младе је спроводила активности на плану 
запошљавања младих. Међутим, како је наведено и на радионицама радних група, постоји 
проблем интензивног одласка младих из Варварин у велике градове и иностранство, с обзиром 
на глобалну тенденцију пресељења становништва из сеоских у урбане средине, али и с 
обзиром на изразито ограничену понуду рада на територији Општине. Посебан проблем 
представља останак високообразованих младих у градовима у којима су завршили високе 
школе и факултете.  

Поред подршке и програма подстицања запошљавања жена и младих у Општини, потребно је 
обезбедити и програме подршке, стицања знања и вештина које су неопходне за самосталан 
рад у струци, програме преквалификације и доквалификације, као и саветодавне видове 
подршке и за друге угрожене категорије, попут технолошких вишкова, лица старијих од 50 
година, Роме, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослене и др. Учешће лица старијих од 
50 година у укупној незапослености у Општини износи око 31%, док је учешће дугорочно 
незапослених (на евиденцији дуже од годину дана) чак 55%. Укупно учешће лица која спадају 
у угрожену категорију у незапослености у Општини износи скоро 60%, где је највећи број лица 
у категорији дугорочно незапослени и млади до 30 година старости. На наредној илустрацији 
биће представљена структура лица из угрожене категорије и учешће појединачних група у 
укупној незапослености Општине. 

                                                           
28 Обрачунато на бази података преузетих из: Општинска управа општине Варварин, Локални акциони 
план запошљавања општине Варварин за 2021. годину, Варварин, април 2021. године; Републички завод 
за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
29 Обрачунато на бази података преузетих из: Општинска управа општине Варварин, Локални акциони 
план запошљавања општине Варварин за 2021. годину, Варварин, април 2021. године 
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Илустрација 16: Структура лица која спадају у угрожену категорију и учешће појединачних група у 
укупној незапослености општине Варварин, 2019. година (%) 

Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Општинска управа општине Варварин, Локални 
акциони план запошљавања општине Варварин за 2021. годину, Варварин, април 2021. године 

Општина је већ препознала све поменуте проблеме на тржишту рада и активно ради на 
планирању и имплементацији мера за њихово ублажавање. Тако је у 2020. години опредељено 
15 милиона РСД за: програм јавних радова (5 милиона РСД), субвенције за самозапошљавање 
(6,25 милиона РСД) и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих (3,75 милиона РСД). И током претходних година Општина је суфинансирала 
поменуте програме и мере активне политике запошљавања. Поред тога, у Општини су 
спровођени и неки други програми подстицања запошљавања, у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање и међународном институцијом GIZ. Међутим, како је наведено на 
радионицама радних тимова, одзив локалног становништва је био недовољан, а посебно у 
категорији становништва које је остварило права на социјалну помоћ, те нису мотивисани да 
се активирају на тржишту рада.  

Међутим, како би се стање на тржишту рада и показатељи запослености у Општини значајно 
променили, односно унапредили, неопходно је подстицање привредне активности, кроз 
обезбеђење добре инфраструктурне опремљености у индустријским и радним зонама, те 
привлачење домаћих и страних инвеститора и отварање нових радних места за становнике 
Општине са различитим степенима образовања и стручног усмерења.  

 

3.5. Образовна структура становништва 
 
Последњи доступни подаци о структури становништва према степену образовања, по 
општинама, су подаци последњег Пописа из 2011. године, који ће у наставку бити 
представљени и анализирани за општину Варварин. 

Највећи проценат становника Општине има основно образовање – 33,6% становника. Затим 
следе становници са средњим образовањем – 31,2% и са непотпуним основним образовањем 
– 23,9%. Становништво Општине средњег степена образовања доминантно формирају лица са 
завршеном средњом стручном школом у трајању од 4 године – 52,1% становника са средњим 
степеном образовања; затим следе лица са завршеном средњом стручном школом у трајању 
краћем од 4 године – 37,9% становника са средњим степеном образовања; док лица са 
завршеном гимназијом формирају 10% популације за средњим степеном образовања. Виши и 
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високи степен образовања има 6% становника Општине, док је 4,6% становника без школске 
спреме.30 На наредној илустрацији биће представљена образовна структура становништва 
општине Варварин. 

Илустрација 17: Образовна структура становништва општине Варварин, Попис 2011. године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 3 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 
Београд, 2011. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134001.pdf 

Приказани подаци указују на то да преко 62% становништва Општине поседује основно 
образовање или мање од тога (непотпуно основно образовање, без школске спреме). Другим 
речима, од пет становника Општине троје припада овим образовним категоријама. Мање од 
сваког трећег становника Општине поседује завршено средње образовање, док становништво 
са вишим и високим нивоом образовања чини око 6% укупног броја становника. Имајући у виду 
да готово сваки четврти становник Општине није завршио основну школу, од значаја је 
напоменути да током протеклих десетак година нису били организовани програми 
образовања за одрасле у Варварину.  

Важно је нагласити да на структуру укупног становништва Општине према степену образовања 
значајно утиче пол становника, јер је већи проценат жена без школске спреме у односу на број 
мушкараца, док је проценат жена са вишим и високим образовањем нижи. За скоро 12 
процентних поена је више учешће жена без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем у образовној структури женског становништва Општине од учешћа мушкараца 
без школске спреме и са непотпуним основним образовањем у образовној структури мушког 
становништва. Са друге стране, учешће жена са вишим и високим степеном образовања у 
образовној структури женског становништва ниже је за 1,2 процентна поена у односу на 
учешће мушкараца са вишим и високим степеном образовања у образовној структури мушког 
становништва Општине. Наведено сведочи о потреби за већим степеном укључености женског 
становништва у више нивое образовања и подстицањем родне равноправности. Образовна 
структура становника општине Варварин према полу биће представљена на наредној 
илустрацији. 

                                                           
30 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 3 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Београд, 2011. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134001.pdf 
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Илустрација 18: Образовна структура становништва општине Варварин према полу, Попис 2011. 
године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 3 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, 
Београд, 2011. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134001.pdf 

У односу на остале општине Расинске области, општина Варварин бележи висок проценат 
становника без школске спреме и са непотпуним основним образовањем – највиши међу 
анализираним општинама. Наиме, у односу на општину Александровац, која следи Варварин 
према учешћу становника без школске спреме и са непотпуним основним образовањем у 
образовној структури, Варварин има за 2,3 процентна поена више учешће поменутих 
категорија у образовној структури становништва, а чак за 13,2 процентна поена више у односу 
на Крушевац, где је овај проценат најнижи у Расинској области. Такође, Варварин бележи 
најниже учешће становника са вишим и високим степеном образовања у образовној структури 
становника у поређењу са анализираним општинама. Следи општина Ћићевац, где ово учешће 
износи 8%, односно за 2 процентна поена више него у општини Варварин, док је највеће 
учешће становника са вишим и високим степеном образовања у образовној структури 
становништва забележено у Крушевцу – 9 процентних поена више него у Варварину.  

У односу на просек на нивоу Расинске области, затим образовну структуру становништва 
региона Шумадије и Западне Србије, као и Републике Србије, општина Варварин има изузетно 
високо учешће становника без школске спреме и са непотпуним основним образовањем, а 
ниско учешће становника са вишим и високим степеном образовања. За Расинском облашћу 
Општина заостаје за 6,5 процентних поена са аспекта учешћа становника са вишим и високим 
степеном образовања у образовној структури, за регионом Шумадије и Западне Србије за 5,7 
процентних поена, а за нивоом Републике Србије за чак 10,3 процентна поена. Са аспекта 
учешћа становника без школске спреме и са непотпуним основним образовањем у образовној 
структури, општина Варварин бележи 9,3 процентна поена више учешће у односу на Расинску 
област, а 11,3 и 14,9 процентних поена у односу на регион Шумадије и Западне Србије и 
Републику Србију, респективно. 

Неписмено становништво старости 10 и више година у општини Варварин, према последњим 
доступним подацима (Попис, 2011. године) чинило је 3,76% укупног становништва Општине.31 
Од укупног броја неписмених становника Општине чак 83,2% биле су жене, што поново 
сведочи о неопходности већег степена инклузије жена у Општини у образовни систем, како би 

                                                           
31 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 3 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Београд, 2011. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134001.pdf 
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се, последично, утицало и на виши степен запослености жена, те виши ниво животног 
стандарда и квалитета живота. Од 619 неписмених становника Општине 81,7% били су 
становници старости 65 и више година, док су млади (посматрана старосна категорија 15-34 
године, услед доступности података) формирали 3,1% укупног неписменог становништва 
Општине. 

У односу на ниво целокупне Расинске области општина Варварин бележи нешто виши 
проценат неписменог становништва (што је и у складу са подацима о образовној структури 
становништва), а ова разлика износи око 1 процентни поен. У односу на ниво региона 
Шумадије и Западне Србије проценат неписменог становништва у Општини је за 1,4 процентна 
поена виши, а у односу на ниво Републике Србије за 1,8 процентних поена виши.  

Са аспекта компјутерске писмености становништва старости 15 и више година општина 
Варварин такође заостаје за Расинском облашћу и бележи најнижи проценат компјутерски 
писменог становништва међу општинама ове области Републике Србије – 17%. То је за 10,1 
процентних поена ниже у односу на Расинску област, 10,8 процентних поена ниже у односу на 
регион Шумадије и Западне Србије и чак дупло ниже него на нивоу Републике Србије. 
Становници Општине који делимично познају рад на рачунару чине 16,5% становништва, док 
је највећи проценат компјутерски неписмених лица – 66,5%.32  

 

3.6. Породице и домаћинства 
 
Детаљни подаци о породицама и домаћинствима по општинама Републике Србије доступни су 
за 2011. годину, односно годину последњег Пописа, те ће ови подаци бити представљени и 
анализирани у наставку.  

Број породица у општини Варварин износио је 5.451, а укупан број чланова породица износио 
је 15.415. У укупном броју породица у Општини највеће учешће су имали брачни парови са 
децом – 44,6%, које следе брачни парови без деце – 37,4%, затим мајке са децом – 9,4%. Мањи 
је проценат очева са децом – 3,5%, ванбрачних парова са децом – 3,2% и ванбрачних парова 
без деце – 2%.33   

Међу породицама са децом у Општини највећи је проценат оних са 1 дететом – 52,1%, а 
просечан број деце у породицама са децом је у 2011. години износио 1,58.34 Структура 
породица са децом Општине према броју деце представљена је на наредној илустрацији. 

                                                           
32 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 3 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост, Београд, 2011. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134001.pdf 
33 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 12 – Породице, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134017.pdf 
34 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 17 – Породице с децом, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2014/Pdf/G20144005.pdf 
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Илустрација 19: Структура породица са децом општине Варварин према броју деце, Попис 2011. 
године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 17 – Породице с децом, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2014/Pdf/G20144005.pdf 

Укупан број домаћинстава у Општини је према Попису износио 5.544, а највећи удео у овом 
броју имала су двочлана домаћинства – 23,2%, а затим једночлана домаћинства – 20,9%.35 
Структура домаћинстава Општине према броју чланова представљена је на наредној 
илустрацији. 

Илустрација 20: Структура домаћинстава општине Варварин према броју чланова, Попис 2011. 
године (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 13 – Основне карактеристике домаћинстава, Београд, 2011. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134021.pdf 

Највећи проценат домаћинстава Општине има мешовите приходе – 40,1%. Затим следе 
домаћинства којима је извор прихода пензија – 28,6%, те зараде или друга примања на основу 
рада у непољопривреди – 12,2%, зараде или друга примања на основу рада у пољопривреди 
– 9,4%. 4% домаћинстава има друге врсте осталих прихода, 3,7% домаћинстава је без прихода, 
док се 2% ослања на социјална примања.36 Представници образовних институција на 
одржаним радним групама су нагласили да су око 25% породица деце у основном образовању 
примаоци социјалне помоћи. 

 

                                                           
35 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и станова 2011. 
у Републици Србији, Књига 13 – Основне карактеристике домаћинстава, Београд, 2011. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134021.pdf 
36 Ibid. 
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3.7. Миграције становништва  
 
Укупан број досељеног становништва у општину Варварин, према подацима за 2019. годину, 
износио је 162, просечне старости 30,6 година. Највећи проценат досељеног становништва 
формирали су Срби – 87% (односно 97,9% национално изјашњеног и опредељеног 
становништва). Укупан број одсељеног становништва износио је 220, а просечна старост 
одсељеног становништва била је 33 године. Такође је и у одсељеном становништву највећи 
проценат Срба – 68,6% (односно 98% национално изјашњеног и опредељеног становништва).37 
Дакле, миграциони салдо у Општини је негативан и износи -58. Уз негативан природни 
прираштај, овај показатељ додатно неповољно утиче на демографску слику Општине, одакле 
се може извући закључак о важности унапређења економских и социјалних аспеката живота у 
Општини, са циљем задржавања младог становништва у Општини, смањења централизације у 
земљи, обезбеђења равномерног регионалног развоја и др.  

Наведеном закључку додатно доприноси податак да је током периода 2011 – 2019. највећа 
забележена вредност негативног миграционог салда била управо у 2019. години. Миграциони 
салдо у Општини је током анализираног периода био позитиван у две године – 2012. и 2017. 
години, када је износио 17 и 23, респективно. Тренд кретања броја досељеног и броја 
одсељеног становништва, као и миграционог салда по годинама представљен је на наредној 
илустрацији. 

Илустрација 21: Тренд кретања броја досељеног становништва, броја одсељеног становништва и 
миграционог салда у општини Варварин, 2011 – 2019. године (апс. бр.) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Демографска статистика, 2011 – 2019. 
године 

Представници радних група су на радионицама навели да је реалан број одсељеног 
становништва и већи од статистички обухваћеног, с обзиром на то да је многим становницима 
који су се одселили пребивалиште остало регистровано у општини Варварин.  

                                                           
37 Републички завод за статистику Републике Србије, Демографска статистика 2019, Београд, 2020. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202014017.pdf 
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 Број становника општине Варварин се у периоду 2011-2019. године смањивао за 

1,36% у просеку годишње – виша просечна пондерисана годишња стопа смањења 

него у Расинској области, региону Шумадије и Западне Србије и Републици Србији. 

 Иако је у 2019. години забележен природни прираштај од -12,8, што је веома 

неповољна вредност у поређењу са Расинском облашћу, регионом Шумадије и 

Западне Србије и нивоом Републике Србије, позитивно је што је са аспекта анализе 

кроз време (период 2015 – 2019. године) у 2018. и 2019. години забележене су 

најповољније вредности овог параметра. 

 У периоду 2011 – 2019. године у Општини су се просечна старост становништва и 

индекс старења повећавали у просеку за 0,5% и 3,8% годишње, респективно. 

 Стопа запослености у општини Варварин у 2019. години износила је 35,6%, што је 

најнижа вредност међу општинама Расинске области, али је показатељ унапређења 

чињеница да је стопа запослености у периоду 2011 – 2019. године расла, и то за 

11,4% у просеку годишње.  

 Општина Варварин, у односу на остале општине Расинске области, али и више 

нивое територијалне управе (регион Шумадије и Западне Србије и Република 

Србија), бележи највиши проценат становника без школске спреме и са непотпуним 

основним образовањем, а најнижи проценат становника са вишим и високим 

степеном образовања. 

 Жене са пребивалиштем у Варварину одликују значајно нижи степени образовања 

и запослености, а такође и значајно више стопе незапослености и неписмености у 

односу на мушкарце. Посебно забрињава високо учешће жена у укупном броју 

високообразованих незапослених.  

 Негативан миграциони салдо, са вредношћу од -58, што је најнеповољнија 

вредност забележена у периоду 2011 – 2019. године; заједно са подацима о 

природном прираштају упозорава на неопходност формирања мера које ће 

допринети останку младих људи у Општини и очувању њене економске и социјалне 

добробити. 

 

КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 3. ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА    
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4. Привреда 
 
Општина Варварин је услед неповољних догађаја током краја прошлог и почетка овог века, а у 
првом реду приватизације тада развијених текстилних и металских погона чије су активности 
током каснијих година обустављене, окарактерисана периодима стагнације и заостајања 
степена привредне развијености. Самим тим, производ Општине је низак, што уз недовољну 
запосленост становништва условљава и низак животни стандард, те значајне миграције у веће 
градске центре – Београд, Ниш, Крушевац и др. Ове миграције уједно смањују и понуду 
потребне радне снаге на територији Општине за инвеститоре који би били заинтересовани за 
спровођење инвестиционих подухвата. Сви ови фактори формирају круг неповољних 
привредних услова, који је у наредном периоду неопходно прекинути како би се обезбедили 
услови за одрживо унапређење првенствено привредних, а затим и услова квалитета живота 
становника Општине.  

Поред наведених фактора, на даљи привредни развој неповољно утиче и заосталост 
неопходне инфраструктуре на територији Општине (у првом реду комуналне), као и недостатак 
адекватних индустријских и радних зона које су уређене планским документима, решеним 
имовинским односима и покривене свом неопходном инфраструктуром, а које би 
инвеститорима омогућиле да на брз и ефикасан начин отпочну своје пословање на територији 
Општине. Све поменуто је довело до тога да је, на нивоу земље, општина Варварин разврстана 
у четврту групу развијености38, с обзиром да је степен развијености испод 60% републичког 
просека према вредности бруто домаћег производа (даље: БДП) по глави становника. 

Услови који би могли представљати повољне основе за привредни развој Општине: 

 Повољна географска позиција; 

 Близина путног правца IA реда А1 (који је део међународног европског Коридора 10), 
и путног правца у изградњи А5, који ће повезати путне правце IA реда – А1 и А2; 

 Природни услови за бављење пољопривредом – високо учешће обрадиве земље у 
укупној површини Општине и високо учешће земљишта повољног квалитета; 

Као мерила привредног развоја се користе бруто додата вредност (даље: БДВ) и БДП. Општина 
Варварин припада ширем региону Шумадије и Западне Србије. Самим тим, првенствено је од 
значаја упоредити динамику кретања БДП-а на нивоу целокупне земље и поменутог региона: 

Илустрација 22: Упоредни приказ динамике БДП-а на нивоу региона Шумадије и Западне Србије и 
Републике Србије (мил. РСД)39 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Регионални бруто домаћи производ – 
Региони и области Републике Србије, 2015 – 2019, Београд, 2017 – 2021. године 

                                                           
38 Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. 
годину („Сл. гласник РС“, бр. 104/2014) 
39 За 2016. годину су коришћени ревидирани подаци 
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Током посматраног петогодишњег периода је дошло до континуираног повећања БДП-а, како 
на нивоу земље као целине, тако и на нивоу релевантног Региона. Међутим, од значаја је 
нагласити да је БДП Региона током периода посматрања растао пропорционално мање у 
односу на пораст БДП-а земље као целине. Прецизније, просечна пондерисана стопа раста 
БДП-а земље је износила 7,59%, док је БДП Региона растао по просечној годишњој стопи од 
4,90%. То је условило да је допринос Региона стварању укупног производа земље опао са 20% 
2015. године на 18%, колико је тај допринос износио 2019. године. У поређењу са осталим 
регионима у земљи, регион Шумадије и Западне Србије има мање учешће од Београдског 
(41,7%), региона Војводине (26,5%), а веће од региона Јужне и Источне Србије (13,7%). У односу 
на претходне године, долази до све значајнијег учешћа Београдског региона, уз истовремено 
опадајућа учешћа свих осталих региона.  

Као мера привредног развоја која у обзир узима и разлике у броју становника појединачних 
региона користи се БДП по становнику: 

Илустрација 23: БДП по становнику, Република Србија и појединачни региони, 2019. година (хиљ. РСД) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Регионални бруто домаћи производ – 
Региони и области Републике Србије, 2019, Београд, 2021. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202110115.pdf 

БДП по становнику региона Шумадије и Западне Србије је у 2019. години био на нивоу 66% 
републичког БДП-а по становнику.  

Као мера привредног развоја на нижим нивоима територијалног обухвата (укључујући ниво 
области), користи се бруто додата вредност40. Имајући у виду да подаци нису расположиви за 
нивое појединачних општина, они ће бити приказани на нивоу области. У случају општине 
Варварин, подаци ће бити приказани на нивоу Расинске области, у апсолутном износи и по 
становнику41: 

 

 

 

                                                           
40 Разлика између БДВ-а и БДП-а је у нето порезима на производе, тачније БДП представља БДВ увећан 
за порезе на производе и умањен за субвенције на производе.  
41 Обрачунава се дељењем апсолутне вредности БДВ-а са бројем становника области. 
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Табела 5: БДВ и БДВ по становнику по областима, 2015 – 2019. године (мил. и хиљ. РСД) 

БДВ (мил. РСД) 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Шумадијска област  136.602 134.965 132.940 131.459 136.233 

по становнику (хиљ. РСД) 475 471 467 464 484 

Златиборска област  107.844 115.926 119.404 120.589 124.569 

по становнику (хиљ. РСД) 390 424 440 449 469 

Моравичка област  88.072 92.601 101.115 104.253 110.463 

по становнику (хиљ. РСД) 428 454 501 521 557 

Мачванска област  93.080 94.010 99.537 102.604 106.813 

по становнику (хиљ. РСД) 323 329 352 366 385 

Рашка област 80.835 82.568 87.813 95.998 97.184 

по становнику (хиљ. РСД) 263 269 287 315 319 

Расинска област 71.860 73.066 76.806 81.190 85.909 

по становнику (хиљ. РСД) 309 318 339 362 388 

Колубарска област 67.244 67.792 71.302 72.065 75.350 

по становнику (хиљ. РСД) 400 406 431 440 465 

Поморавска област  67.276 67.650 69.165 71.823 74.341 

по становнику (хиљ. РСД) 326 331 342 360 377 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Регионални бруто домаћи производ – 
Региони и области Републике Србије, 2015 – 2019, Београд, 2017 – 2021. године 

Према апсолутној вредности БДВ-а, Расинска област је у 2019. години остварила трећу најмању 
вредност – 85.909 мил. РСД  у поређењу са осталим областима региона Шумадије и Западне 
Србије (њих осам укупно). Такође, у истој години је остварена вредност БДВ-а била нижа и од 
просечне вредности за поменути Регион (101.358 мил. РСД).  

Имајући у виду да се посматране области међусобно разликују према величини и броју 
становника, као прецизнија мера оствареног нивоа привредног развоја ће бити коришћена 
реализована вредност БДВ-а, али по једном становнику области. И када се у обзир укључе 
разлике у броју становника области, Расинска област је у 2019. години остварила четврту 
најнижу вредност привредног развоја од области региона Шумадије и Западне Србије, при 
чему је вредност БДВ-а по становнику износила 388 хиљ. РСД. И у овом случају је остварена 
вредност била нижа од просечне вредности привредног развоја на нивоу Региона (431 хиљ. 
РСД). Међутим, важно је истаћи да је током посматраног периода Расинска област остварила 
трећу највишу просечну стопу раста БДВ-а, која је износила 4,57% (једино су Моравичка и 
Рашка област расле по вишим стопама), као и другу највишу просечну стопу раста БДВ-а по 
становнику, која је износила 5,86% током периода посматрања.  

Илустрација 24: Динамика кретања БДВ-а и БДВ-а по становнику Расинске области, 2015 – 2019. 
године (мил. и хиљ. РСД) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Регионални бруто домаћи производ – 
Региони и области Републике Србије, 2015 – 2019, Београд, 2017 – 2021. године   
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Од значаја за досадашњи, али и будући развој привреде је структура привреде, тј. допринос 
појединачних привредних сектора генерисању БДВ-а Области. Слично вредностима БДВ-а и 
БДВ-а по становнику, подаци о структури привреде нису расположиви за појединачне општине, 
тако да ће и они бити приказани на нивоу Расинске области као целине, представљајући на тај 
начин апроксимацију структуре саме Општине.  

С обзиром да је структура БДВ-а приказана на нивоу Области, а не саме Општине, те имајући у 
виду да се у Области налази и град Крушевац, за очекивати је да ће у привредној структури 
Општине значајно веће учешће имати пољопривреда, док ће истовремено мање учешће имати 
остале делатности – прерађивачка индустрија, трговина и др, а чије се активности у већој мери 
везују за веће урбане центре. 
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Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Регионални бруто домаћи производ – Региони и области Републике Србије, 2019, Београд, 2021. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202110115.pdf 
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Илустрација 25: Структура БДВ-а Расинске облати по делатностима, 2019. година (%)  
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Појединачно најзначајнија делатност у привредној структури Расинске области представља 
широко дефинисана делатност Рударство, Прерађивачка индустрија, Снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром, Снабдевање водом и управљање отпадним водама, 
чије је учешће у привредној структури у 2019. години износило 28%. За овом делатношћу следе 
делатности Трговина на велико и мало и поправка моторних возила, Саобраћај и складиштење, 
Услуге смештаја и исхране, са учешћем од преко 17% и Пољопривреда, шумарство и 
рибарство, са готово 17% учешћа у генерисању БДВ-а области. Најмања појединачна учешћа су 
имале оне делатности које захтевају виши ниво образовања становништва – Финансијске 
делатности, осигурање, Информисање, комуникације, те Стручне, научне, иновационе и 
техничке делатности. Њихов збирни допринос генерисању БДВ-а Области је био нижи од 6%.  

Илустрација 26: Допринос појединих делатности производу на нивоима Области, Региона и Републике 
Србије, 2019. година (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Регионални бруто домаћи производ – Региони 
и области Републике Србије, 2019, Београд, 2021. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202110115.pdf 

Учешће у наведеним делатностима је такође вишеструко и значајно мање у поређењу са 
републичким нивоом, а у одређеној мери и у односу на регион Шумадије и Западне Србије. 
Наиме, допринос делатности Информисања и комуникације производу Републике је у 2019. 
години износио готово 6%, док је допринос у Расинској области у исто време био мањи од 1%. 
Слично и по питању Стручних, научних, иновационих и техничких делатности, чије је учешће 
на нивоу Републике износило готово 7,5%, док је на нивоу Расинске области оно било 3%. С друге 
стране, као примарно и изразито пољопривредно подручје, учешће ове делатности у креирању 
производа Области је било за око 9,5 процентних поена више у односу на ниво Републике.  

Самим тим, привреда Расинске области (уједно и општине Варварин) је у односу на републички 
ниво у значајно мањој мери усмерена на квартарни сектор, који обухвата оне непроизводне 
делатности које се заснивају на вишим нивоима образовања, активностима истраживања и 
развоја, савременим технологијама и сл. С друге стране, пољопривреда је у значајно већој мери 
заступљена у привредној структури Расинске области, како у односу на републички ниво, тако и 
у односу на ниво Региона.  
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4.1. Општи индикатори економске развијености 
 
Поред претходно приказаних података о нивоу и стопама развоја привреде, неопходно је 
представити и друге податке од значаја за давање потпуне слике и оцене достигнутог степена 
привредних активности Општине. То су у првом реду индикатори запослености становништва 
Општине, те привредни субјекти који су у претходним годинама извршили најзначајније 
инвестиције на територији Општине, и од чијих активности у многоме зависи напредак Општине 
у наредним годинама. На крају ће бити представљени и подаци о броју привредних друштава на 
територији Општине, те њихова структура по величини, као и постојање и степен развијености 
предузетништва, имајући у виду његов значај за привредни развој, те повећање квалитета 
живота становништва Општине.   

 

4.1.1. Индикатори запослености  

 
Према подацима Националне службе за запошљавање, а објављеним у извештају Републичког 
завода за статистику42, током 2019. године је било запослено43 3.598 становника са 
пребивалиштем на територији општине Варварин, док је на крају44 2019. године било 969 
незапослених становника Општине. Посматрајући протекли петогодишњи период, број 
запослених је растао по просечној годишњој стопи од 2,89%, док се број незапослених 
становника Општине смањивао по двоструко вишој стопи, која је износила 6,11%. Како би се у 
обзир узели и други фактори који утичу на радну активност становништва, као што су нпр. 
миграције и старост становништва, детаљнији подаци о радној активности становништва ће бити 
представљени у делу 3. Демографска структура. С друге стране, у овом делу документа ће 
акценат бити на структури запослених по делатностима, као и на кретању просечних зарада на 
територији Општине, које представљају једну од основних детерминанти квалитета живота.  
 
Структура запослених према делатности 
 
Од укупног броја запослених лица са пребивалиштем на територији општине Варварин, највеће 
је учешће оних који су запослени у правним лицима, њих 39%. Следећи по бројности су 
регистровани индивидуални пољопривредници, чије је учешће током 2019. године било 33,3%. 
Најмању групу по бројности, њих 27,7%, чинили су предузетници, те лица која самостално 
обављају делатности и запослени код њих. У наставку ће бити приказани подаци о структури 
запослених становника Општине према привредној делатности. 
 

                                                           
42 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
43 Аритметичка средина броја запослених током 12 месеци 
44 На дан 31.12. 
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Илустрација 27: Регистрована запосленост45 према делатности46, 2019. година (%)  

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Највећи број запослених, њих 26,55%, био је ангажован на пословима у Прерађивачкој 
индустрији, а након тога у Трговини, 18,47%. Од делатности са значајнијим учешће се издвајају 
још Образовање, са 11,17%, те Државна управа и обавезно здравствено осигурање, са 7,29%.   

Илустрација 28: Упоредни приказ структуре регистроване запослености према делатности, 2019. 
година (%) 

Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике Србије, 
Општине и региони у Републици Србији, Београд 2020. година: 
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

                                                           
45 Аритметичка средина броја запослених током 12 месеци 
46 Обухвата запослене у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе и друге 
организације) и предузетнике, те лица која самостално обављају делатност и запослене код њих. С друге 
стране, не обухвата регистроване индивидуалне пољопривреднике, чије је учешће у укупној 
регистрованој запослености на територији Општине неуобичајено високо.  
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Поредећи структуру регистроване запослености на нивоу државе као целине и општине 
Варварин, могуће је видети да су у генерисању запослености Општине заступљеније делатности 
Трговине, Прерађивачке индустрије, Образовања и Смештаја и исхране. С друге стране, 
заостатак у структури запослености, тј. мању заступљеност имају управо оне делатности које су 
због свог релативно малог учешћа груписане у категорију Остале делатности47, а међу њима 
првенствено Административне и помоћне услужне делатности, чије је учешће у структури 
Републике износило 5,07%, а у структури Општине 0,78%, Информисање и комуникације (3,21% 
наспрам 1,66%), Финансијске делатности и делатности осигурања (2,09% наспрам 0,92%) и 
др.  

Међутим, овде је важно нагласити да би учешће свих делатности изузев Пољопривреде у 
регистрованој запослености било и значајно мање када би се у обрачун учешћа по секторима 
укључили и регистровани индивидуални пољопривредници. Разлог за њихово укључивање је 
неуобичајено велика бројност ове категорије у односу на укупан број регистровано запослених. 
Наиме, када се посматра њихово учешће у укупној регистрованој запослености, њихово учешће 
у структури Републике  је износило 3,31% у 2019. години, а учешће у структури запослености на 
нивоу Општине у истој години је било чак десет пута веће и износило 33,35%. Прецизније, када 
би се у обрачун запослених укључили и индивидуални пољопривредници, учешће сектора 
Пољопривреда, шумарство и рибарство би уместо 1,62% износило 34,43%, док би учешће 
Прерађивачке индустрије износило 17,69% (уместо 26,55%), Трговине на велико и мало и 
поправке моторних возила 12,31% (уместо 18,47%). Сви остали сектори делатности изузев 
Образовања би имали учешће мање од 5%.  

Разлике у учешћима сектора делатности са највећим доприносом генерисању запослености на 
територији Општине када се у обрачун укључе и регистровани индивидуални пољопривредници 
су приказане на наредној илустрацији, са циљем да се укаже на то у којој мери укључивање и 
ове категорије ангажованих особа мења утисак о запослености у Варварину. 

Илустрација 29: Учешћа сектора делатности у запослености, са и без регистрованих индивидуалних 
пољопривредника, општина Варварин, 2019. година (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
                                                           
47 У ову категорију су груписани: Рударство; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; 
Снабдевање водом и управљање отпадним водама; Саобраћај и складиштење; Информисање и 
комуникације; Финансијске делатности и делатност осигурања; Пословање некретнинама; 
Административне и помоћне услужне делатности; Уметност, забава и рекреација и Остале услужне 
делатности.  
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Када се у обрачун запослености по секторима делатности укључи и категорија регистровани 
индивидуални пољопривредници, учешће сектора Пољопривреде у генерисању запослености 
становништва је значајно веће у Општини у односу на ниво Републике. С друге стране, Општина 
за републичким нивоом заостаје првенствено у делатностима квартарног сектора, које 
карактерише потреба ангажовања радне снаге вишег нивоа образовања, као и вишег нивоа 
информатичке писмености, док, с друге стране, по правилу обезбеђује стварање вишег нивоа 
створене вредности. Међутим, када се обзир узме и ова категорија запослених, заостатак за 
Републиком се јавља и у традиционалнијим делатностима секундарног и терцијарног сектора, 
као што су Прерађивачка индустрија и Трговина. 

Када се посматра по годинама, највећа је промена управо у категорији регистрованих 
индивидуалних пољопривредника. Наиме, иако је њихово учешће у структури запослености и 
даље изузетно високо, долази до његовог смањења током последњих пет година. Наиме, 
учешће ове категорије у укупном броју запослених се континуирано смањује, те је у 2015. години 
износило 43,51%, а у 2019. години 33,35%. Самим тим, однос лица запослених у правним лицима 
и предузетника и пољопривредника у 2019. години био је 2:1, док је у 2015. години био 1,3:1.  
 
Динамика зарада у општини Варварин  
 
У наставку ће бити приказана динамика просечних зарада по запосленом, без пореза и 
доприноса запослених на територији општине Варварин.48 Наиме, у последњој години за коју су 
расположиви јавно доступни подаци, 2019. години, просечна зарада по запосленом на 
територији општине Варварин је износила 39.155 РСД, тј. према просечном курсу Народне банке 
Србије на дан 31.12.2019. године, 333 ЕУР.  

Кретање просечне зараде у петогодишњем периоду 2015 – 2019. године приказано је на 
наредној илустрацији. 

Илустрација 30: Кретање вредности просечне зараде по становнику без пореза и доприноса, општина 
Варварин, 2015 – 2019. године (РСД) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

Просечна зарада по запосленом је током 2019. године била за око 20% већа у односу на 
просечну зараду по запосленом у првој години посматраног периода. Прецизније, вредност 
просечне зараде по запосленом је током посматраног петогодишњег периода расла по 
просечној годишњој стопи од 4,65% годишње.  

                                                           
48 Подаци су приказани према општини пребивалишта запослених, а не према општини рада. 
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Поредећи ове вредности са осталим општинама Расинске области, регионом Шумадије и 
Западне Србије, те са нивоом целе Републике, просечне зараде по запосленом су током свих 
година посматраног петогодишњег периода биле најниже управо у општини Варварин. Такође, 
општина Варварин је једина општина Расинске области и региона Шумадије и Западне Србије 
чија просечна зарада није била виша од 40.000 РСД током било које од година посматрања. 
Поређење динамика просечних зарада по запосленим је приказано на наредној илустрацији. 

Илустрација 31: Поређење динамика просечних зарада без пореза и доприноса по запосленом, 2015 –
2019. године (РСД) 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

Поред апсолутно и релативно ниских вредности просечне зараде по запосленом у односу на 
остале општине Области и Региона, те ниво Републике, додатно је неповољна чињеница да су 
просечне годишње стопе раста ових вредности ниже у односу на више нивое територијалног 
обухвата, за 0,79 процентних поена у односу на Републику Србију, 1,36 поена у односу на регион 
Шумадије и Западне Србије, те 1,49 поена у односу на Расинску област. Изнети подаци говоре у 
прилог чињеници да Општина у погледу просечне зараде по запосленом са сваком додатном 
годином све више заостаје у односу на Област и Регион којима припада, те државу као целину, 
тј. сваке године је све већи јаз између просечне зараде по запосленом на територији Општине и 
просечних зарада по запосленом на нивоу Области, Региона и државе као целине.  

Разлози за ниске вредности просечних зарада по запосленом се могу пронаћи у доминантној 
позицији пољопривреде у привредној структури општине Варварин, те њеном доминантном 
положају у генерисању запослења. Истовремено, пољопривредна производња на територији 
Општине се углавном везује за примарну пољопривреду, тј. за ниже нивое прераде и ниже 
нивое додатне вредности. У таквим условима су и зараде запослених у пољопривреди ниске, са 
недовољним простором за даљи раст. Такође, у привредној структури заостају оне делатности 
које имају потенцијал да генеришу више нивое зарада, а које се претежно везују за градске 
средине, са вишим нивоима образовања становништва – информационе технологије и 
телекомуникације, стручне, научне и техничке делатности, финансијске и делатности осигурања 
и др. Самим тим, како би се успоставила основа за значајнији пораст зарада у наредном периоду, 
неопходно је подстицање и подршка пољопривредницима да подижу степене прераде својих 
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производа, привлачење нових инвестиција у прерађивачку индустрију, те подстицање 
поменутих делатности са вишим просечним зарадама (у складу са могућностима Општине, 
имајући у виду да није у питању већа градска средина).  

 

4.1.2. Инвестиције и предузећа покретачи привредног развоја  
 
Инвестиције у основна средства49 су током 2019. године износиле 174,6 мил. РСД, односно готово 
1,5 мил. ЕУР према средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. године. При томе, према карактеру 
изградње у структури ових инвестиција су доминирале оне предузете у реконструкцију, 
модернизацију, доградњу и проширење постојећих капацитета, са готово 56%, тј. у апсолутној 
вредности од 97,2 мил. РСД. Када се посматра дужи временски период, од 2015. до 2019. године, 
иста категорија инвестиција је имала доминанто учешће и то 83% укупне вредности инвестиција 
током поменутог периода. Структура инвестиција током наведеног периода је представљена на 
наредној илустрацији. 

Илустрација 32: Структура инвестиција у основна средства у општини Варварин према карактеру 
изградње, 2015 – 2019. година (%) 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. годинe 

Наиме, готово 83% укупне вредности инвестиција током посматраног петогодишњег периода је 
било предузето у реконструцију, модернизацију, доградњу и проширење постојећих капацитета. 
У апсолутним вредностима, поменуте инвестиције су износиле готово 490 мил. РСД. Друга 
категорија инвестиција по учешћу у укупној вредности инвестиција током посматраног периода 
су биле инвестиције у изградњу нових капацитета, са учешћем од око 11,3%, што је значајно 
мање од прве поменуте категорије. Апсолутно, ове инвестиције су током пет година износиле 
укупно 67 мил. РСД. Последња категорија инвестиција према учешћу су инвестиције у 
одржавање нивоа постојећих капацитета, са учешћем од око 5,7%. На овом месту је важно 
истаћи да инвестиције у нове капацитете током протеклих пет година нису биле на довољно 
високом нивоу како би се подстакао значајнији привредни развој Општине, с обзиром да су 
укупно износиле мање од 600 хиљада ЕУР.  

С друге стране, када се посматра техничка структура предузетих инвестиција, оне су у 2019. 
години биле у потпуности усмерене на грађевинске радове и набавку опреме. Техничка 
структура инвестиција током периода 2015 – 2019. године је приказана на наредној илустрацији. 

                                                           
49 Подаци се односе на инвестиције великих и средњих правних лица.  
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Илустрација 33: Структура инвестиција у основна средства у општини Варварин према техничкој 
структури, 2015 – 2019. година (%) 

 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. годинe 

Наиме, преко три четвртине инвестиција су предузете у извођење грађевинских радова, док је 
око 20% било усмерено на набавку опреме. У апсолутним вредностима, инвестиције у извођење 
грађевинских радова су током наведеног периода износиле 469,2 мил. РСД, а инвестиције у 
опрему са монтажом 115,8 мил. РСД. 

Поред структуре инвестиција у протеклих пет година, од великог значаја је приказати и динамику 
њихових укупних вредности током протеклог периода. Како би се на најбољи начин приказала 
инвестициона активност у Општини, временска серија података ће бити нешто дужа и 
обухватаће период од 2010. до 2019. године. Наведени подаци су представљени на наредној 
илустрацији. 

Илустрација 34: Остварене инвестиције у нова основна средства, општина Варварин, 2010 – 2019. 
године (хиљ. РСД) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2011 – 2020. године 

Динамика остварених инвестиција је током посматраног десетогодишњег периода била 
променљива. Највиша вредност инвестиција у нова основна средства је остварена 2010. године, 
и тада је износила 228 мил. РСД, док је већ наредне, 2011. године, ниво реализованих 
инвестиција био најнижи током посматраног периода, и тада је износио 27,7 мил. РСД, што је 
представљало годишњи пад од готово 90%. Након 2012. године се уочава променљива динамика 
вредности остварених инвестиција, са смењујућим периодима смањења и повећања њихове 
вредности. С друге стране, вредности остварених инвестиција у Расинској области приказују 
готово континуирану растућу динамику, са просечном пондерисаном годишњом стопом раста 
током периода посматрања од готово 18%. Током истог периода, просечна пондерисана 
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годишња стопа промене вредности инвестиција у општини Варварин је била негативна, тј. 
вредност инвестиција се годишње смањивала по стопи од око 3% у просеку. Самим тим, значај 
вредности предузетих инвестиција у општини Варварин за укупну вредност инвестиција у 
Расинској области је значајно опао, имајући у виду да су инвестиције у нова основна средства 
предузећа на територији општине Варварин представљале 7,6% укупне вредности инвестиција 
у Расинској области у 2010. години и 1,33% у 2019. години. У 2010. години су једино град 
Крушевац и општина Брус50 остварили више вредности инвестиција, док су у 2019. години ниже 
вредности инвестиција остварене једино у општини Брус.  

Допринос појединачних делатности укупној вредности остварених инвестиција у општини 
Варварин у 2019. години је у значајној мери ограничен. Наиме, у складу са званичном 
класификацијом делатности, коју примењује и Републички завод за статистику, укупна вредност 
инвестиција је реализована у шест од 19 делатности: 

Илустрација 35: Вредност остварених инвестиција према делатности, општина Варварин, 2019. 
година (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Од укупне вредности инвестиција у 2019. години – 174,6 мил. РСД, највећа појединачна вредност 
је остварена у делатности Прерађивачке индустрије – 85 мил. РСД (око 720 хиљ. ЕУР51), односно 
48,65%, коју следе Државна управа и обавезно социјално осигурање – 77,5 мил. РСД (око 660 
хиљ. ЕУР), односно 44,38%. Ова два сектора су у 2019. години чинила 93% укупне вредности 
остварених инвестиција у нова основна средства. У преосталих четири делатности су предузете 
значајно мање вредности инвестиција у нова основна средства. Посебно је интересантно да у 
посматраној структури инвестиција нема делатности Пољопривреде, која је доминантна 
делатност у привредној структури Општине. То је још један показатељ да је пољопривредна 
производња, иако широко распрострањена на територији Општине, на ниском нивоу и везана 
готово искључиво за примарну производњу и низак степен прераде и додавања вредности.  

Финансијску подршку инвеститорима на територији Општине пружа Агенција за регионални 
развој Расинског округа у Крушевцу, која уједно представља и везу са Развојном агенцијом 
Србије. Конкурси који се спроводе се доминантно односе на предузетнике, те мала и средња 
предузећа, кроз бесповратна средства и кредите са повољним условима у погледу камате и 
периода отплате. Како су представници Општинске управе навели на радионицама радних 
група, подршка Општинске управе инвеститорима није усмерена на финансијску помоћ, већ пре 

                                                           
50 У оквиру Расинске области 
51 У складу са средњим курсом НБС на дан 31.12.2019. године 
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на подршку приликом конкурисања и реализације инвестиције. Представници Развојне агенције 
такође имају базу угашених приватних предузећа са територије Општине, како би се она 
понудила инвеститорима за куповину.  

Значајан предуслов привредног раста Општине представља постојање великих и стабилних 
пословних система, који поседују снагу да запошљавају становништво, да остварују нове 
инвестиције, те да кроз сарадњу са домаћим добављачима генеришу ефекат преливања на друге 
секторе делатности. У привреди општине Варварин постоји 11 предузећа чија је годишња 
вредност пословних прихода била виша од 1 мил. ЕУР у 2020. години и три предузећа која су 
остварила вредности пословних прихода вишу од 5 мил. ЕУР. У наредној табели су приказана 
поменута предузећа, њихове делатности, вредност основних средстава / сталне имовине и број 
запослених које ангажују.  

Табела 6: Највећа предузећа са седиштем на територији општине Варварин, 2020. година 

Предузеће 
Пословни 

приходи (ЕУР) 
Сектор делатности 

Вредност сталне 
имовине (ЕУР) 

Број 
запослених 

FRU COM PLUS 8.326.385 
Остала прерада и конзервисање воћа и 

поврћа 
2.945.139 60 

SPARROW 
6.962.186 

(2019) 
Производња осталих производа од 

дрвета, плуте, сламе и прућа 
7.762.218 (2019) 58 

NIKILAKI FRUIT 6.646.093 Трговина на велико воћем и поврћем 35.788 15 

BOTUNJAC FRUIT 2.129.746 Трговина на велико воћем и поврћем 440.584 36 

ĐUKIĆ-KOMERC 2.118.486 
Трговина на мало у 

неспецијализованим продавницама, 
претежно храном, пићима и дуваном 

56.268 18 

BRAĆA NIDŽIĆ 1.960.526 Неспецијализована трговина на велико 67.146 3 

ALEKSANDAR 1.591.960 
Трговина на мало металном робом, 

бојама и стаклом у специјализованим 
продавницама 

218.328 13 

KRALJ VOĆA 1.341.901 Трговина на велико воћем и поврћем - 2 

SLAVOLJUB-VOĆE 1.308.026 Трговина на велико воћем и поврћем 1.308.026 4 

ŽIVANOVIĆ-M 1.169.015 
Трговина на мало моторним горивима у 

специјализованим продавницама 
217.469 11 

ĐUKIĆ-PROMET 1.165.341 Трговина на велико пићима - 5 
Извор: Портал Привредне коморе Србије и Cube Team-а – ПКС Партнер 

Два највећа предузећа у Општини су регистрована у сектору Прерађивачке индустрије, док су 
преосталих девет регистровани у сектору Трговине. Свега једно од 11 највећих предузећа се 
бави прерадом пољопривредних производа, иако сектор Пољопривреде има доминантан 
положај у генерисању запослености. Међутим, као што је већ наведено, готово целокупна 
регистрована запослености сектора Пољопривреде је остварена кроз делатност породичних 
пољопривредних домаћинстава, која карактерише искључиво примарна пољопривредна 
производња, односно низак степен прераде производа. Трговинска предузећа у највећем броју 
прометују пољопривредне производе, и то са великим значајем Русије као извозног тржишта. 
Приказана листа највећих предузећа Општине према вредностима промета указује и на 
недовољну диверсификацију привредне структуре, у којој доминирају трговинска предузећа, и 
то првенствено она која тргују примарним пољопривредним производима.  
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За потребе привредног развоја Општине и привлачење инвестиција од изузетног значаја је 
дефинисање радних и индустријских зона, њихово планско уређење и покривеност 
најзначајнијом комуналном инфраструктуром, како би се у највећој мери олакшао долазак 
инвеститора и предузимање инвестиционих подухвата. У ту сврху су Просторним планом 
општине Варварин дефинисане 22 овакве зоне, од чега је 10 радних зона активно и 12 неактивно. 
Активне радне зоне су наведене у наставку, заједно са припадајућим површинама, које су 
оријентационо одређене.  

Активне радне зоне су: 

1. Радна зона Варварин запад (120 ха);  

2. Радна зона Варварин центар (1,6 ха); 

3. Радна зона Варварин југ (0,9 ха);  

4. Радна зона Варварин село центар (1,2 
ха); 

5. Радна зона Горњи Катун исток (5,3 ха); 

6. Радна зона Горњи Катун југ (1,4 ха); 

7. Радна зона Обреж север (25 ха); 

8. Радна зона Обреж центар (0,9 ха); 

9. Радна зона Орашје исток (2,6 ха); 

10. Радна зона Орашје запад (0,5 ха).

Укупна површина приказаних радних зона износи оријентационо 159,4 ха, од чега највећи део 
представља Радна зона Варварин запад, са своја 120 ха. Ова зона ће имати приоритет у погледу 
лоцирања производно-прерађивачких и складишних капацитета малих и средњих предузећа из 
области складиштења, производње, занатства и др.  Другу зону по величини представља зона 
Обреж север, површине 25 ха. Намена ове зоне ће бити првенствено везана за пољопривреду – 
прерада пољопривредних производа, погони за сушење и хлађење и др.  

Просторним планом су предложене и две радне зоне непосредно уз аутопут А1, а то су 
Моравиште север и Моравиште југ, укупне површине око 44 км. С обзиром на њихов положај 
непосредно уз Велику Мораву, неопходно је водити рачуна о испуњењу свих еколошких услова 
приликом њихове експлоатације.  

Како је наведено на радионицама радних група, препреку у значајнијем коришћењу радних зона 
представљају неуређени власнички односи над земљиштем у њима, као и неадекватна 
уситњена парцелација земљишта. С друге стране, Општина нема власништво над земљом у 
радним зонама. У наредном периоду ће се радити на решавању овог проблема, кроз доношење 
Планова детаљне регулације за радне зоне, који би требало да представљају основу за њихово 
привредно активирање и привлачење инвеститора.   
 

4.1.3. Привредна структура према величини предузећа и развој предузетништва  
  
Број активних привредних друштава и број активних предузетника су се кретали обрнутом 
динамиком током протеклог десетогодишњег периода, уз опадајући број привредних друштава 
и растући број предузетника. Поменуте динамике су приказане на наредној илустрацији.  
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Илустрација 36: Број активних привредних друштава (лево) и број активних предузетника (десно) 
регистрованих на територији општине Варварин, 2010 – 2020. године (апс. бр.) 

Извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије 

Наиме, током посматраног десетогодишњег периода се број активних привредних друштава 
смањивао у просеку за 3 привредна друштва годишње, односно за око 2%. С друге стране, број 
активних предузетника се повећавао за око 19 годишње у просеку, односно за око 3,5% просечно 
годишње. Имајући у виду карактер предузетника на територији Општине, од којих готово сви 
запошљавају мање од 10 људи (више о томе у наставку), изнети подаци говоре у прилог 
уситњавању привредне структуре Општине, са растућим бројем мањих привредних субјеката и 
опадајућим бројем оних већих, који би уједно имали и већи потенцијал да запошљавају 
становништво Општине.  

У 2021. години52 је на територији општине Варварин био активан 651 привредни субјект, у форми 
друштва са ограниченом одговорношћу, јавног предузећа и предузетника.53 Од тога, 
предузетници чине 87%, док се на преостале поменуте форме односи 13%. Самим тим је могуће 
увидети да доминантну позицију у привредној структури Општине заузимају предузетници. У 
погледу величине правних лица, на територији Општине у тренутку израде Плана није било 
регистрованих великих правних лица, већ су сва била микро, мала и средња правна лица. 
Прецизније, њих 94,6% су била микро, 4,6% мала и преосталих 0,8% средња предузећа.    

На територији општине је у 2021. години било активно 568 предузетника. Њихова структура 
према сектору делатности за коју су регистровани је приказана у наставку. 

                                                           
52 Податак из месеца августа 2021. године 
53 Обрачунато на базо података преузетих из: Портал Привредне коморе Србије и Cube Team-а – ПКС 
Партнер 
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Илустрација 37: Структура активних предузетника општине Варварин, према сектору делатности, 
2021. година (%) 

 
Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Портал Привредне коморе Србије и Cube Team-а – 
ПКС Партнер 

Највећи број предузетника је регистрован у сектору делатности Прерађивачка индустрија, њих 
214, или готово 38%. Прерађивачку индустрију по броју активних предузетника следи Трговина 
на велико и мало и поправка моторних возила. Наиме, у овом сектору делатности је 
регистровано укупно 103 предузетника, односно нешто више од 18%. Једино још сектор 
Грађевинарства остварује учешће од преко 10% у укупном броју активних предузетника, док 
остали сектори делатности имају мања учешћа. Од значаја за укупну структуру активних 
предузетника у 2021. години су још и сектори Услуге смештаја и исхране (7,22%), те сектор 
делатности Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (6,69%). Имајући у виду 
велики значај сектора делатности Пољопривреде за укупну привреду општине Варварин, на први 
поглед је изненађујућ податак да учешће активних предузетника у овој делатности чини свега 
0,35%, са само два регистрована активна предузетника. Међутим, на овом месту је потребно 
поновити податак изнет у делу Плана 4.1.1. Индикатори запослености, о великом броју 
субјеката који су регистровани као индивидуални пољопривредници. Те када би и њихов број 
био укључен на овом месту, Пољопривреда би представљала најзначајнији сектор делатности, 
док би значај свих осталих сектора био значајно умањен.  

И поред значајног броја регистровано запослених који су индивидуални пољопривредници, те 
нису запослени нити у правним лицима нити као предузетници и њихови запослени, у наставку 
ће бити представљено поређење учешћа активних предузетника у појединачним секторима 
делатности у општини Варварин и Републици Србији као целини. Од сектора делатности са 
већим учешћима у броју активних предузетника, највећа је разлика у сектору делатности 
Прерађивачка индустрија. Учешће овог сектора у броју активних предузетника је за 22,55 
процентних поена веће у Општини у односу на Републику (37,68% насупрот 15,09%). Од осталих 
већих сектора, учешће активних предузетника је слично у Општини и Републици у Трговини на 
велико и мало и поправци моторних возила, те Грађевинарству. У услужним делатностима и 
квартарним делатностима са већим учешћем у структури предузетника се јавља заостајање 
Општине за Републиком и то: Саобраћај и складиштење (4,93% насупрот 10,07%), Услуге 

37,68%
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1,58% 6,34%
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Услуге смештаја и исхрана

Информисање и комуникације

Стручне, научне, иновационе и техничке 
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смештаја и исхране (7,22% насупрот 8,43%), Информисање и комуникације (4,75% насупрот 
6,82%) и Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (6,69% насупрот 10,89%).  

До сличних закључака се долази и поредећи учешћа општине Варварин и региона Шумадије и 
Западне Србије. И у овом случају је највећа разлика код сектора делатности Прерађивачка 
индустрија. Учешће овог сектора је за готово 19 процентних поена веће у Општини у односу на 
Регион као целину (37,68% насупрот 18,81%). Учешћа сектора Грађевинарства и Трговине су и у 
овом случају на сличном нивоу, мада је разлика нешто већа у односу на претходне нивое 
поређења (разлике у учешћима око 1,15 процентних поена). Слично као и код претходног 
поређења, мања учешћа активних предузетника су у услужним и квартарним делатностима. 

Када се посматрају остале поменуте форме привредних субјеката на територији Општине, 
највећи број је регистрован у секторима делатности Прерађивачка индустрија и 
Грађевинарство. Учешћа оба сектора су износила 27,7% у 2021. години. Од осталих сектора се 
по значају издвајају још и Пољопривреда, шумарство и рибарство, са учешћем од 9,6% и 
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности, са учешћем од 7,23%. Привредни 
субјекти у осталим појединачним секторима делатности имају учешћа мања од 5%.   

Додатно, према подацима пословног портала ПКС Партнер, од 81 привредног друштва54 на 
територији општине Варварин њих 13 је имало више од 10 запослених. Другим речима, 84% 
привредних друштава на територији Општине запошљава мање од 10 запослених. Три највећа 
привредна друштва запошљавају 60, 58 и 36 запослених, респективно. Код предузетника је тај 
број и мањи. Тачније, од 568 предузетника регистрованих на територији Општине, свега њих 5 
запошљава више од 10 радника, односно њих 1%. На тај начин се може закључити да у 
привредној структури доминирају правна лица и предузетници са мањим обимом пословних 
активности и мањим бројем ангажованих запослених.  

  

                                                           
54 Правна форма – друштво са ограниченом одговорношћу 
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КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 4.1. ОПШТИ ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМСКЕ 
РАЗВИЈЕНОСТИ  

 
 

 

 

 Општина Варварин припада четвртој групи развијености јединица локалних 
самоуправа у земљи, односно оним самоуправама чији је БДП нижи од 60% 
републичког просека.  

 С обзиром да се подаци не прате на нивоу општине, БДВ Расинске области је у 2019. 
износила 85.909 мил. РСД, што је ниже у односу на вредност на нивоу региона 
Шумадије и Западне Србије (101.358 мил. РСД).  

 БДВ по становнику Расинске области реализована током 2019. године је такође била 
нижа од просечне вредности Региона (388 насупрот 431 хиљ. РСД). 

 У структури регистроване запослености Општине неуобичајено значајну позицију има 
категорија регистровани индивидуални пољопривредници, који чине трећину 
укупног броја запослених (насупрот њиховом учешћу од око 3% на републичком 
нивоу).   

 Када се њихов број укључи у укупан број запослених, сектор Пољопривреде заузима 
највеће учешће у структури запослености, од 34,4%. Следе Прерађивачка индустрија, 
са готово двоструко мањим учешћем и сектор Трговине, са учешћем од око 12%.  

 Такође, када се њихов број укључи у укупан број запослених, учешће сектора 
Пољопривреде у генерисању запослености је значајно веће у односу на ниво 
Републике.   

 Привреда општине Варварин је такође окарактерисана ниским вредностима 
просечних нето зарада, које закључно са 2019. годином нису прешле вредност од 
40.000 РСД месечно. На тај начин, вредност просечних нето зарада по запосленом је 
била најнижа међу општинама Расинске области и региона Шумадије и Западне 
Србије. Такође, стопе повећања просечних зарада су биле ниже од просека Области, 
Региона и Републике, што условљава све већи заостатак Општине.  

 Инвестициона активност у Општини је недовољна, имајући у виду да годишње 
вредности инвестиција у основна средства предузећа нису још увек достигла 
вредност остварену у 2010. години. У протеклих седам година нису забележене 
инвестиције предузећа у сектору Пољопривреде, упркос великом значају сектора у 
генерисању запослености.  

 Број предузећа са седиштем у Општини која су остварила вредности прихода веће од 
1 мил. ЕУР је у 2020. години био 11. Од тога су два највећа предузећа из Прерађивачке 
индустрије, док су преосталих девет трговинска предузећа, и то првенствено 
пољопривредним производима.  
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4.2. Специфичности привредне структуре 
 
Након представљања основних показатеља степена привредног развоја општине Варварин, у 
овом делу ће бити детаљније приказане специфичности појединачних сектора делатности који 
су од највећег значаја за досадашњи, али и будући развој привреде Општине.   

Табела 7: Активни привредни субјекти (правна лица и предузетници) према сектору делатности у 
општини Варварин, 2021. година (%) 

Сектор делатности Учешће (%) 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 1,54% 

Рударство 0,46% 

Прерађивачка индустрија 36,41% 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 0,46% 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 0,31% 

Грађевинарство 9,37% 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 19,35% 

Саобраћај и складиштење 4,92% 

Услуге смештаја и исхрана 6,61% 

Информисање и комуникације 4,61% 

Финансијске делатности и делатност осигурања 0,77% 

Пословање некретнинама 0,15% 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 6,76% 

Административне и помоћне услужне делатности 0,77% 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 0,00% 

Образовање 0,46% 

Здравствена и социјална заштита 1,38% 

Уметност, забава и рекреација 0,15% 

Остале услужне делатности 5,53% 
Извор: Обрачунато на бази података преузетих из: Портал Привредне коморе Србије и Cube Team-а – 
ПКС Партнер 

Доминантно учешће у структури привредних субјеката имају правна лица и предузетници у 
сектору Прерађивачке индустрије, 36,41%. Након ове делатности следе Трговина на велико и 
мало и поправка моторних возила, са преко 19%, те након тога Грађевинарство, са 9,37%. 
Пољопривреда, шумарство и рибарство у структури учествује са 1,54%, међутим, и на овом 
месту вреди поменути значајно учешће индивидуалних пољопривредника, чији број није 
укључен у приказану структуру.  

С друге стране, најмање учешће имају сектори делатности Државна управа и обавезно 
социјално осигурање (0%); Уметност, забава и рекреација (0,15%); Снабдевање водом и 
управљање отпадним водама (0,31%), те Рударство (0,46%) и Снабдевање електричном 
енергијом, гасом и паром (0,46%).  

 

4.2.1 Пољопривреда 
 
Имајући у виду географски положај општине Варварин, повољне климатске прилике, те значајно 
(чак и доминантно) учешће обрадивог земљишта у укупној површини Општине, лако је увидети 
велики потенцијал који развој пољопривреде има за даљи привредни развој Варварина. 
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Међутим, и поред природних ресурса који постоје, развијеност пољопривредне делатности је 
недовољна за динамичнији укупан привредни развој, привлачење већег обима инвестиција, 
креирање нових радних места и сл. Проблеми са којима се пољопривредници на територији 
Општине сусрећу су слични проблемима пољопривредника у другим деловима земље, а 
посебно оним нижег степена развијености – уситњеност поседа, застарела механизација и 
технологија, непланско ђубрење, недостатак бриге о стању и квалитету пољопривредног 
земљишта, ниска ефикасност и продуктивност, зависност о климатске факторе и др.  

Табела 8: Број газдинстава и површина коришћеног пољопривредног земљишта, општина Варварин, 
2012 и 2018. година (апс. бр. и ха) 

Година Број газдинстава Коришћено пољопривредно земљиште (ха) 

2018. 3.222 11.419 

2012. 3.658 10.384 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис пољопривреде, Београд, 2012. година; 
Републички завод за статистику Републике Србије, Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 
Београд, 2018. година   

Током посматраног седмогодишњег периода, одређеног двема великим истраживањима 
пољопривреде у земљи – Пописом пољопривреде и Анкетом о структури пољопривредних 
газдинстава, могуће је уочити смањење броја пољопривредних газдинстава у Општини. Наиме, 
њихов број је 2018. године био за 12% мањи у односу на 2012. годину. С друге стране, површина 
коришћеног пољопривредног земљишта је у 2018. години била виша у односу на 2012. годину 
за око 10%. На бази изнетих података је могуће закључити да је током периода посматрања 
дошло и до повећања просечне површине коришћеног пољопривредног земљишта по 
газдинству, са 2,84 ха у 2012. години на 3,54 ха у 2018. години. Међутим, поред овог 
укрупњавања, потребна је даља консолидација пољопривредног земљишта како би се створили 
услови за значајнији развој пољопривредне производње.  

Међу пољопривредним газдинствима доминирају породична газдинства, с обзиром да су од њих 
3.658 у 2012. години 3.645 била управо породична. У највећем броју газдинстава је било 
ангажовано55 до 2 лица. Прецизније, од укупно 3.658 газдинстава, број ових газдинстава је 
износио 2.430. Следећа категорија по значају је уједно и следећа категорија по величини (између 
три и четири ангажованих лица). Њих је у 2012. години било 1.083. Самим тим, у 96% газдинстава 
је било ангажовано највише четири лица. Оно што одликује пољопривредна газдинства је 
изостанак формалног пољопривредног образовања, имајући у виду да је од 3.658 носилаца ових 
газдинстава, њих 2.885 једино стекло пољопривредно искуство стечено праксом, док је њих 90 
стекло формално образовање из области пољопривреде, било у виду пољопривредне средње 
школе или релевантне више школе или факултета.  

У претходним деловима Плана је истицан значај пољопривреде за генерисање запослености у 
општини Варварин. Наиме, када се у обзир укључе и регистровани индивидуални 
пољопривредници, чије је учешће у структури запослености у општини Варварин међу највећим 
у целој земљи, учешће свих регистрованих запослених лица у пољопривреди износи 34,43%, што 
је значајно веће од следећег сектора по учешћу – прерађивачке индустрије. Додатно, 
пољопривреда има велики значај и за генерисање БДВ-а општина Расинске области. Наиме, на 
нивоу целе области је пољопривреда у 2019. години креирала 16,8% додате вредности. С 
обзиром на велико учешће индивидуалних пољопривредника у структури регистроване 
запослености, може се очекивати да је учешће пољопривреде у привредној структури значајније 

                                                           
55 Број чланова газдинстава и стално запослених на газдинству 
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у општини Варварин у односу на изнету просечну вредност целе Области. Њен значај за 
привреду општине Варварин би био и значајно већи када би се производња „померила“ ка 
вишем степену прераде, те вишем степену додате вредности, кроз изградњу погона и 
капацитета за прераду примарних пољопривредних производа са територије Општине. Додатни 
потенцијал за развој делатности се може пронаћи у органској производњи, која због својих 
здравствених предности добија све већи значај на тржиштима широм света.  

У структури коришћеног земљишта, доминантну позицију имају оранице и баште, док су друге 
категорије значајно мање заступљене. Наиме, оранице и баште су у 2018. години заузимале 
површину од преко 9.500 ха, са учешћем од скоро 85% у укупној коришћеној површини 
пољопривредног земљишта. Друга највећа површина је била под воћњацима, 952 ха односно 
8,44%. Њих следе виногради, који су се простирали на површини од 405 ха, односно 3,59%, те 
ливаде и пашњаци, са површином од 411 ха, тј. 3,64%. Уопштено, оранице и баште се налазе на 
низијским деловима Општине и речним долинама са мањим надморским висинама, воћњаци и 
виногради на падинама, ливаде и пашњаци на стрмијим, вишим теренима лошијег квалитета.   

Илустрација 38: Структура коришћеног пољопривредног земљишта, општина Варварин, 2018. година 
(ха) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Анкета о структури пољопривредних 
газдинстава, Београд, 2018 година  

У односу на структуру коришћеног пољопривредног земљишта према Попису пољопривреде из 
2012. године56, дошло је до смањења учешћа ораница и башта за око 2 процентна поена, и 
истовременог повећања учешћа воћњака, које се до 2018. године повећало за 3,5 процентна 
поена. Међутим, повећање од 3,5 процентна поена одговара повећању површине воћњака од 
90% (са 504 ха у 2012. години на 952 ха у 2018. години). Учешће винограда је остало готово 
непромењено у структури, док је учешће ливада и пашњака опало, са 4,59% у 2012. години на 
3,60% у 2018. Пољопривредна производња на територији Општине би требало да иде у правцу 
што интензивнијег повећања површина под воћњацима и виноградима, по којима је овај крај 
био и познат у прошлости.  

У површини од 8.852 ха, колико је било под ораницама и баштама у 2012. години, узгајане су 
следеће културе: 

 

                                                           
56 Републички завод за статистику Републике Србије, Попис пољопривреде 2012. – Пољопривреда у 
Републици Србији, део 1, Београд, 2013. година  
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Табела 9: Површине под појединачним пољопривредним културама, општина Варварин, 2012. година 
(ха и %) 

Оранице и 
баште 

Жита Махунарке Кромпир 
Шећерна 

репа 
Индустријско 

биље 
Поврће, бостан 

и јагоде 
Цвеће и 

украсно биље 
Крмно 
биље 

Остали 
усеви 

Угари 

ха 8.852 7.078 7 37 0 14 546 19 1.072 0 78 

% 100 79,97 0,08 0,42 0,00 0,16 6,17 0,21 12,11 0,00 0,88 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис пољопривреде 2012. – Пољопривреда 
у Републици Србији, део 1, Београд, 2013. година 

Највеће површине су под различитим културама жита, и то око 80% укупних површина ораница 
и башта. За културама жита следи крмно биље, али на знатно мањој површини и са учешћем од 
око 12% у укупној површини ораница и башта. Од осталих култура, једино још категорија поврћа, 
бостана и јагода заузима површину већу од 1%, прецизније 6,17% укупне површине ораница и 
башта. Остале пољопривредне културе заузимају знатно мање површине. С обзиром на 
доминантну позицију жита, структура по појединачним културама је приказана на наредној 
илустрацији. 

Илустрација 39: Учешће појединачних житних култура у укупној засађеној површини жита, општина 
Варварин, 2012. година (%) 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис пољопривреде 2012. – Пољопривреда 
у Републици Србији, део 1, Београд, 2013. година  

Највећи значај међу житним културама има кукуруз, који је у 2012. години био узгајан на 3.220 
ха, са учешћем од 45,29% у укупној површини земљишта под житом. Друга култура жита по 
значају је била пшеница, са површином од  2.475 ха, односно учешћем од 34,97%. Жито и 
пшеница самим тим имају заједничко учешће од преко 80% у укупним засадима свих врста жита. 
По појединачном значају се издваја још и јечам, са засадом од преко 1.000 ха и учешћем од око 
15%.  

У категорији поврће, бостан и јагоде, на укупној површини од 546 ха, у 2012. години су били 
највећи узгоји паприке, на 188 ха, јагода, на 184 ха, те бостана, на 93 ха. Засади осталих култура 
су у 2012. години заузимали значајно мање површине. Даље, укупна површина под крмним 
биљем је износила 1.072 ха, што након жита представља највећу пољопривредну површину. Од 
поменутих 1.072 ха, највећу површину су заузимале луцерка (513 ха) и детелина (424 ха). Под 
воћним врстама је 2012. године било 504 ха површине Општине. Од тога је највећи део био под 
засадима шљива (249 ха), купина (79 ха) и јабука (47 ха). Остале воћне врсте су заузимале 
значајно мање површине земљишта.    
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Табела 10: Најзначајније пољопривредне врсте, општина Варварин, 2012. година (ха) 

Категорија Врста Површина (ха) 

Жита 

Кукуруз 3.220 

Пшеница 2.475 

Јечам 1.054 

Овас 227 

Поврће, бостан и јагоде 

Паприка 188 

Јагоде 184 

Бостан 93 

Крмно биље 
Луцерка 513 

Детелина 424 

Воћне врсте 

Шљиве 249 

Купине 79 

Јабуке 47 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис пољопривреде 2012. – Пољопривреда 
у Републици Србији, део 1, Београд, 2013. година  

Од укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта у 2012. години, односно 10.384 
ха, под системима за наводњавање је било 1.059 ха. Самим тим, око 10% коришћеног 
пољопривредног земљишта је било под системима за наводњавање.  

При томе је важно нагласити да Варварин за потребе наводњавања доминантно користи 
подземне воде на газдинству (86,5%). Због тога је старање у о квалитету подземних вода, а кроз 
примене адекватних метода ђубрења, те кроз изградњу канализационе мреже и пречишћавање 
отпадних вода, од изузетног значаја за обезбеђивање квалитетних и здравих пољопривредних 
врста.  

Према истом истраживању, Попис пољопривреде из 2012. године, на територији општине 
Варварин су пољопривредна домаћинства имала у власништву укупно 4.971 трактора, од чега је 
4.940 трактора старије од 10 година, што представља 99,38%. Однос броја пољопривредних 
газдинстава и броја трактора износи 1:1,36, указујући на чињеницу да је просечно 
пољопривредно газдинство имало мање од два трактора у власништву. О застарелости 
пољопривредне механизације говори и податак о просечној старости комбајна, имајући у виду 
да су свих 170 комбајна у власништву пољопривредних газдинстава на територији Варварина 
били старији од 10 година. Однос број газдинстава и броја комбајна указује на то да свако 22. 
газдинство у власништву поседује комбајн и да је он сигурно старији од 10 година.  

Када је реч о сточарству на територији општине Варварин, највећи је број оних пољопривредних 
газдинстава која имају до 4 условна грла.57 Њихово учешће у укупном броју пољопривредних 
газдинстава је преко 85%. Након тога следе газдинства која имају између пет и девет условних 
грла. Самим тим, пољопривредна газдинства која имају мање од девет условних грла на 
територији општине Варварин чине готово 96% укупног броја газдинстава у Варварину.  

 

 

                                                           
57 Условно грло је стандардна обрачунска јединица којом се број грла различитих врста и категорија своди 
на упоредиву вредност. 
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Табела 11: Најзначајније узгајане сточарске врсте, општина Варварин, 2012. година (апс. бр.) 

Говеда Свиње Овце 

Козе Кокоши Ћурке Патке 
Укупно 

од 
тога: 
краве 

Укупно 
од 

тога: 
крмаче 

Укупно 
од тога: 
овце за 
приплод 

2.621 1.251 29.678 3.894 4.474 3 .164 858 342.963 685 831 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис пољопривреде 2012. – Пољопривреда 
у Републици Србији, део 2, Београд, 2013. година  

Подаци о најзначајнијим узгајаним врстама су доступни и у Анкети о структури пољопривредних 
газдинстава за 2018. годину. Поредећи са горе изнетим подацима из 2012. године, број говеда 
је опао и износио је 2.398, број свиња је значајно порастао и износио је 43.570, док је број оваца 
остао готово непромењен, и у 2018. години је износио 4.447. Дошло је и до великог повећања 
броја грла живине, којих је у 2018. години било 895.877. 

Поред претходно изнетих проблема у пољопривредној производњи, у сточарству се као додатни 
проблем јавља и мало учешће ливада и пашњака у укупној површини територије Општине.  

С обзиром на уситњеност пољопривредних поседа и недовољну појединачну снагу 
пољопривредних произвођача, од великог значаја за развој пољопривреде, а и целокупан 
привредни развој је удруживање у пољопривредне задруге и удружења пољопривредника. 
Према подацима портала ПКС Партнер58 у августу 2021. године је било регистровано десет 
пољопривредних задруга на територији општине Варварин:  

 „Бошњане“ Бошњане; 

 „Агро-Узор“ Варварин; 

 „Обрежанка“ Обреж; 

 „Калем Гоги Био Органик“ 
Варварин; 

 „Варваринка“ Варварин; 

 „Аграр – Тим – Плус“ Варварин; 

 „Пољо – Јухор“ Обреж; 

 „Агрозал“ Залоговац; 

 „Младост“ Обреж и  

 „Агрицола“ Обреж. 

Општинска управа општине Варварин је у прошлости пружала подршку пољопривредним 
произвођачима у формирању пољопривредних удружења. 

На радионицама радних тимова наведено је да постојећа удружења и задруге на територији 
Општине немају довољан капацитет да подрже развој пољопривредних произвођача, посебно 
имајући у виду да одређени број ових удружења није ни активан. Зато је неопходно у наредном 
периоду интензивирати напоре на удруживању пољопривредних произвођача, како би се 
утицало на повећање продуктивности и обима производње, те на побољшање њихове 
заједничке позиције на тржишту пласмана. На тај начин ће се обезбедити и бољи откупни 
услови, као и услови да се оствари сарадња са неким од већих пословних система који би 
пољопривредне производе прерађивао.  

Имајући у виду неповољну образовну структуру пољопривредних произвођача, односно чланова 
пољопривредних газдинстава, од великог значаја за даљи развој пољопривреде су програми 
који за циљ имају подизање нивоа знања пољопривредних произвођача о различитим темама 

                                                           
58 Портал Привредне коморе Србије и Cube Team-а – ПКС Партнер 
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из области пољопривреде. У том смислу, од посебног значаја је постојање пољопривредне 
стручне службе. Општина Варварин, с обзиром на своју величину, не поседује сопствену службу, 
већ спада у подручје рада Пољопривредне стручне службе Крушевац. Према подацима 
расположивим на интернет страници59, на активностима ове службе су ангажовани инжењери 
пољопривреде, инжењер технологије за биохемијско инжењерство и биотехнологију и 
инжењери пољопривредно-прехрамбене технологије. Рад се одвија у одсецима и то: служби за 
сточарство, служби за воћарство и виноградарство, служби за ратарство, служби за заштиту 
биља, агроекономији, лабораторији за испитивање и пољопривредној апотеци. Стручна служба 
такође врши и едукацију пољопривредника на различите теме из области пољопривреде, од 
увођења нових сорти и начина гајења, расађивања врста, заштите култура, исхране, начина 
гајења стоке, ИПАРД фондова, задругарства и др.60 

Пољопривредна стручна служба Крушевац обавља широк распон различитих активности, од 
увођења савремених технологија, давања препорука за ђубрење, различитих контрола, 
пружања стручних савета, примена стручних мера, па све до активности помоћи приликом 
израде калкулација, пословних планова, инвестиционих програма и др. Међутим, и поред 
бројних активности, капацитети ПССС Крушевац нису довољне да самостално доведу до развоја 
пољопривредне производње на територији Варварина. Услед тога је неопходно на нивоу 
територије Општине организовати едукативне програме, којима би се помогло 
пољопривредним произвођачима да унапреде своју производњу и подигну ниво прераде. 

 

4.2.2. Индустрија 
 
Имајући у виду да је општина Варварин доминантно пољопривредна општина, степен 
развијености индустрије је на недовољном нивоу како би подстакао интензивнији раст привреде 
Општине. Посебан проблем за интензивнији развој индустрије је управо недостатак понуде 
радне снаге, која је на територији Општине углавном старија и фокусирана на примарну 
пољопривредну производњу. Међу највећим предузећима у Општини се налазе два предузеће 
чије активности припадају прерађивачкој индустрији. На територији Општине не постоји још 
увек опредељена индустријска зона, која би својом повољном локацијом (узимајући у обзир 
близину постојећег аутопута, те новог Моравског коридора) и инфраструктурном 
опремљеношћу привлачила инвеститоре из земље, али и иностранства.  

У 2019. години прерађивачка индустрија као делатност ангажује други највећи број запослених, 
након пољопривреде, те у укупном броју запослених учествује са 17,69%.61 

 

 

 

                                                           
59 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац: 
https://www.psss.rs/index.php/psss/krusevac.html#o-nama 
60 Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030, 
Варварин, 2019. година  
61 Када се у калкулацију запослености укључи и велики број лица ангажованих као индивидуални 
пољопривредници 
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Табела 12: Кретање броја запослених у делатности Прерађивачке индустрије и учешће у укупној 
запослености, општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. бр. и %) 

Година Број запослених Учешће у укупној регистрованој запослености62 

2019. 575 17,69% 

2018. 513 15,55% 

2017. 448 13,91% 

2016. 375 11,95% 

2015. 406 12,64% 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

У протеклом петогодишњем периоду је приметно повећање броја запослених у делатности 
Прерађивачке индустрије, па тако и повећање учешћа у укупној регистрованој запослености. 
Наиме, број запослених у прерађивачкој индустрији је током периода 2015 – 2019. године растао 
по просечној годишњој стопи од око 9%, повећавајући своје учешће са 12,64% у 2015. години на 
17,69% у 2019. години. Међутим, упркос овом расту, важно је нагласити да је овај број и даље 
вишеструко мањи од броја лица које је сектор индустрије ангажовао током последњих деценија 
20. века, када је на територији Општине постојала развијена текстилна и индустрија метала. Та 
предузећа су приватизована и затим угашена, тако да данас не обављају пословне активности. 

Највећа индустријска предузећа на територији Општине се баве прерадом пољопривредних 
производа, производњом столарије и грађевинских материјала, док се једно од регистрованих 
предузећа бави производњом дрвеног пелета. Међутим, у структури индустријских предузећа 
доминирају она са мање од 10 запослених, с обзиром да њих шест запошљава већи број 
запослених, као и она са приходима мањим од 1 мил. ЕУР. Наиме, само два предузећа 
регистрована у сектору делатности Прерађивачка индустрија су током 2020. године остварила 
вредности пословних прихода веће од 1 мил. ЕУР.  

Презентовани подаци показују да постоји потенцијал за повећање значаја прерађивачке 
индустрије у креирању нових радних места на територији Општине, те креирању нове 
вредности, и то посебно оним прерађивачким активностима које би биле у вези и 
комплементарне са делатношћу пољопривреде, имајући у виду да нека од предузећа која врше 
прераду пољопривредних производа на територији Општине, воће и поврће које користе као 
сировину не откупљују од пољопривредника из Варварина.    

Међутим, за развој динамичног прерађивачког сектора је неопходно креирати адекватан 
амбијент, који би поред развијене неопходне инфраструктуре обухватао и подршку јединице 
локалне самоуправе, те адекватну радну снагу.     

 

4.2.3. Грађевинарство  
 
Делатност грађевинарства има знатно мањи значај у привредној структури општине Варварин, 
како у погледу генерисања БДВ-а, тако и у погледу досадашњег потенцијала за генерисање 
запослености. Подаци о кретању броја запослених у грађевинској делатности су приказани у 
наредној табели. 

 

                                                           
62 У калкулацију су укључени и индивидуални пољопривредници. 
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Табела 13: Кретање броја запослених у делатности Грађевинарства и учешће у укупној запослености, 
општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. бр. и %) 

Година Број запослених Учешће у укупној регистрованој запослености63 

2019. 77 2,37% 

2018. 77 2,33% 

2017. 64 1,99% 

2016. 54 1,72% 

2015. 59 1,84% 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

Када се у калкулацију укључе и индивидуални пољопривредници, учешће регистровано 
запослених у делатности грађевинарства се током петогодишњег периода посматрања кретало 
између 1,72 и 2,37%. Иако је уочена растућа тенденција, она није значајнијег обима, који би имао 
потенцијал да у већој мери унапреди положај делатности у привредној и структури запослености 
Општине.  

За разлику од броја регистровано запослених, где је евидентна умерена растућа тенденција, 
динамика вредности изведених радова је променљива, са смењујућим периодима раста и пада 
вредности изведених радова, што се може видети из података наредне табеле. 

Табела 14: Вредност изведених грађевинских радова, општина Варварин, 2015 – 2019. године (хиљ. РСД) 

Година 
Вредност изведених радова Вредност изведених радова – новоградње 

укупно зграде остале грађевине укупно зграде остале грађевине 

2019. 204.479 109.695 94.639 72.218 72.073 - 

2018. 176.504 137.954 38.550 84.536 83.753 783 

2017. 121.831 72.079 49.752 62.825 58.027 4.798 
2016. 246.890 173.751 72.731 182.853 165.830 17.023 

2015. 149.559 64.557 85.002 83.191 34.400 48.791 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

Наиме, највећа укупна вредност изведених радова је била у 2016. години, и то доминантно због 
вредности новоизграђених зграда, која је у овој години вишеструко већа у односу на све остале 
посматране године.  

Имајући у виду карактер грађевинарства као делатности, за његов значајнији развој је са једне 
стране потребно повећање квалитета живота становника, како би били у стању да себи приуште 
квалитетнији животни простор, и са друге стране значајније јавне и приватне инвестиције у 
остале грађевине, изузев стамбених зграда. 

 

4.2.4. Услуге  
 
Иако неопипљиве, активности услужног, терцијарног сектора имају велики значај за укупан 
развој привредне структуре било ког нивоа територијалног посматрања, па тако и општине. 
Терцијарни сектор има велику снагу да генерише нова радна места и запосленост, док уједно 

                                                           
63 У калкулацију су укључени и индивидуални пољопривредници. 
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представља и значајан подржавајући фактор за развој осталих сектора и делатности привреде. 
Најзначајније делатности услужног сектора су приказане у наставку Плана развоја.  

 

4.2.4.1. Туризам и угоститељство  
 
Туризам у општини Варварин се налази на недовољном степену развијености, те као такав није 
имао готово никакав утицај на привредни развој Општине. Према подацима који су приказани у 
наставку, током протеклог петогодишњег периода (2015 – 2019. године) није било 
регистрованих туриста у Варварину. 

Табела 15: Број туриста и број ноћења туриста, општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. бр.) 

Година 
Туристи Ноћења туриста Просечан број ноћења туриста 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

2019. - - - - - - - - 

2018. - - - - - - - - 

2017. - - - - - - - - 

2016. - - - - - - - - 

2015. - - - - - - - - 

2005. 897 846 51 2.700 2.620 80 3,1 1,6 

2000. 1.256 1.244 12 4.026 3.993 33 3,2 2,8 

1990. 3.366 2.629 737 5.611 4.480 1.131 1,7 1,5 

1985. 4.233 3.937 296 9.169 8.752 417 2,2 1,4 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године; Општине у Републици Србији, Београд, 2006, 2001, 1991. године; Општине 
у СР Србији, Београд, 1986. године 

Међутим, историјски подаци о доласцима и ноћењима домаћих и страних туриста указују на 
постојање потенцијала за развој ове привредне делатности на територији Општине. Рекордна 
туристичка сезона је остварена 1985. године, док су каснији неповољни догађаји током 
деведесетих година (а који су се наставили и у почетним годинама овог века) довели до потпуног 
замирања ове делатности у Општини.  

С  обзиром на свој положај, културно наслеђе и природна богатства,  општина Варварин поседује 
потенцијал за развој различитих облика туризма: 

 Етно туризам – врста туризма који се одвија на селу; 

 Агротуризам и агробиотуризам – представља праксу привлачења туриста у подручја у 
којима се становништво бави претежно пољопривредном производњом; 

 Еко туризам – еколошки одговорно путовање и посета релативно очуваних подручја, 
ради уживања у природи (и пратећим културним одликама – како из прошлости, тако и 
садашњости) уз унапређење заштите природе, мали негативни утицај посетилаца и 
користан активан утицај на локално становништво;  

 Спортски туризам – подразумева путовање изван уобичајеног места боравка зарад 
активног или пасивног укључивања у спортску активност;  

 Ловни туризам – подразумева туристичко путовање које се предузима са циљем лова на 
дивље животиње, било у слободној природи (дивљини), или у простору који је посебно 
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обликован и намењен за лов. На територији Општине постоје изузетни природни услови 
за развој овог вида туризма;  

 Манифестациони туризам – подразумева постојање различитих унапред организованих 
догађаја, који су у могућности да својим садржајем и квалитетом привуку посетиоце, 
независно од других туристичких атракција које се налазе у близини места одржавања 
манифестације;  

 Транзитни туризам – с обзиром на своју позицију на аутопуту који је део међународног 
Коридора 10, као и близину будућег аутопута Моравски коридор, Општина би требало 
да тежи искоришћавању могућности које пружа транзитни туризам, у смислу подстицања 
изградње капацитета за ноћење појединаца који се налазе у транзиту;  

 Бањски туризам – подразумева бање као места која се одликују израженим здравствено-
рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминерални 
извори, племенити гасови, климатски елементи и др).  

Развој туризма би био вишеструко повољан за укупан привредни развој целе Општине и то из 
више разлога. Првенствено, туризам као делатност поседује значајне ефекте преливања на 
повезане делатности, узимајући у обзир да укључује велики број добављача, од 
пољопривредних и других прехрамбених производа, саобраћаја, трговине, угоститељства, 
финансијских и других услуга и сл. Развој туризма на територији Општине би посебно био 
значајан кроз вишеструко укључивање индивидуалних пољопривредних газдинстава из села на 
територији Општине и то кроз куповину њихових производа, те подстицање на изградњу 
сопствених смештајних капацитета на селу и креирање атрактивне туристичке понуде еко, етно 
и агротуризма.     

Међутим, како би се искористили туристички потенцијали Општине, првенствено је неопходно 
основати јавну организацију при Општинској управи, која би се бавила развојем туризма на 
територији Општине. Након оснивања такве организације, неопходно је мапирати све 
туристичке потенцијале и приоритетне видове туризма, те на основу тога дефинисати неопходне 
инвестиције у развој туристичке инфраструктуре и изворе њиховог финансирања. Посебно је од 
значаја размотрити начине како би туристи остварили што већи број ноћења у дугом року кроз 
одрживи развој туристичке понуде, тј. како главни извор развоја не би био транзитни туризам, 
којим би се тешко остварили пуни туристички потенцијали Општине.  

Посебно интересантан би могао бити приступ развоју туризма кроз кооперацију и усклађивање 
са туристичким понудама околних општина и градова. Тако би се туристички производ општине 
Варварин могао понудити као део ширег пакета за домаће и иностране туристе, што би 
обезбедило потребно време и капитал за дугорочни и одрживи развој понуде општине 
Варварин.  

У погледу расположивости смештајних капацитета на територији Општине, понуда је изразито 
ограничена. Наиме, постоји један хотел који тренутно није активан, као и мањи број хостела. 
Међутим, озбиљније понуде смештаја за потенцијалне туристе у периоду писања Плана нема. 
Како би се подигла укупна туристичка понуда Варварина, неопходан предуслов је обезбеђивање 
понуде смештајних капацитета.  
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У наредној табели ће бити приказан број регистровано запослених у делатностима туризма и 
угоститељства и њихово учешће у укупној регистрованој запослености на територији општине 
Варварин. 

Табела 16: Кретање броја запослених у делатности Услуге смештаја и исхране и учешће у укупној 
запослености, општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. бр. и %) 

Година Број запослених Учешће у укупној регистрованој запослености64 

2019. 128 3,94% 

2018. 114 3,46% 

2017. 99 3,07% 

2016. 97 3,09% 

2015. 98 3,05% 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

Током протеклог петогодишњег периода је дошло до одређеног повећања броја запослених у 
делатности, које иако релативно значајно (око 30%), у апсолутним износима није могло имати 
значајнији утицај на привреду Општине. При томе, када се у обзир узме и велики број 
регистрованих индивидуалних пољопривредних произвођача, учешће запослених у поменутој 
делатности ни у једној од посматраних година није било више од 4%. С обзиром на изостанак 
туристичке активности у Општини, сви поменути запослени су ангажовани на пословима 
пружања услуга исхране, а не смештаја и туризма. 

 

4.2.4.2. Трговина  
 
Највећи број предузећа са седиштем на територији општине Варварин која су остварила највише 
вредности годишњих пословних прихода у 2020. години припадају делатности трговине. 
Прецизније, девет од једанаест предузећа са вредностима годишњих пословних прихода већим 
од 1 мил. ЕУР су регистрована у сектору делатности трговине, при чему се у великом броју баве 
дистрибуцијом и трговином примарним пољопривредним производима, са великим значајем 
Русије као тржишта пласмана.  

Што се тиче трговине прехрамбеним и другим производима широке потрошње, она се на 
територији Општине углавном одвија у мањим, предузетничким радњама. Најближи 
супермаркети се налазе у граду Крушевцу.    

У наредној табели је приказана динамика регистроване запослености у трговинској делатности. 

Табела 17: Кретање броја запослених у делатности Трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила и учешће у укупној запослености, општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. бр. и %) 

Година Број запослених Учешће у укупној регистрованој запослености65 

2019. 400 12,31% 

2018. 406 12,31% 

2017. 376 11,68% 

2016. 361 11,51% 

2015. 339 10,56% 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

                                                           
64 У калкулацију су укључени и индивидуални пољопривредници. 
65 У калкулацију су укључени и индивидуални пољопривредници. 
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Број запослених је током периода посматрања порастао за 18%, што је довело до повећања у 
структури регистроване запослености, са 10,56 на 12,31%. Према учешћу у регистрованој 
запослености, делатност трговине је трећа по значају (уколико се узму у обзир и индивидуални 
пољопривредни произвођачи), након пољопривреде и прерађивачке индустрије.  

 

4.2.4.3. Финансијске услуге 
 
За динамичнији развој привреде је од великог значаја постојање одговарајуће понуде 
финансијских инструмената и извора финансирања. С обзиром на близину граду Крушевцу, на 
територији Општине постоје две експозитуре банака, а то су експозитуре Комерцијалне банке и 
банке Поштанске штедионице.  

Услуге осигурања на територији општине Варварин пружа експозитура Дунав осигурања.  

Финансијске услуге нису имале веће учешће у генерисању запослености на територији 
Варварина:  

Табела 18: Кретање броја запослених Финансијских делатности и делатности осигурања и учешће у 
укупној запослености, општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. бр. и %) 

Година Број запослених Учешће у укупној регистрованој запослености66 

2019. 20 0,62% 

2018. 23 0,70% 

2017. 19 0,59% 

2016. 18 0,57% 

2015. 14 0,44% 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

У апсолутном броју није дошло до значајнијег повећања броја запослених у финансијама и 
осигурању током посматраног петогодишњег периода. Такође, и учешће у укупној регистрованој 
запослености је током периода било ниско, са доприносом од мање од 1% у генерисању радних 
места и запослености.  

 

4.2.4.4. Саобраћај  
 
Услед повољног географског положаја, у непосредној близини државног пута IA реда А1, који 
повезује границу са Мађарском и границу са Грчком, те будућег раскршћа са путем IA реда А5, 
сектор делатности саобраћаја може бити од великог значаја за будући развој Општине. 
Територију Општине пресеца неколико регионалних путева, док је тангира и магистрална 
саобраћајница М5, као и две железничке пруге.67  

У погледу пружања саобраћајних услуга, од значаја је аутобуска станица општине Варварин. У 
Варварину не постоји ни једно саобраћајно предузеће које пружа услуге аутобуског превоза 
људи, већ су предузећа у овој делатности усмерена на превоз (и складиштење) производа и 
робе, а првенствено пољопривредних производа. Кроз Аутобуску станицу у Варварину 
саобраћају возила предузећа „Југопревоз“ Крушевац АД у домаћем саобраћају, као и три 

                                                           
66 У калкулацију су укључени и индивидуални пољопривредници. 
67 Више о саобраћајној инфраструктури ће бити у делу 5.2. Саобраћајна инфраструктура. 
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превозника у међународном саобраћају (Аустрија, Немачка, Швајцарска и др). АС Варварин је у 
међумесном саобраћају део шест линија, при чему је полазна станица свих шест линија 
Крушевац. Поред Крушевца, место Варварин је овим линијама повезано и са Доњим Крчином, 
Избеницом, Обрежом, Церницом и Крагујевцем. Општина није аутобуским линијама повезана 
са највећим градовима у земљи – Београдом, Новим Садом и Нишом. Раније су постојале 
поменуте линије. Међутим, након приватизације саобраћајних предузећа није пронађена 
оправданост за задржавање ових линија, имајући у виду потенцијални број путника. Додатно, 
„Југопревоз“ Крушевац АД обухвата и следећих 11 унутаропштинских аутобуских линија:  

 Парцане – Варварин – Доњи Крчин – Парцане 

 Варварин – Доњи Катун  

 Бошњане – Варварин – Избеница  

 Доњи Катун – Варварин – Обреж  

 Варварин – Бачина – Избеница  

 Бошњане – Маскаре – Варварин 

 Обреж – Варварин 

 Доњи Катун Р – Варварин 

 Варварин – Бачина – Доњи Крчин 

 АС Варварин – Доњи Катун 

 Залоговац – Парцане 

Највећи број дневних полазак је на линији Обреж – Варварин, и то десет (по пет из Обрежа и 
Варварина). У протеклих пет година је са аутобуске станице превезено око 1,2 милиона путника. 
У години пре пандемије вируса COVID-19 (2019. година), у просеку је превожено око 25.000 
путника месечно. У 2020. години долази до значајнијег смањења овог броја, те је на месечном 
нивоу превожено око 9.000 путника.  

Учесници радних група су напоменули да повезаност појединих делова Општине аутобуским 
превозом није на задовољавајућем нивоу. То отежава појединим становницима Општине 
приступ административним, здравственим, социјалним и другим услугама, које су груписане у 
месту Варварину. Ово посебно отежава деци са територије Општине приступ образовним, 
културним и спортским објектима. Представници јединице локалне самоуправе су свесни овог 
проблема, те су у ту сврху купили два мања возила. Међутим, њихово стављање у употребу 
отежавају законске одредбе за потребе превоза деце. На проналаску најбољег решења ће се 
радити у наредном периоду.  

На територији Општине не постоји железничка станица, већ се најближа налазе у Ћићевцу, на 6 
км од Варварина и Сталаћу, на 11 км од Варварина. Са променом карактера станице у Ћићевцу, 
становници из Варварина су принуђени да користе даљу станицу у Сталаћу, што отежава 
коришћење услуга железничког саобраћаја. Варварин је од међународног аеродрома 
„Константин Велики“ у Нишу удаљен око 70 км, од аеродрома „Никола Тесла“ у Београду око 
200 км и од аеродрома „Морава“ код Краљева око 90 км. С обзиром да Морава није пловна 
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река, најближе луке се налазе на рекама Сава и Дунав, нпр. лука Смедерево која је удаљена око 
130 км од Варварина.  

Што се тиче запослених у делатности саобраћаја, она се посматра заједно са услугама 
складиштења и у периоду од 2015. до 2019. године се кретала у распону од 49 до 69 запослених, 
са учешћем од 1,53% до 2,24% у укупној запослености. Запосленост су доминантно креирала 
предузећа и предузетници за превоз терета и такси превозници.     

 

4.2.4.5. Пошта и телекомуникације  
 
На територији општине Варварин постоји пет пословница Поште, при чему је кретање промета 
поштанских услуга било променљиво током петогодишњег периода посматрања.  

Табела 19: Поштанске активности и телекомуникације, општина Варварин, 2015 – 2019. године (апс. 
бр.) 

Година Поште 
Телефонски 

претплатници 

ПТТ промет (отпремљено) 

писмоносне пошиљке (хиљ.) пакети (хиљ.) 

2019. 5 4.292 82 1 

2018. 5 4.368 99 0 

2017. 5 4.514 115 0 

2016. 5 4.629 112 0 

2015. 5 4.762 76 0 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2016 – 2020. године 

Наиме, највећи број писмоносних пошиљака је остварен у 2016. и 2017. години, с тим да је 
укупан број ових пошиљака већи у 2019. у односу на 2015. годину. С друге стране, број 
отпремљених пакета је тек у 2019. години достигао број од хиљаду. Број телефонских 
претплатника се континуирано смањивао током целог периода посматрања, и то по просечној 
годишњој стопи од 2,56%, односно кумулативно 10%.  

Квалитет сигнала интернета и мобилне телефоније није задовољавајућ на већем делу територије 
Општине, с обзиром да до значајнијег пада у квалитету сигнала долази већ на неколико 
километара од центра места Варварин. Слично је и са покривеношћу дигиталном кабловском 
мрежом, с обзиром да она такође није доступна на целој територији Општине. Учесници радних 
група истичу да постоје проблеми са квалитетом и покривеношћу услугама мобилне телефоније, 
интернета и кабловске телевизије, те да су то области на којима би требало радити у наредном 
периоду. Проблем представља недостатак неопходне телекомуникационе инфраструктуре, као 
и застарелост постојеће у највећем броју насеља Општине. 
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КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 4.2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИВРЕДНЕ 
СТРУКТУРЕ   

 
 

Пољопривреда  

 Уситњеност пољопривреде, са просечном површином коришћеног пољопривредног 
земљишта по газдинству од 3,5 ха.  

 Готово сва пољопривредна газдинства су породична, при чему је у највећем броју ангажовано 
до два лица и баве се готово искључиво примарном пољопривредном производњом. 

 Изузетно мали број предузетника и правних лица у области пољопривреде, доминирају 
индивидуални пољопривредници.  

 У структури коришћеног пољопривредног земљишта доминирају оранице и баште, а од 
узгајаних култура жита.  

 У погледу сточарства доминирају газдинства са до четири условна грла.  

 Пољопривредна производња је окарактерисана недовољном техничко-технолошком 
опремљеношћу, те застарелошћу постојеће опреме. 

 Око 10% коришћеног земљишта се наводњава и то готово у потпуности из подземних вода на 
газдинству. Забрињава недостатак канализационе мреже и потенцијална загађеност 
подземних вода. Слаба примена система за заштиту од неповољних временских услова.  

 Током протеклих седам година су изостале значајније инвестиције у развој пољопривредне 
производње. 

Индустрија 

 Други сектор по значају за генерисање запослености након пољопривреде. Међутим, 
тренутни ниво запослености је неколико пута нижи од нивоа који је постојао у прошлости. 

 Велики број приватизованих и затворених погона прерађивачке индустрије, у првом реду 
текстилне и индустрије метала. Постојеће стање индустрије незадовољавајуће. 

 Свега два предузећа из области прерађивачке индустрије међу 11 највећих предузећа 
Општине, односно са годишњим приходом већим од 1 мил. РСД. 

 Недовољно уређене радне зоне, недостатак планских докумената, неуређени имовински 
односи у њима и неадекватна парцелација земљишта.  

Услуге 

 Трговина је трећи сектор по значају након пољопривреде и прерађивачке индустрије. Међу 
највећим предузећима Општине највећи је број трговинских, и то првенствено 
пољопривредним производима, који се пласирају на тржиште Русије. У Општини је трговина 
потрошачком робом ограничена на мање објекте, док се најближи већи маркети налазе у 
граду Крушевцу.  

 У протеклим годинама нису регистровани доласци туриста, као ни њихова ноћења. Изостанак 
организације за развој туризма у Општини, као и туристичке понуде или смештајних 
капацитета. Бројни туристички потенцијали који би се у будућности могли искористити. 

 Услуге путничког саобраћаја су ограничене, уз ограничену унутаропштинску повезаност, као и 
недостатак повезаности са највећим градовима у земљи. Међу услугама саобраћаја доминира 
друмски превоз робе.  

 Неразвијене услуге телевизије и телекомуникације услед недостатка и застарелости 
неопходне инфраструктуре. 
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5. Инфраструктура 
 
Адекватна јавна инфраструктура је од изузетног значаја за квалитет живота становника Општине, 
али је уједно и неопходан и значајан предуслов за привредни развој Општине и фактор њене 
атрактивности за потенцијалне инвеститоре. Зато је у овом делу Плана развоја неопходно 
пружити преглед најзначајнијих аспеката и карактеристика инфраструктуре Општине, 
укључујући комуналну и саобраћајну инфраструктуру, а уједно и стање стамбених ресурса на 
њеној територији.  

 

5.1. Комунална инфраструктура 

  

5.1.1. Просторно планирање и изградња  
   
Просторно и урбанистичко планирање су од изузетног значаја за постизање рационалне 

организације простора, за његово уређење и адекватну експлоатацију, у складу са свим 

могућностима и ограничењима Општине. Неопходан сет документације просторног и 

урбанистичког планирања је дефинисан Законом о планирању и изградњи.68 

Територија целе општине Варварин је уређена Просторним планом општине Варварин из 2010. 
године, насеље Варварин Планом генералне регулације из 2015. године, док постоје и Планови 
детаљне регулације за поједине делове насеља Варварин. План генералне регулације се 
примењује за КО Варварин варош и делове КО Варварин село, КО Горњи Катун и КО Бачина. За 
разлику од урбаног подручја Општине, највећи недостатак планске документације постоји код 
сеоских насеља, за која још увек нису израђена неопходна урбанистичка документа.   

На територији општине Варварин се налази 21 катастарска општина, са истоименим насељима. 
Свака од приказаних катастарских општина уједно представља и месну заједницу.  

Табела 20: Катастарске општине општине Варварин, површина (ха и %) 

Р. бр. Катастарска општина Површина (ха) Учешће (%) 

1. Бачина 3.255 13,06% 

2. Бошњане 2.130 8,55% 

3. Варварин варош 184 0,74% 

4. Варварин село 1.852 7,43% 

5. Горњи Катун 1.110 4,45% 

6. Горњи Крчин 440 1,77% 

7. Доњи Катун 724 2,91% 

8. Доњи Крчин 822 3,30% 

9. Залоговац 1.085 4,35% 

10. Избеница 2.547 10,22% 

11. Карановац 979 3,93% 

12. Мала Крушевица 573 2,30% 

13. Мареново 576 2,31% 

                                                           
68 „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука 
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 
9/2020 и 52/2021 
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14. Маскаре 773 3,10% 

15. Обреж 3.077 12,35% 

16. Орашје 1.328 5,33% 

17. Пајковац 581 2,33% 

18. Парцане 719 2,89% 

19. Суваја 105 0,42% 

20. Тољевац 1.061 4,26% 

21. Цeрница 995 3,99% 

УКУПНО 24.982 100% 
Извор: Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине 
Варварин, Варварин, 2009. година 

Градско насеље Варварин се формирало у функцији гравитирајућег сеоског становништва 
(здравство, школство, трговина, општинска администрација) и као такво се издваја као центар 
општине Варварин. Урбана уређеност насеља је последица планског уређења последњих 
деценија. С друге стране, до урбанизације сеоских насеља је првенствено дошло са развојем 
уличне мреже и развојем непољопривредних, углавном услужних делатности. Од сеоских 
насеља, само Бошњане, Бачина и Обреж имају израженије обележје центара друштвених 
функција. Остала, класична сеоска насеља су углавном организована као збијена у зонама путева 
и у зонама раскрсница путева.69 У складу са Регионалним просторним планом за подручје 
Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског округа70, насеље Варварин припада петом рангу 
у хијерархији насеља и центара, тј. окарактерисано је као општински центар руралног карактера, 
уз још два центра заједница села – Бачина и Доњи Крчин. При томе, општина Варварин се налази 
у функционалном урбаном подручју Крушевца. Представници радних група су на одржаним 
радионицама оценили да број и распоред насеља Општине није рационалан, имајући у виду 
број становника. Наиме, за разлику од околних општина у којима је већи део становништва 
фокусиран у њиховом централном насељу, у општини Варварин постоји неколико насеља који 
имају оквирно исти број становника. Самим тим, насеље Варварин се не истиче као јасан центар 
Општине, с обзиром да насеља у другим њеним деловима у већем делу гравитирају околним 
општинама и градовима, пре него месту Варварину. Имајући у виду да мања (сеоска) насеља 
изумиру, овакав распоред насеља може представљати препреку за озбиљнији развој привреде, 
а посебно индустрије.   

Прецизан податак о проценту легализованих објеката није расположив у тренутку израде Плана. 
Током 2016. године је извршен попис објеката који нису легализовани на територији општине 
Варварин, када их је евидентирано 21.000.71 Од тренутка доношења првог прописа о 
легализацији до тренутка израде Плана је озакоњено око 1.500 објеката. Оквирно би се могло 
констатовати да је озакоњено око 10% од укупног броја незаконито изграђених објеката.  

 

                                                           
69 Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине Варварин, 
Варварин, 2009. година 
70 Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и 
Расинског управног округа („Сл. гласник РС“, бр. 39/2014) 
71 Овај број не представља број незаконито изграђених објеката, већ обухвата и оне који су изграђени пре 
доношења прописа о легализацији, као и оне који имају грађевинску дозволу која у том тренутку није 
евидентирана у катастру.  
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5.1.2. Водоснабдевање и канализација 
 
Стабилно водоснабдевање исправном техничком водом и водом за пиће је једна од кључних 
детерминанти квалитета живота и један од кључних предуслова привредног развоја Општине.  

Укупна дужина водоводне мреже општине Варварин износи око 71 км и то у вароши Варварин, 
селу Варварин, Доњем и Горњем Катуну и Обрежу. У насељу Варварин је покривеност корисника 
градским водоснабдевањем 98%. Водоводна мрежа у Катуну и Обрежу је повезана на градски 
водовод у насељу Варварин. Према подацима ЈКП „Варварин“, покривеност укупне популације 
Општине јавним водоснабдевањем је око 40%. 

Водоводна мрежа Општине се напаја из дубинских бунара са дубине од око 100 м, капацитета 
40 л/с. Тренутно су у употреби два таква бунара. Бунари су лоцирани поред Каленићке реке, 
узводно од Варварина. Вода из поменутих бунара пролази кроз филтерско постројење за 
пречишћавање. Капацитет фабрике за прераду воде је 50 л/с, а садашње потребе становништва 
и привреде на месечном нивоу су око 54.000 м3. На основу спроведених анализa бактериолошке 
и хемијске исправности воде је могуће закључити да се грађани снабдевају водом адекватног 
квалитета током целе године. Важно је нагласити да су према постојећим проценама поменута 
два бунара довољног капацитета да снабдеју око 40% укупног становништва Општине. Као 
дугорочно решење је потребна изградња још једног бунара, капацитета између 15 и 20 л/с, као 
и санирање постојећих бунара. На тај начин би се решило снабдевање пијаћом водом за око две 
трећине становништва Општине. Други аспект дугорочног решавања проблема водоснабдевања 
на територији Општине представља прикључивање на регионални систем водоснабдевања, са 
акумулације Ћелије, на Расини. Овакво решење је предложено Просторним планом Републике 
Србије из 1996. године. Међутим, све до данас је реализација оваквог плана изостала. На тај 
начин овакав план водоснабдевања за Општину представља истовремено потенцијал, али и 
додатни проблем, јер изостанак његове реализације онемогућује обезбеђивање пијаће воде за 
целокупно становништво општине Варварин. Проблем прикључења на регионални водовод би 
представљала и цена испоручене пијаће воде. Додатни проблем за дугорочно одрживо 
водоснабдевање представља и дотрајала водоводна мрежа, због које се у дистрибуцији пијаће 
воде јављају губици, недостатак мерних уређаја, бројни нелегални прикључци и др.    

Остала насеља на територији Општине, изузев горе поменутих, се снабдевају водом из 
сопствених изворишта, тј. из индивидуалних бунара,  уз водотокове, као и из мањих водова у 
нижим појасевима. Другим речима, заступљена су водоснабдевања за индивидуална 
домаћинства, као и мањи групни водоводи из којих се снабдевају групе домаћинстава. Велики 
проблем код оваквих изворишта водоснабдевања је управо чест изостанак техничких и 
санитарних контрола, што може довести до угрожавања здравља сеоског становништва, а 
посебно у условима загађења подземних вода због истовременог изостанка канализационе 
мреже за одвођење отпадних вода.  

У сваком случају, неопходно је у наредном периоду на плански начин решити питање одрживог 
водоснабдевања за све становнике Општине, како би се могло приступити прикупљању 
потребних средстава за реализацију пројекта.  

Као део мреже за водоснабдевање се користи и резервоар запремине 500 м3, који се налази на 
висини од 50м, како би се одржао притисак у мрежи. Међутим, постојећи резервоар не 
задовољава ни постојеће потребе становништва Општине, па се јавља потреба за изградњом 
нових резервоара у будућности. Спроведеним проценама је идентификована потреба за 
додатних 3.500 м3 резервоарског простора.  
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Канализациона мрежа је доступна у три насеља на територији општине Варварин (од 21) и то са 
различитим нивоом обухвата. Процењује се да приступ канализационој мрежи има између 15 и 
20% становништва Општине. У вароши Варварин је канализационом мрежом обухваћено око 
95% становништва. Поред тога, канализациона мрежа постоји и у селу Варварин, која је 
прикључена на градску мрежу, док постоји и додатна канализациона мрежа, независна од 
градске, са планом да се и она прикључи градској мрежи и преда на управљање ЈКП „Варварин“. 
Канализациона мрежа постоји још и у насељу Горњи Катун, са обухватом од око 100 
домаћинства, која није прикључена на градску канализациону мрежу. Поред наведених 
канализационих мрежа постоји и индустријска мрежа у дужини 4,5 км, која, међутим, не би била 
довољна да подржи изградњу значајнијег броја индустријских објеката. Канализациона мрежа 
је изграђена и у делу насеља Доњи Катун, међутим, и даље није стављена у употребу. Укупна 
дужина канализационе мреже у општини Варварин износи 46 км. У преосталим насељима, 
тачније њих 1772, не постоји канализациона мрежа, већ се за одвођење и прикупљање отпадних 
вода користе индивидуалне септичке јаме, које најчешће нису изграђене у складу са 
стандардима. Садржај септичких јама се повремено празни и то углавном на местима која за то 
нису предвиђена – јаме, увале, речна корита и др. У току су активности на изградњи 
канализационе мреже у насељу Горњи Катун, као и проширењу постојеће мреже у селу 
Варварин и насељу Горњи Катун. У осталим насељима тренутно не постоји ни неопходна 
пројектна документација за изградњу канализационе мреже.   

Отпадне воде се из успостављених канализационих система без минимума прераде испуштају у 
Велику Мораву и Каленићку реку. Више података о стању и квалитету вода на територији 
општине Варварин ће бити у делу 6.1.2. Показатељи квалитета вода. Коначни концепт 
изградње пречистача отпадних вода (или више њих) ће бити представљен конкретним идејним 
решењем, које мора у обзир да узме и висинске разлике територије Општине, што ће 
подразумевати да ће се отпадне воде са дела Општине моћи преносити путем гравитације, док 
ће у другом делу Општине бити потребни колектори, из којих би се отпадна вода упумпавала у 
пречистач. У сваком случају, према подацима Просторног плана73, процењени капацитет 
пречистача отпадних вода је 450 м3 на сат. Додатно је потребно идентификовати и потенцијална 
насеља на којима постоји и већи ризик од атмосферских вода, на којима би било потребно 
изградити и атмосферску канализацију. Тренутно на територији Општине не постоји мрежа за 
одвођење атмосферских вода, што, поред загађења земљишта, може утицати и на појаву 
„урбаних“ поплава.   

Пројектом „Чиста Србија“, чија је реализација планирана у наредном периоду, а који обухвата и 
Варварин, планирана је изградња 45 км канализационе мреже, као и четири сепаратора за 
пречишћавање свих отпадних вода које се прикупе канализационом мрежом на територији 
Општине. Међутим, ни реализација овог пројекта неће обезбедити потпуну покривеност 
територије Општине канализационом мрежом, а посебно имајући у виду да се изградња 
канализационе мреже доминантно планира у подручју Западне Мораве, односно у близини 
ауто-пута који је тренутно у изградњи. 

 

 

                                                           
72 18 насеља, када се узме у обзир да у Доњем Катуну изграђена мрежа није пуштена у рад 
73 Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине Варварин, 
Варварин, 2009. година 
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5.1.3. Снабдевање природним гасом, топловод и грејање 
 
Гасоводна мрежа постоји на територији Општине, али су њен досадашњи развој, као и 
експлоатација остали на ограниченом нивоу. Експлоатација гасоводне мреже је почела током 
2010. године, док је укупан број корисника у тренутку израде Плана око 50 и они се налазе у 
насељу Варварин. Даљим развојем мреже и повећањем броја корисника би се у будућности дао 
значајан допринос очувању животне средине, повећао квалитет живота становништва и 
поставила основа за интензивнији привредни развој Општине. 

Главна мерно-регулациона станица, која је у власништву ЈП „Србијагас“, налази се у оближњем 
Ћићевцу. Од ове станице је приватна компанија изградила разводни гасовод укупне дужине 
преко 7 км до мерно-регулационих станица Варварин и Вулић, од којих се протеже градска 
дистрибутивна мрежа укупне дужине 14,7 км. Мерно-регулациона станица Варварин је 
капацитета 4.000 м3/h, док је капацитет мерно-регулационе станице Вулић 900 м3/h.  

Досадашњи степен развијености гасоводне мреже је ограничен, имајући у виду да постојећи 
дистрибутер није заинтересован за самостално ширење мреже, не предузима никакве 
промотивне активности на територији Општине како би грађанима приближио предности 
природног гаса као енергента, нити ради на обезбеђивању повољних кредитних услова за 
инвестиције становништва у прикључивање на гасоводни систем и набавку неопходне опреме. 
Додатни проблем постојеће дистрибутивне мреже је недостатак редовног одржавања.  

Постојећи приватни дистрибутер за даљи развој гасоводне мреже и повећање броја корисника 
предлаже давање концесије, тј. кроз партнерство приватног и јавног субјекта. На тај начин би 
компанија била у могућности да поред запослених који би били ангажовани на дистрибуцији и 
одржавању система, додатни број ангажује на активностима промоције, те изградњи 
прикључака за домаћинства и унутрашњих гасних инсталација. На основу таквог плана би се 
гасна мрежа проширила и на околна насеља: 

 Доњи Катун, капацитета 1.500 Nm3/h и 360 прикључака, 

 Горњи Катун, капацитета 500 Nm3/h и 150 прикључака, 

 Бачина, капацитета 1.500 Nm3/h и 400 прикључака и 

 Обреж, капацитета 1.500 Nm3/h и 400 прикључака. 

До 2028. године је планирано да се у Варварину реализује 1.050 прикључака, као и 50% 
максималног капацитета прикључака у осталим насељима. На одржаним радним групама за 
израду Плана је наглашено да значајну препреку за интензивније проширење гасоводне мреже 
и прикључење корисника представља висока цена гаса, као и висока цена прикључења на 
гасоводну мрежу. С друге стране, постоји заинтересованост локалног становништва за употребу 
гаса као енергента за производњу топлотне енергије.  

На територији општине Варварин тренутно не постоји топловодна мрежа, односно мрежа 
даљинског грејања. При томе, према оцени учесника радних група, не постоје ни капацитети на 
територији Општине за увођење овог вида грејања. Поред природног гаса, који се спорадично 
користи као енергент за грејање, највећи број домаћинстава као енергенте користи чврста 
горива – дрво и угаљ и у мањем обиму пелет. Употреба чврстих горива за генерисање топлотне 
енергије може довести до загађења ваздуха опасног по здравље људи, кроз емисију најситнијих 
ПМ честица, а поготово током зимских месеци са најнижим просечним температурама. 
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5.1.4. Јавна предузећа  
 

На територији општине Варварин су регистрована два јавна предузећа, која управљају јавним 
добрима и јавном инфраструктуром на територији Општине – ЈП „Расвета Варварин“ и ЈКП 
„Варварин“. 

ЈКП „Варварин“ је основано од стране Општине и обавља бројне делатности и активности од 
изузетног значаја за квалитет живота и развој привреде и инфраструктуре на територији 
Општине. У оквиру надлежности предузећа се налазе бројне активности, а између осталог: 
дистрибуција и прерада воде за пиће, управљање отпадним водама, одржавање зеленила и 
чистоће јавних површина, управљање отпадом и рециклажа, уређење гробља, изградња и 
одржавање водоводне и канализационе мреже, управљање пијацом, по потреби изводи и 
грађевинске радове на јавним површинама и др.   

Имајући у виду изразито широк распон активности предузећа, те повећање броја корисника 
појединачних услуга којима оно управља, у наредном периоду је неопходно планирање набавке 
нове и замена постојеће механизације, као и повећање броја ангажованих радника.  

У наредној табели су приказане финансијске перформансе ЈКП „Варварин“. Из табеле се може 
уочити да предузеће финансира своје пословне активности доминантно из сопствених прихода, 
те мањим делом из субвенција Општине, које су присутне у свакој од година посматрања.  

Табела 21: Приказ позиција биланса успеха предузећа ЈКП „Варварин“, 2016 – 2020. године (РСД) 

Година 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Приходи укупно 77.256.000 93.334.000 87.437.000 87.335.000 86.309.000 

Приходи из пословања 71.400.000 86.528.000 83.035.000 80.049.000 80.476.000 

Приход од субвенција 5.856.000 6.806.000 4.402.000 7.286.000 5.833.000 

Пословни расходи 71.919.000 91.026.000 86.326.000 86.594.000 86.546.000 

Резултат из пословања 5.337.000 2.308.000 1.111.000 741.000 -237.000 
Извор: Портал Привредне коморе Србије и Cube Team-а – ПКС Партнер 

ЈП „Расвета Варварин“ је основано 2016. године од стране Општине, са основним циљем 
обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација 
јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Поред 
тога, својим оснивањем је ЈП „Расвета Варварин“ постало и носилац искључивог права за 
обављање делатности управљања и одржавања општинских путева и одржавања саобраћајне 
сигнализације. Током протеклих година је предузеће обављало и активности надзора над 
активностима ЈКП „Варварин“, орезивања зеленила на територији Општине, издавања 
саобраћајно-техничких услова за потребе различитих субјеката, монтаже и демонтаже украсне 
расвете за празнике и др.  

У периоду од 2016. до 2020. године је предузеће пословало са променљивим нивоима 
резултата, те је током три године остварило губитке и током једне је остварило добитак. Поред 
тога, предузеће је током посматраних година (изузев у једној) користило субвенције Општине за 
потребе трошкова зарада, те набавке основних средстава – возила и тестере. У наставку се 
налази поједностављен приказ позиција биланса успеха предузећа. 
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Табела 22: Приказ позиција биланса успеха предузећа ЈП „Расвета“, 2017 – 2020. године (РСД) 

Година 2017. 2018. 2019. 2020. 

Приходи укупно 9.124.054,36 10.695.606,98 11.722.785,00 12.145.620,30 

Приходи из пословања 8.471.830,36 10.695.606,98 9.974.535,00 10.646.870,30 

Приход од субвенција 652.224,00 - 1.748.250,00 1.498.750,00 

Пословни расходи 9.403.815,32 11.045.954,64 11.311.615,57 12.532.091,91 

Резултат из пословања - 279.760,96 - 350.347,66 411.169,43 - 386.471,61 
Извор: ЈП „Расвета Варварин“, Извештај о раду ЈП „Расвета Варварин“ за 2017, 2018, 2019 и 2020. 
годину, Варварин, 2018 – 2021. године  

Из приказаних података се може видети да предузеће своје пословне активности финансира из 

сопствених пословних прихода и делом из субвенција Општине.  

Проблеми који се јављају у раду јавних предузећа на територији Општине произилазе из 

недостатка људства и опреме за пружање великог броја различитих комуналних услуга, као и из 

застарелости постојеће опреме. Такође, зависност инвестиционих улагања, како у опрему 

предузећа, тако и у саму комуналну инфраструктуру од расположивих средстава у општинском 

буџету представља препеку у бржем развоју активности ових предузећа и повећању квалитета 

услуга. Додатно је неопходно радити на подизању свести становништва Општине (посебно у 

области управљања отпадом), с обзиром да долази до сталног формирања дивљих депонија, 

одлагања отпада на јавним површинама, крађе делова канти и контејнера за одлагање смећа и 

сл. Такође, постоји континуирана потреба да се развојем инфраструктуре повећа и број 

корисника услуга. На тај начин би кроз веће приходе од комуналних такси предузећа била 

самосталнија у набавци опреме и запошљавању нових радника, односно у мањој мери би 

зависила од средстава из општинског буџета. У том аспекту посебно забрињавајућ податак 

представља континуирано смањење привредних субјеката корисника услуга поменутих 

предузећа.  

 

5.1.5. Паркови и зелене површине  
  
На територији Општине недостаје већи број уређених јавних површина. Планира се израда 
јединственог регистра јавних зелених површина, који би представљао предуслов за планирање 
њиховог уређења и унапређења. С обзиром да се Општина налази на реци Морави, као и да 
кроз њену површину протиче неколико њених притока, постоје услови за уређење паркова, 
шеталишта, игралишта и спортских терена на њиховој обали.  

Површински, највећи парк је спомен-парк Саставци, који се налази на територији месне 
заједнице Варварин село, на обали Мораве. Такође, недавно је уређен и трг у центру насеља 
Варварин, на којем је изграђена фонтана и формиране зелене површине и дрвореди. Недавно 
је изграђена и теретана на отвореном, као и монтиране нове справе и подлога на игралишту за 
децу у центру.   

Поред уређених јавних површина у насељу Варварин, уређене јавне зелене површине, дечија 
игралишта, паркови и сл. у ограниченом броју постоје у појединим другим насељима Општине. 
Међутим, постоји потреба, а и природни потенцијали да се број оваквих површина значајно 
повећа током наредног планског периода. За даље ширење уређених паркова и зелених 
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површина на целој територији Општине је неопходно повећање постојећих капацитета јавних 
предузећа, и то како у погледу механизације, тако и броја ангажованих кадрова.  

 

5.1.6. Паркинг простор 
 
На територији општине Варварин се не пружају, па самим тим ни не наплаћују услуге паркирања. 
Општина не поседује, нити управља јавним паркиралиштем. Према подацима Стратегије 
одрживог развоја74 у склопу даљег уређења ширег централног језгра насеља Варварин је 
планирано и обележавање јавних паркинг места, као и постављање хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације. Јавна паркиралишта смештана су углавном поред објеката јавне 
намене.  

 

5.1.7. Пијаце  
 
Зелене пијаце постоје у Варварину, а одржавају се и у Обрежу и Бачини. Међутим, једино зелена 
пијаца у Варварину има уређену локацију. Сточне пијаце постоје у Варварину, Доњем Крчину и 
Бачини, при чему немају уређене локације.  

У наредном периоду постоји потреба да се уреде, опреме и одржавају зелене и сточне пијаце, 
како би се обезбедили адекватни хигијенски услови. 

 

5.2. Саобраћајна инфраструктура  

  

5.2.1. Путна инфраструктура 
 
Развијена саобраћајна инфраструктура је од изузетног значаја за квалитет живота становника 
Општине, али и као детерминанта атрактивности Општине за потенцијалне инвеститоре. Наиме, 
развијена инфраструктура олакшава обављање пословних активности, првенствено у сегменту 
логистике и дистрибуције, што уз олакшан приступ међународним саобраћајницама, умањује 
трошкове пословања и доприноси конкурентности како самих инвеститора, тако и Општине као 
инвестиционе дестинације.   

Према Уредби о категоризацији државних путева75, они се категоризују на путеве првог и путеве 
другог реда. Иако не пролазе кроз територију Општине, у њеној непосредној близини се налазе 
две саобраћајнице првог реда, док ће додатна саобраћајница првог реда бити изграђена у 
наредном периоду. Наиме, границу Општине на истоку тангира државни пут I Б реда – I Б – 23 
(Појате – Крушевац – Краљево). Још значајнија саобраћајница у близини Општине је I А реда – 
аутопут Е-75 (А1), која спаја државну границу са Мађарском на северу и државну границу са 
Северном Македонијом на југу. Општина и читаво подручје су преко петље Појате прикључене 
на поменуту саобраћајницу. Додатно, у току је изградња нове саобраћајнице највећег значаја, I 
А реда – А5 (Појате – Прељина), која ће тангирати источну границу општине Варварин, а која ће 
спајати поменуту саобраћајницу А1 са другом саобраћајницом I А реда – А2 Е-761 (Београд – 

                                                           
74 Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030, 
Варварин, 2019. година 
75 „Сл. гласник РС“, бр. 105/2013, 119/2013 и 93/2015 
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Пожега и затим даље ка Јужном Јадрану). Према Плану ангажовања заинтересованих страна за 
пројекат аутопута Моравски коридор76, општина Варварин представља једну од општина које се 
налазе у зони социјалног утицаја изградње поменутог коридора, између осталог кроз економски 
развој, могућност за запошљавање, утицај на инфраструктуру и др.  

Кроз територију Општине пролазе путеви II реда који представљају окосницу саобраћајне 
инфраструктуре на територији Општине, и то II А – 183, II А – 187 и II А – 190, као и пут II Б реда - 
II Б – 382. Најфреквентнија саобраћајница која пролази кроз територију Општине је управо 
регионална саобраћајница II А – 190, која Варварин повезује са ширим окружењем, као и са 
путем I Б – 23, тј. будућим Моравским коридором. Мрежа путева на територији општине 
Варварин је приказана на наредној илустрацији. 

Слика 4: Стање саобраћајне инфраструктуре, општина Варварин 

 Извор: Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине 
Варварин, Варварин, 2009. година  

Будући аутопут Моравски коридор ће, према подацима Просторног плана Републике Србије, ићи 
трасом магистралног пута М-5 (стари назив), који је представљен на претходној илустрацији и 
који ће тангирати источну границу општине Варварин. Поред поменутих путева, значајан део 
општинске саобраћајне мреже чине и општински путеви (локални путеви по ранијој 
категоризацији, те и на претходно представљеној илустрацији), који саобраћајно повезују 
територију Општине, као и територију Општине са мрежом државних путева. Према подацима 
Стратегије одрживог развоја77, на територији Општине постоји укупно 21 општински путни 
правац.  

                                                           
76 2U1K International, План ангажовања заинтересованих страна за пројекат аутопута Моравски коридор, 
Коридори Србије, Београд, 2020. година 
77 Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030, 
Варварин, 2019. година 
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Укупна дужина саобраћајне мреже на територији општине Варварин је приказана у наредној 
табели. Савремени коловоз обухвата путеве који су покривени асфалтном површином.  

Табела 23: Саобраћајна мрежа, општина Варварин, 2019. година (км)  

Укупно 
Савремени 

коловоз 

Државни пут II А реда Државни пут II Б реда Општински 

укупно 
савремени 

коловоз 
укупно 

савремени 
коловоз 

укупно 
савремени 

коловоз 

156+500 116+500 57+000 57+000 4+400 4+400 95+100 55+100 
Извор: Општинска управа општине Варварин, Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 
2030, Варварин, 2019. година 

Саобраћајна мрежа, постојећа а и потенцијална, представља значајан развојни потенцијал за 
развој Општине у будућности, јер представља значајну компаративну предност за привлачење 
инвестиција и отварање нових радних места. Међутим, опште стање саобраћајне 
инфраструктуре и бројни недостаци уједно могу представљати и препреку интензивнијег развоја 
Општине.  

Пре свега, проблем представља чињеница да не постоји обилазни путни правац око вароши 
Варварин, што доводи до мешања транзитног и локалног саобраћаја. Имајући у виду да се у 
вароши Варварин налазе сви најважнији административни, јавни и услужни објекти, мешање 
ова два вида саобраћаја доводи до саобраћајних гужви, али такође умањује и безбедност 
одвијања саобраћаја, те утиче и на загађење издувним гасовима и буком. Такође, проблем 
постоји и у погледу проточности саобраћаја на општинским путним правцима, с обзиром на 
недовољну просечну ширину саобраћајница, што представља проблем са аспекта одвијања 
аутобуског и теретног саобраћаја. Свега 58% (55 км) општинске путне мреже је покривено 
асфалтом, док је остали део покривен или шљунком и туцаником, или је у питању земљани пут. 
Такође, с обзиром на густину општинске саобраћајне мреже, са развојем Општине ће постојати 
и потреба њеног даљег проширења, мада би с обзиром на тренутни степен привредне 
развијености Општине приоритет требало дати повећању квалитета постојећих саобраћајница у 
погледу квалитета самог пута, али и додавања и унапређења хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације. До унапређења би требало да дође и код категорије улица, које 
повезују општинске путеве, с обзиром да је од 108 км таквих путева на територији општине 
Варварин, свега 47%78 покривено асфалтном подлогом. Просторним планом79 је дефинисана и 
потреба за изградњом неколико мостова на територији Општине, како би се омогућио прилаз 
плодним обрадивим пољопривредним површинама. Један такав мост је потребно изградити у 
насељу Обреж, где се превоз машина и робе врши преко реке скелом, која је ограниченог 
капацитета и зависи од водостаја реке. У погледу осталих мостова на територији Општине, којих 
има 21, постоји потреба за реконструкцијом на неколико њих.  

У централној зони вароши Варварин је потребно реконструисати поједине пешачке зоне и 
тротоаре, који су изван ужег центра у лошем стању, као и поставити спуштене ивичњаке тротоара 
како би се олакшало њихово коришћење мајкама са децом, особама са инвалидитетом, те 
старијим људима. Изван насеља Варварин, интензитет пешачког саобраћаја је значајно мањи, 
па не постоје ни уређене пешачке зоне и тротоари. Додатно, потребно је у будућности израдити 

                                                           
78 Ibid. 
79 Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине Варварин, 
Варварин, 2009. година 
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посебне бициклистичке стазе на територији Општине, како би се повећала безбедност 
корисника овог вида саобраћаја.  

 

5.2.2. Железнички, ваздушни и водни саобраћај  
 
На подручју Општине не постоје капацитети железничке инфраструктуре. Ипак, магистрална 
железничка пруга Београд – Ниш (коридор Х) и регионални правац Сталаћ – Крушевац 
(Краљевачки железнички чвор) тангирају територију Општине, омогућавајући релативно 
једноставно коришћење овог вида саобраћаја. Железничке станице које су најближе општини 
Варварин се налазе у Ћићевцу (удаљеност 6 км) и у Сталаћу (удаљеност 11 км). Путним правцем 
А – 190 је територија Општине повезана са Ћићевцем, од којег се путним правцем Е-761 долази 
и до Сталаћа. Општина Варварин је обухваћена Просторним планом подручја посебне намене80 
за реконструкцију и модернизацију дела железничког коридора Х, тј. железничке пруге Београд 
– Ниш. Наиме, реконструисана пруга ће заузимати 18,53 км2 површине ЈЛС, међутим сама 
деоница се неће налазити на територији Општине.  

С обзиром да на територији Општине не постоји ваздушна лука, становницима су на располагању 

капацитети осталих међународних зрачних лука у земљи – Београду, Нишу и Краљеву. Као што је 
поменуто, Варварин је од међународног аеродрома „Константин Велики“ у Нишу удаљен око 70 
км, од аеродрома „Никола Тесла“ у Београду око 200 км и од аеродрома „Морава“ код Краљева 
око 90 км. До аеродрома у Београду и Нишу се долази путним правцем А1 који се налази у 
непосредној близини Општине, док је са аеродромом у Краљеву Општина повезана путним 
правцем Е-176 (будући путни правац А5).  

Изузев неколико километара речног правца до ушћа са реком Дунав, река Морава није пловна. 
Самим тим, изузев за скелу која омогућава превоз пољопривредника и механизације, водни 
саобраћај преко реке Мораве нема већи значај за привредни развој Општине.81 Најближе луке 
су оне на рекама Дунаву и Сави, нпр. лука Смедерево која је удаљена око 130 км од Варварина. 

 

5.3. Електроенергетска инфраструктура  
 

Подручје Општине се електричном енергијом снабдева из три система електродистрибуције 
већих градова у окружењу – Електродистрибуција Крушевац, Електродистрибуција Јагодина и 
Електродистрибуција Параћин.  

Из Електродистрибуције Крушевац се снабдевају насеља Варварин, Варварин село, Маскаре, 
Бошњане, Обреж, Бачина, Горњи Катун, Церница, Суваја и Орашје. Дистрибуција електричне 
енергије у ова насеља се врши преко трафостанице 35/10 kV Варварин, до које енергија долази 
путем далековода 35 kV из Сталаћа. Из поменуте трафостанице се гранају далеководи 10 kV до 

                                                           
80 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и 
урбанизам, Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд – Ниш, Београд, 2019. година 
81 У прошлости је постојала идеја да се пловидбено повежу река Дунав и Егејско море преко река Мораве 
и Вардара. Међутим, реализација пројекта је неизвесна, а поготово у периоду који покрива овај плански 
документ.  
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трафостаница 10/0,4 kV у поменутим насељима. Додатно, три насеља се електричном енергијом 
снабдевају из Крушевца – Залоговац, Мареново и Парцане.  

Из Електродистрибуције Јагодина се путем далековода 10 kV из општине Рековац снабдевају 
насеља Горњи Крчин, Средњи и Доњи Крчин, Мала Крушевица, Карановац, Тољевац и Пајковац.  

Из Електродистрибуције Параћин се електричном енергијом снабдева једино насеље Доњи 
Катун.  

Снабдевање из три електроенергетска центра условљава неусклађеност развоја Општине и 
електромреже, што један део становништва Општине снабдева недовољно квалитетном 
енергијом.  

На градском подручју је дистрибутивна мрежа делом подземна (каблирана), а делом ваздушна 
и уопштено је доброг квалитета. У ванградским подручјима мрежа је ваздушна и на појединим 
деловима дотрајала, а поготово на оним местима где су стубови за ношење проводника дрвени, 
које је неопходно заменити.  

Постојећа електроенергетска инфраструктура не задовољава потребе становништва и привреде 
у погледу капацитета, а ни у погледу његовог континуитета. Самим тим, за потребе привредног 
развоја Општине је неопходно извршити унапређења електроенергетске мреже, кроз изградњу 
нове мреже и довођење постојеће на потребан ниво капацитета и квалитета. Према подацима 
Просторног плана82 предлажу се два решења за унапређење електроенергетске мреже, а то су 
трансформација 110/35/10 kV или 110/20 kV. У случају првог решења, потребно је изградити 
трафостаницу 110/35 kV у близини постојеће трафостанице, која би била реконструисана, као и 
реконструисати далековод 110 kV за напајање нове трафостанице. Поред тога, било би потребно 
изградити и две нове трафостанице 35/10 kV, једне у близини постојеће, а друге у насељу 
Бачина. Код другог решења 110/20 kV, није потребна изградња нових 35/10 kV трафостаница, 
већ би цела Општина била покривена мрежом 20 kV. Паралелно је потребно реконструисати 
постојећу мрежу 10 kV и мање од 1 kV. Како би поменута улагања била исплатива, неопходно је 
довести нове инвеститоре како би се у значајнијој мери подигли привредни капацитети и нивои 
привредне производње на територији Општине. У периоду док се не изгради нова трафостаница 
110 kV у Варварину, потребно је обезбедити резервно напајање мрежом 35 kV због 
потенцијалних хаваријских искључења, јер се постојећа трафостаница напаја само са једне 
стране. У пракси сваки квар на 35 kV воду или на трафостаници, као и редовно годишње 
одржавање остављају све потрошаче (и привредне и индивидуалне) који се из овог извора 
снабдевају без електричне енергије. Наведена реконструкција електроенергетске мреже би 
такође довела до значајних уштеда у постојећим губицима електричне енергије због велике 
удаљености појединих тачака у електроенергетској мрежи.  

На територији Општине до сада нису предузимане значајније инвестиције у обновљиве изворе 
енергије. Мини соларна електрана постоји на крову Средње школе у Варварину, док једну мини 
соларну електрану такође поседује и домаћинство у насељу Бачина. На територији Општине је 
идентификована могућност изградње проточних хидроелектрана на обалама Западне и Велике 
Мораве, с тим да би њихова евентуална реализација морала да буде пропраћена низом студија 
о утицају на стање животне средине и биодиверзитет. С обзиром на велики значај који 
пољопривреда има у привредној структури Општине, као потенцијални обновљиви извор 

                                                           
82 Југословенски институт за урбанизам и становање Југинус АД, Просторни план општине Варварин, 
Варварин, 2009. година 
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енергије би могла да буде коришћена и пољопривредна биомаса, за производњу и електричне, 
али и топлотне енергије. Потенцијалима за изградњу погона за производњу енергије из 
обновљивих извора би Општина била у могућности да привуче и приватне инвестиције. 
Међутим, као предуслов је неопходно спровести адекватне студије које би прецизирале 
потенцијале за употребу обновљивих извора.  

 

5.4. Стамбени ресурси  
 

На територији општине Варварин је током 2019. године, која је уједно и последња година за коју 
су јавно доступни подаци, изграђено шест станова, укупне површине 439 м2, односно 0,7 станова 
на 1.000 становника Општине.  У истој години су на нивоу целе Расинске области једино општине 
Брус и Ћићевац имале мањи број изграђених станова, међутим њихова укупна површина је била 
значајно већа у односу на Варварин. Самим тим, у 2019. години је на територији општине 
Варварин изграђена далеко најмања површина станова. Највећи број станова у Расинској 
области је очекивано изграђен у граду Крушевцу, 81%. Међутим, чак и када се узму у обзир 
разлике у броју становника, у Крушевцу је изграђено 2,7 станова на 1.000 становника, док је у 
следећој општини према висини овог показатеља изграђено 0,8 станова на 1.000 становника, тј. 
преко 3 пута мање. То указује на тенденцију пресељења становништва у урбане центре, у којима 
самим тим постоји и већа потреба за новом стамбеном изградњом.  

Илустрација 40: Број изграђених станова на 1.000 становника, Расинска област, 2019. година (апс. бр.) 

  
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 

Додатно је важно нагласити да је на регионалном нивоу, у региону Шумадије и Западне Србије, 
најмањи број станова на 1.000 становника био изграђен управо у Расинској области. Наиме, 
просечан број изграђених станова на 1.000 становника је на регионалном нивоу износио 3,9 
(цифра је на републичком нивоу износила 3,6), док је у Расинској области овај показатељ био на 
нивоу 1,8.  

Последњи подаци о укупном стамбеном фонду на нивоу Општине су подаци из Пописа из 2011. 
године. Како би се апроксимирало садашње стање стамбеног фонда, ови подаци ће бити увећани 
за број изграђених станова, те умањени за број порушених станова, у свакој од година 
посматрања од 2012. до 2019. године. На тај начин је процењено стање стамбеног фонда у 
општини Варварин у периоду 2011 – 2019. године, што је и представљено на наредној 
илустрацији.  
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Илустрација 41: Стамбени фонд, општина Варварин, 2011 – 2019. године (апс. бр.) 

Извор: Процењено на бази података преузетих из: Републички завод за статистику Републике Србије  

Укупан стамбени фонд је током периода посматрања порастао тек незнатно, за укупно 38 
стамбених јединица, што током целог посматраног периода представља релативно повећање 
од 0,52%, или, уколико би се посматрало на годишњем нивоу, просечно повећање од 0,06% 
годишње. Спора динамика повећања стамбеног фонда је још један показатељ стагнације 
Општине, с обзиром да је тражња за стамбеним јединицама последица привредног развоја, 
нових радних места, повољних услова рада и живота и др. На основу података Пописа из 2011. 
године и годишњих података о стамбеној изградњи из публикације РЗС-а Општине и региони у 
Републици Србији, апроксимирана је и просечна величина стамбене јединице. Она је према 
пописним подацима износила 80,4 м2, док је у 2019. години била незнатно виша и износила је 
80,97 м2, што представља повећање од 1,23% током целокупног периода, односно 0,15% 
просечно годишње.  

Детаљнија структура стамбеног фонда на територији општине Варварин је доступна према 
подацима Пописа из 2011. године и представљена у наредној табели. 

Табела 24: Структура стамбеног фонда општине Варварин, 2011. година (апс. бр. и м2) 

 
Број 

станова 

Просечна 
површина 
стана (м2) 

Просечан 
број лица 

у стану 

Станови према броју соба 

1-собни 2-собни 3-собни 
4 и више 

собни 

Република 
Србија 

3.012.923 72,3 2,4 461.316 1.043.949 840.734 666.924 

Регион83 817.916 72,0 2,5 130.767 292.903 214.895 179.351 
Расинска 
област 

94.858 76,0 2,5 12.404 29.121 25.714 27.619 

Општина 
Варварин 

7.376 80,4 2,4 711 1.566 2.273 2.826 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Попис становништва, домаћинства и 
станова 2011. у Републици Србији, Књига 23 – Станови за стално становање према броју просторија у 
стану и површини, Београд, 2011. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2013/Pdf/G20134006.pdf  

Просечна површина стана је у 2011. години била изнад просечне површине стана целе Расинске 
области (76 м2). Једино је општина Александровац имала вишу вредност просечне површине 
стамбене јединице. С друге стране, према просечном броју лица који су становали у стамбеној 
јединици, општина Варварин је била не нивоу просечне вредности Расинске области. У структури 
станова према броју соба доминирају они највећи, са четири и више соба, што се с обзиром на 
већи број сеоских насеља може и очекивати. Њихово учешће у укупном броју станова је 

                                                           
83 Регион Шумадије и Западне Србије 
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износило преко 38%. Њих су у структури пратили станови са три собе, док је најмањи број био 
управо оних најмањих, једнособних станова. На нивоу Расинске области (исто и на регионалном 
и републичком нивоу) је највећи број двособних станова, и то првенствено због доминантне 
позиције коју станови ове величине имају у структури стамбеног фонда Крушевца, као највећег 
града у Области.  

Инфраструктурна опремљеност стамбеног фонда Општине у значајној мери утиче на квалитет 
живота становништва, јер указује на приступ становништва Општине неким од основних 
животних услова. Како је приказано у делу Мрежна инфраструктура, водоводна мрежа је 
данас ограничена на неколико насеља у оквиру Општине – варош и село Варварин, Горњи и 
Доњи Катун, те Обреж. Слична је ситуација данас и са обухватом канализационе мреже која је 
доступна у свега три насеља Општине – варош Варварин и деловима села Варварин и насеља 
Горњи Катун. Канализациона мрежа је изграђена и у делу насеља Доњи Катун, међутим још увек 
није пуштена у употребу. У преосталим насељима стамбене јединице за водоснабдевање 
користе индивидуалне и колективне бунаре, који најчешће нису контролисани, док се уместо 
канализације користе технички неопремљене септичке јаме које се повремено празне.  

На сајту РЗС-а нису расположиви подаци о просечној цени квадрата новоградње у периоду од 
2017. до 2020. године, што значи да током посматраних година ни у једној није остварен промет 
више од три стана новоградње, што је дефинисано као минимум за обрачун поменутог 
статистичког податка. Као најприближнији показатељ просечне вредности по јединици 
површине стана у новоградњи је могуће приказати ове вредности у протеклих шест година за 
општине које припадају четвртом степену развијености, а међу којима се налази и општина 
Варварин.  

Табела 25: Просечна цена стана новоградње, општине IV степена развијености, 2015 – 2020. године 
(РСД по м2) 

Година 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Просечна цена станова новоградње 58.664 58.610 58.714 52.635 54.943 61.211 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Статистика грађевинарства – Цена 
станова новоградње, Београд, 2015 – 2020. године 

Просечне цене станова новоградње у општинама које припадају четвртом степену развијености 
су током прве три године анализираног периода биле готово непромењене и износиле су око 
59.000 РСД по м2. Након тога се у 2018. и 2019. години остварују нешто ниже вредности, које 
затим поново расту у 2020. години, у којој уједно достижу и највишу цену у целом посматраном 
периоду. Када се у обзир узму и периоди смањења и повећања цене, у просеку су оне расле по 
стопи од 0,85% годишње. Имајући у виду да промет новоизграђених некретнина није био 
забележен у посматраним годинама у општини Варварин, представљене цене се могу 
посматрати као оквир у којем би се кретале и цене новоградње на територији Општине.  
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КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 5. ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

 

 Изузев Просторног плана који покрива целу површину Општине, остала планска и 
урбанистичка документа недостају у готово свим насељима Општине. 

 Приступ водоводној и канализационој мрежи је ограничен на територији Општине. Наиме, 
водоводна мрежа постоји у пет насеља Општине (од 21 насеља), док је канализациона 
мрежа доступна у деловима три насеља (изграђена је и у делу још једног насеља, али није 
пуштена у употребу). Према подацима учесника радних група, водоводном мрежом је 
покривено око 40% становништва Општине, а канализационом између 15 и 20%.  

 Домаћинства у осталим насељима доминантно користе индивидуалне бунаре за 
водоснабдевање, уз изостанак редовне контроле квалитета воде. За отпадне воде 
домаћинства користе технички неуређене септичке јаме, које се празне на местима која за 
то нису предвиђена. Забрињава мешање отпадних вода из септичких јама са подземним 
водама из којих се црпи пијаћа вода.  

 Јавна предузећа су у финансирању својих активности и набавке опреме зависна од средстава 
општинског буџета, док сама Општина у финансирању развоја инфраструктуре зависи од 
средстава из републичког буџета.  

 Проблеми у функционисању јавних предузећа представљају недостатак радне снаге и 
механизације, уз истовремено велики број услуга и корисника које је потребно опслужити. 
За поједине услуге (нпр. прикупљање отпада), проблем представља и недовољна свест 
становништва. Организовање комуналних услуга отежава и нерационалан распоред 
становништва у великом броју насеља широм територије Општине.  

 Окосницу путне мреже Општине чине саобраћајнице II А и Б реда, док се у непосредној 
близини налазе (или је тангирају) путни правци I реда. Најзначајнији путни правац пролази 
кроз центар вароши Варварин. Око 58% општинских путева је асфалтирано, и тек око 47% 
улица које повезују општинске путеве.  

 Снабдевање електричном енергијом се врши из различитих електроенергетских система 
околних градова у различитим деловима Општине. Заједно са недостатком резервних 
извора снабдевања и високом вредношћу инвестиције, ово представља препреку даљег 
развоја електроенергетске мреже. 

 Стамбени фонд готово до стагнира током претходног периода, са слабим интензитетом 
изградње и промета стамбених јединица. Ово је последица привредне стагнације, ниске 
запослености становништва, ниских просечних зарада и уопштено неповољних услова 
живота великог дела становништва Општине.  

 Приступ гасоводној мрежи је изразито ограничен, са око 50 прикључака у тренутку израде 
Плана. Приватни инвеститори немају подстицаје да врше самосталан развој мреже, већ 
предлажу неки облик јавно-приватног партнерства. На територији Општине не постоји 
мрежа даљинског грејања, већ се за производњу топлотне енергије доминантно користи 
чврсто гориво – дрво и угаљ и пелет у ограниченом обиму. 
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6. Животна средина 

 

6.1. Показатељи стања животне средине 

 
6.1.1. Показатељи квалитета ваздуха 
 
На територији Општине до сада се није вршило мерење и праћење квалитета ваздуха. Mеђутим, 
донет је Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Варварин у 2021. и 2022. 
години.84 Програм подразумева успостављање локалне мреже мерних места за праћење 
квалитета ваздуха на територији Општине у 2021. и 2022. години. У локалној мрежи мере се 
концентрације: SO2, NO2, CO, чађи и суспендованих честица (PM10 и PM2,5). Програм дефинише 
три просторне целине за мониторинг и три мерна места, и то: 

1. Просторна целина: централна пословно-стамбена зона у Варварину (простор између 

реке Велика Морава, Каленићке реке, улице 7. јули и улице Лоле Рибара), где се мери 

концентрација SO2, NO2 и CO, на мерном месту Улица Марина Мариновића, бр. 38; 

2. Просторна целина: стамбена зона „Пољце 1“ и „Пољце 2“ Варварин (простор између 

улица 7. јули, Слободе, Југ Богдана и Брегалничка), где се мери концентрација SO2, NO2 и 

CO, на мерном месту Улица Чеде Симића, бр. 34; 

3. Просторна целина: Варварин, стамбена зона у делу утицаја фабрике за производњу 

пелета (простор између реке Велика Морава, Улице Лоле Рибара, Улице Марина 

Мариновића и Улице Босе Цветић), где се мери концентрација суспендованих честица 

(PM10 и PM2,5), на мерном месту Улица Марина Мариновића, бр. 74. 

Међутим, у тренутку израде Плана развоја (2021. година), тачан период реализације пројекта 
успостављања мерних места није известан. 

За сада се у Општини као претње квалитету ваздуха могу идентификовати:  

 Домаћинства која нису прикључена на гасоводну инфраструктуру која је изграђена у 
Општини, односно индивидуална и котловска ложишта, 

 Саобраћај – услед лошег квалитета моторног горива, употребе старих возила која се 
лоше одржавају и возила без катализатора и неадекватних техничких стандарда за 
возила, 

 Депонија на којој се одлаже чврсти и течни отпад, а повремено долази и до паљења 
отпада и  

 Индустрија (мада је у протеклом периоду смањен обим производње у Општини).85 

Уопштено, стањем животне средине на територији Општине се баве један комунални инспектор 
и један инспектор за заштиту животне средине. Међутим, у Општини се није бавило питањем 

                                                           
84 „Сл. лист општине Варварин“, бр. 38/2020 
85 Република Србија, Скупштина општине Варварин, ДОО за планирање, пројектовање, АОП и инжењеринг 
„Инфоплан“ Аранђеловац, Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Варварин 
на животну средину, 2013. година 
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енергетске ефикасности објеката, што утиче на већу потрошњу енергената за генерисање 
топлотне енергије, те и на веће загађење ваздуха. 

 
6.1.2. Показатељи квалитета вода 
 
Као што је наведено у делу Плана развоја 2. Природни ресурси, кроз територију Општине протичу 
Западна и Велика Морава, Каленићка, Церничка, Вратарска и Залоговачка река, као и други 
мањи речни токови.  

У општини Варварин лоцирана је станица за мониторинг квалитета површинских вода – за 
водоток реке Каленићка (од ушћа у Велику Мораву до ушћа Церничке реке), као и станица 
Маскаре за водоток Западне Мораве (од састава са Јужном Моравом до ушћа Ибра). Такође, 
постоји и станица за мониторинг квалитета подземних вода – Варварин-Ћићевац, за водно тело 
подземне воде Левач, интергрануларне порозности.  

Како би се оценило стање квалитета површинских вода у Републици Србији, врши се поређење 
резултата извршених физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких анализа узорака 
површинских вода (водотока) са граничним вредностима класа квалитета прописаних Уредбом 
о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање86. Вредности приоритетних и приоритетних 
хазардних супстанци упоређују се са вредностима стандарда квалитета животне средине 
(СКЖС), односно просечном годишњом концентрацијом (ПГК) и максимално дозвољеном 
концентрацијом (МДК), прописаним Уредбом о граничним вредностима приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање87. Како би површинска вода (водоток) припадала класи I, измерена вредност 
садржаја приоритетних и приоритетних хазардних супстанци у току годишњег испитивања не 
сме да прекорачи просечну годишњу концентрацију. Класа II подразумева да је измерена 
вредност мања или једнака ПГК, класа III и класа IV да је измерена вредност већа од ПГК, али 
мања или једнака од МДК, и класа V да је измерена вредност већа од МДК.88  

У наредној табели биће представљене оцене стања, односно класе за Каленићку реку – станица 
Варварин, Западну Мораву – станица Маскаре и Велику Мораву – станица Багрдан, по групама 
параметара: општи параметри и показатељи кисеоничког режима, показатељи садржаја 
нутријената, показатељи салинитета, показатељи садржаја метала и микробиолошки 
параметри.  

 

 

 

 

 

                                                           
86 „Сл. гласник РС“, бр. 50/2012 
87 „Сл. гласник РС“, бр. 24/2014 
88 Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, 
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода 2019, Београд, 2020. година 
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Табела 26: Оцена стања квалитета површинских вода (водотока) Каленићке реке, Западне Мораве и 
Велике Мораве, 2019. година  

Група параметара  
Каленићка река 

(станица: Варварин) 
Западна Морава 

(станица: Маскаре) 
Велика Морава 

(станица: Багрдан) 

Општи 
pH V I-IV I-IV 

Суспендоване материје I-II I-II I-II 

Кисеонички режим 

Растворени кисеоник V II II 

Засићеност кисеоником III I I 

БПК II II III 

ХПК89 II I III 

Укупни органски угљеник IV III III 

Нутријенти 

Укупан азот V III III 

Нитрати II II I 

Нитрити III III III 

Амонијум јон III III III 

Укупан фосфор IV III III 

Ортофосфати III III III 

Салинитет 

Хлориди I I I 

Сулфати II I I 

Укупна минерализација I I I 

Електропроводљивост на 200С I I I 

Метали 

Арсен I II II 

Бор I I I 

Бакар I-II I-II I-II 

Цинк I I I 

Хром (укупни) I I I 

Гвожђе (укупно) III V III 

Манган (укупни) III III III 

Микробиолошки 
параметри 

Фекални колиформи V   

Укупни колиформи IV   

Цревне ентерококе IV   

Извор: Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне 
средине, Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода 2019, Београд, 2020. 
година 

За оцену статуса река Западне Мораве и Велике Мораве коришћени су и подаци из извештаја 
Статус површинских вода Србије из 2018. године. У 2015. и 2016. години еколошки статус Западне 
Мораве на мерној станици Маскаре оцењен је као умерен, док је у истим годинама хемијски 
статус оцењен као добар. Еколошки потенцијал за период 2012 – 2016. године је оцењен као слаб, 
услед превисоке концентрације специфичних загађујућих супстанци, док је хемијски статус у 
овом периоду био добар. Еколошки потенцијал Велике Мораве на мерној станици Багрдан је у 
2015. години оцењен као слаб, услед повећане концентрације фитобентоса и физичко-хемијских 
елемената квалитета оцењених слабом оценом. Међутим, у 2016. години еколошки потенцијал 
оцењен је као умерен. Хемијски статус и у 2015. и у 2016. години био је оцењен као добар. Оцена 
еколошког потенцијала за период 2012 – 2016. године била је слаба, доминантно услед повећане 

                                                           
89 Перманганатна метода 
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концентрације фитобентоса и специфичних загађујућих супстанци, док је оцена хемијског статуса 
у овом периоду била добра.90  

Иако није доступан прецизан податак о проценту становништва општине Варварин које је 
покривено јавном канализационом мрежом, учесници радних група процењују да се креће у 
распону између 15 и 20%. Велики број домаћинстава изван насеља (или делова насеља) 
покривених канализационом мрежом користи сопствене / индивидуалне септичке јаме. Тиме се 
значајно угрожава стање подземних вода, у које доспева садржај септичких јама, те се 
онемогућава употреба подземних вода за било коју намену. Такође, септичке јаме се празне на 
местима која за то нису предвиђена. Проблем за квалитет вода представља и чињеница да 
канализациона мрежа Општине нема пропусно постројење за пречишћавање отпадних вода. 

У Општини још увек не постоји мрежа за прикупљање и одвођење атмосферских вода до 
реципијената, а атмосферске отпадне воде са индустријских површина у себи садрже високе 
концентрације бакра, олова и арсена, а са асфалтних површина нафтне продукте (15-25 mg/l). 

Основне претње квалитету површинских и подземних вода у Општини, односно фактори који 
утичу на њихово загађење су: 

 Непречишћене комуналне отпадне воде које доспевају у природне реципијенте без 
претходног одговарајућег третмана, 

 Одлагање отпада у близини речних корита, 

 Употреба агрохемијских средстава у пољопривредној производњи, 

 Спирање запрљаних коловозних површина атмосферским падавинама и др.91 

У 2021. години Општина је постала део пројекта изградње и реконструкције комуналне 
инфраструктуре „Чиста Србија“, којим је планирана изградња 45 километара канализационе 
мреже у општини Варварин и 4 сепаратора за пречишћавање отпадних вода. 

Последња велика поплава на територији Општине је била 2014. године, као и у великом делу 
земље. Након тога су извршене мање интервенције, како би се спречило слично плављење у 
будућности. На тај начин је стање побољшано, међутим није и трајно решено. Регулисањем тока 
реке Западне Мораве за потребе изградње ауто-пута ће се решити проблем плављења ове реке. 
Међутим, потребно је на системски начин спречити и могућност плављења Велике Мораве.   

 
6.1.3. Показатељи квалитета земљишта 
 
Територију општине Варварин карактерише присутност више различитих типова и подтипова 
земљишта: гајњаче, сироземи, смонице и алувијална и делувијална земљишта. Производна 
вредност земљишта Општине је хетерогена, што је условљено физичким и хемијским својствима 
земљишта, типом земљишта, конфигурацијом терена, могућношћу снабдевања водом и др. 

                                                           
90 Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, 
Статус површинских вода Србије, Смернице за развој мониторинга у оквиру планова управљања речним 
сливовима, Београд, 2018. година 
91 Република Србија, Скупштина општине Варварин, ДОО за планирање, пројектовање, АОП и инжењеринг 
„Инфоплан“ Аранђеловац, Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Варварин 
на животну средину, 2013. година 
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Пољопривредно земљиште и његова висока производна вредност представљају један од 
најзначајнијих привредних ресурса Општине.92 

У сарадњи са UNDP-ом, у 2020. години је реализована прва фаза пројекта контроле квалитета 
земљишта у Расинској области, а узорци су узети са парцела на којима са гаје или ће се гајити 
јагодасте врсте воћа. У општини Варварин обрађен је 41 узорак земљишта, а обухваћено је 8 
насеља Општине: Церница, Избеница, Мала Крушевица, Мареново, Обреж, Парцане, село 
Варварин и Залоговац. Резултати агрохемијских анализа показали су да земљишта обухваћених 
подручја највећим делом припадају групи киселих земљишта – 46% и слабо киселих земљишта – 
29%, са просечном pH вредношћу (у KCl-у) од 5,5. Просечан садржај калцијум карбоната износи 
1,22%, што земљиште сврстава у групу слабо карбонатних земљишта (овој групи припада 85% 
обухваћених и анализираних узорака). Просечан садржај хумуса износи 2,5%, што земљиште 
сврстава у групу слабо хумусних земљишта. 17% испитиваних узорака садржали су преко 3% 
хумуса, што их сврстава у групу хумозних земљишта. Просечан садржај азота износи 0,13%, што 
земљиште сврстава у групу средње обезбеђених. Садржај лакоприступачног облика фосфора је 
низак код 63% узорака, а око 19% земљишта из узорака може се сврстати у групу средње до 
оптимално обезбеђених земљишта. Садржај лако доступног облика калијума сврстава већину 
узорака у групу добро обезбеђених земљишта, а 58% узорака има висок ниво овог елемента (>25 
мг/100 г).93 Оптималне pH вредности за пољопривреду се разликују у зависности од 
пољопривредних култура, али се углавном крећу у распону од 6 до 7,5 – неутрална и слабо 
алкална земљишта, а подаци су показали да 29% узорака припада групи слабо киселих 
земљишта. Узрочник високог процента земљишта које припада групи киселих једним делом је 
низак садржај карбоната у земљишту, јер већа количина карбоната повољно утиче на pH 
вредност земљишта, односно спречава прекомерну киселост земљишта. Наведено, уз податак о 
свега 17% узорака који садрже преко 3% хумуса, што представља минимум за постојање 
пољопривредне производње, указује на неопходност додатног и побољшаног старања о 
квалитету пољопривредног земљишта, како би се сачувао и унапредио његов постојећи 
потенцијал у Општини, и како би се даље развијала тренутно најзначајнија привредна делатност 
Општине – пољопривреда. 

Основне претње квалитету земљишта Општине, односно фактори који утичу на његово загађење 
су: 

 Примена минералних ђубрива, 

 Примена пестицида, 

 Накупљање соли и минерала због наводњавања, 

 Одлагање стајског ђубрива, 

 Одлагање различитог отпада из пољопривреде, 

 Одлагање различитог отпада из производње хране, 

 Спаљивање жетвених остатака и др. 

                                                           
92 Ibid. 
93 Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац: 
https://poljostanica.com/2020/09/14/izvestaj-o-realizaciji-prve-faze-projekta-kontrole-kvaliteta-zemljista-u-
saradnji-sa-undp-om/ 
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6.1.4. Бука 
 

У Општини се не врши мерење и праћење нивоа и учесталости буке. Најчешћи узрочник буке у 
Општини је саобраћај (на деоници државног пута II реда број 164 Мијатовац – Ћићевац и 
општинских путева), док су други извори буке заступљени у мањој мери.94 Проблем буке у 
саобраћају ствара и изостанак обилазнице око места Варварин, имајући у виду да путни правци 
II A реда – 187 и 190 пролазе и укрштају се у самом центру места, мешајући се на тај начин са 
локалним саобраћајем.   

У наредном периоду је од значаја извршити звучно зонирање територије Општине, те на основу 
тога успоставити систем праћења загађења буком. 

 
6.1.5. Управљање отпадом 
 
Управљање отпадом на територији Општине регулисано је Одлуком о управљању комуналним 
отпадом на територији општине Варварин95. Циљ Одлуке је обезбеђење и осигурање услова за: 

 управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина, 

 одвајање отпада на месту настанка, поновно искоришћење и рециклажу отпада и 
издвајање секундарних сировина из отпада, 

 развој поступка и метода за одлагање отпада, 

 санацију неуређених одлагалишта отпада, 

 праћење стања затворених и новоформираних одлагалишта отпада и  

 развијање свести о управљању отпадом. 

Организација процеса управљања отпадом у Општини обезбеђена је Локалним планом 
управљања отпадом општине Варварин, а субјекти који су надлежни за управљање отпадом су 
Општина Варварин, ЈКП „Варварин“ и други органи и организације у складу са законом.  

У складу са Одлуком, Општина Варварин доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује 
услове и стара се о његовом спровођењу, спроводи управљање комуналним, односно инертним 
и неопасним отпадом у складу са законом, уређује поступак наплате услуга у области управљања 
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, издаје дозволе, одобрења и друге акте 
у складу са законом, води евиденцију и податке доставља министарству, израђује пројекат 
санације и рекултивације неуређених депонија, врши надзор над спровођењем рекултивације 
депоније после њеног затварања, у циљу смањења ризика по здравље људи и животну средину 
и врши надзор и контролу мера поступања са отпадом. Одлука такође дефинише да је ЈКП 
„Варварин” дужно да обезбеди: трајно, континуирано и несметано пружање комуналних услуга 
корисницима, под условима и на начин уређен законима, осталим прописима и стандардима и 
општинским одлукама, затим, прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, 
који подразумева тачност у погледу рокова и сигурност корисника у добијању услуга, 

                                                           
94 Република Србија, Скупштина општине Варварин, ДОО за планирање, пројектовање, АОП и инжењеринг 
„Инфоплан“ Аранђеловац, Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Варварин 
на животну средину, 2013. година 
95 „Сл. лист општине Варварин“, бр. 22/2019 
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предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, 
који служе за обављање комуналних делатности и развој и унапређење квалитета комуналне 
услуге, као и унапређење организације и ефикасности рада. 

Организовано сакупљање комуналног отпада се врши на целој територији општине Варварин. 
ЈКП „Варварин“ проширило је услуге изношења смећа и на приватна и јавна предузећа и јавне 
установе и објекте на целој територији Општине.96 Отпад из контејнера постављених у 
централној зони и зонама са колективним становањем одвози се свакодневно, а из 
домаћинстава (зоне индивидуалног становања) једном недељно.  

Укупна просечна годишња количина прикупљеног отпада износи око 3.000 тона. Структура 
прикупљеног годишњег отпада према врсти отпада представљена је у наредној табели. 

Табела 27: Структура прикупљеног просечног годишњег отпада према врсти отпада (т) 

Врста отпада Количина (т) 

Комунални отпад, осим кабастог отпада 2.000 

Комунални кабасти отпад 300 

Отпад из предузећа и установа, осим индустријског отпада 200 

Индустријски отпад 200 

Отпад са јавних површина 300 

УКУПНО 3.000 
Извор: Општинска управа општине Варварин, План управљања отпадом на територији општине 
Варварин за период 2010 – 2020. године, Варварин, 2010. година 

Индустријски отпад Општине у веома малом обиму завршава на депонијама. Томе доприноси 
чињеница да је обим пословних активности индустрије на територији Општине низак, па самим 
тим и количине генерисаног отпада, те да индустријски погони имају сарадњу са операторима 
отпада, којима свој отпад и предају. Кланични отпад се чува у посебно опремљеним мини 
хладњачама, одакле се, преко овлашћене организације, одвози на уништавање у кафилерију у 
Ћуприји. Метални и пластични отпад и гуме се разврставају на месту настанка, а даље га 
преузимају организације са простора других општина које се баве сакупљањем, транспортом, 
складиштењем и прерадом ових врста отпада. На територији Општине постоји само једна 
регистрована радња за сакупљање секундарних сировина – металног отпада, која га складишти 
и даје на преузимање другој организацији, са територије друге општине. У већим индустријским 
објектима постоји поступак раздвајања секундарних сировина и њихова продаја предузећима 
регистрованим за делатност сакупљања и прераде секундарних сировина.97 

Медицински отпад из свих здравствених објеката Општине прикупља се преко Дома здравља 
Варварин, где се депонује у посебно одвојеном простору, који је ограђен и покривен. Одатле се 
једном недељно одвози у здравствени центар Крушевац, где се врши његов даљи третман.98 

Процењено учешће појединих типова отпада представљено је у наредној табели. 

 

 

                                                           
96 Општинска управа општине Варварин, План управљања отпадом на територији општине Варварин за 
период 2010 – 2020. године, Варварин, 2010. година 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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Табела 28: Процењено учешће појединих типова отпада на годишњем нивоу (т и %) 

Тип отпада Количина (т) Учешће (%) 

Папир 300 10 

Стакло 100 3,33 

Пластика 100 3,33 

Гума 50 1,67 

Метал (гвожђе, челик) 50 1,67 

Метал (алуминијум и др) 10 0,33 

Органски отпад (храна, лишће) 250 8,33 

Грађевински отпад 200 6,67 

Текстил 140 4,67 

Остало 1.800 60 

УКУПНО 3.000 100 
Извор: Општинска управа општине Варварин, План управљања отпадом на територији општине 
Варварин за период 2010 – 2020. године, Варварин, 2010. година 

Постојећа главна депонија, површине око 3 хектара, лоцирана је југоисточно од Варварина и 
западно од Ћићевца. Удаљеност од центра Варварина износи 1.200 – 2.000 метара, а од тока 
Велике Мораве 200 – 300 метара. На њој се прикупља отпад из Варварина и Ћићевца. Отпад из 
насеља Општине се до депоније довози једним типским возилом, а отпад довозе и становници 
Општине. Отпад се одлаже без плана, простор се повремено поравна булдозером, а отпад 
смешта у околне ископе (2-3 пута годишње). Према условима Правилника о критеријумима за 
одређивање локације и уређење депонија отпадних материја99, тренутна локација депоније није 
одговарајућа. Депонија није ограђена, нема прикључак на градски водовод, не поседује објекат 
за раднике, није обезбеђена чуварском службом и нема заштиту од плављења. Депонија 
представља ризик за животну средину Општине и квалитет ваздуха и вода, услед паљења отпада 
и угрожавања подземних и површинских вода, због њене лоцираности у алувијуму, где је висок 
ниво подземних вода.100 Депонија не задовољава ни минималне санитарно-хигијенске услове, 
а уз податак о њеној неадекватној локацији, наведено указује на неопходност санације, 
рекултивације и затварања ове депоније.   

Поред главне депоније Општина је бројала још око 15 дивљих депонија: по једну у насељима 
Доњи Катун, Обреж, Маскаре, Бошњане, Бачина, Орашје, Пајковац и Мареново; по две у 
насељима Избеница и Доњи Крчин; и три у насељу Залоговац. Представници Општинске управе 
на одржаним радионицама истичу да је са обухватом целокупне територије Општине 
организованим прикупљањем отпада дошло и до промене структуре отпада који се одлаже на 
дивљим депонијама, где су грађевински отпад и шут заменили комунални отпад, који се раније 
доминантно одлагао. ЈКП „Варварин“ тренутно нема успостављен процес организованог 
прикупљања кабастог грађевинског отпада, односно шута. Такође, организовано прикупљање 
отпада са целе територије Општине је утицало и на то да се број дивљих депонија током времена 
смањује. Према проценама инспекције, у тренутку писања Плана их на територији Општине 
постоји око 7.   

На територији Општине до скоро није постојао ниједан тип систематског и организованог 
издвајања рециклабилних материја из комуналног отпада. У Општини је, уз подршку GIZ-а 
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100 Општинска управа општине Варварин, План управљања отпадом на територији општине Варварин за 
период 2010 – 2020. године, Варварин, 2010. година 
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(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Немачка организација за међународну 
сарадњу), реализован пројекат у области управљања отпадом и увођења примарне селекције 
отпада из домаћинстава у периоду 2016 – 2018. године. Овај пројекат обезбедио је услове за 
сакупљање секундарних сировина, посебно ПЕТ-а и картона, односно њихово издвајање из 
комуналног отпада и смањење количине отпада на депонији. Уз сарадњу са GIZ-ом, реализован 
је и пројекат „Управљање отпадом у контексту климатских промена“, у периоду 2018 – 2020. 
године, у оквиру кога је урађен План сепарације отпада на територији општине Варварин. У 2021. 
години Општина је кроз пројекат „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ 
добила 30 контејнера за рециклажу стакла, што је квалитетан корак ка ширењу свести о значају 
рециклаже за очување животне средине Општине. Прикупљени и селектовани отпад ЈКП 
„Варварин“ предаје операторима за рециклирање отпада, за шта добија одређену накнаду.  

Националнa Стратегијa управљања отпадом за период 2010 – 2019. године101 предвиђa 
формирање регионалних центара за управљање отпадом. Стога је, поред активности на санацији 
постојеће депоније, потребно радити на успостављању регионалне сарадње у управљању 
отпадом на нивоу Расинске области. Општина Варварин је 2014. године потписала Протокол о 
закључењу споразума о заједничком – регионалном управљању комуналним отпадом у 
Расинској области, са свим општинама области, градом Крушевцом и општином Рековац, која не 
припада Расинској области. У 2018. години започета је израда Студије изводљивости за 
заједничко управљање отпадом у Расинској области, у оквиру билатералне сарадње Владе 
Савезне Републике Немачке и Владе Републике Србије, преко развојне банке Немачке (KfW) и 
Mинистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Почетком 2020. године је потписан 
и споразум за регионално управљање отпадом у Срњу, у Крушевцу. Према постојећем плану, 
отпад би се са територије Општине камионима превозио директно на регионалну депонију, 
односно не би била изграђена трансферна станица у Варварину. Међутим, удаљеност нове 
депоније од Општине би условила повећане трошкове за ЈКП „Варварин“, који из постојећих 
такси за управљање отпадом не би могли да се покрију. Ово уједно представља и једну од 
главних препрека за укључивање Општине у регионални систем и одрживо финансирање. У 
сваком случају, активирање регионалне депоније се очекује током 2024. године.  

 

6.2. Постојећи и планирани механизми заштите животне средине 
 
Неки од механизама заштите животне средине који су имплементирани у Општини, као и чија је 
имплементација већ у плану, представљени су у наставку, подељени према аспекту животне 
средине на чије се очување односе. У општини Варварин је ангажован један комунални 
инспектор и један инспектор за заштиту животне средине. Број мера које се организовано 
спроводе на пољу заштите животне средине је ограничен углавном на оне које су законом 
прописане и обавезне, али се планира и очекује њихово проширење у наредном периоду и то у 
два веома значајна поља – управљање отпадом и прерада отпадних вода.  

 Заштита ваздуха: 

o Донет је Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Варварин 
у 2021. и 2022. години, који ће обезбедити мерења и праћења квалитета ваздуха, 
што до сада није била пракса у Општини; 
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o Гасоводна инфраструктура је изграђена у Општини, али је број активних 
прикључака мали и тренутно их постоји око 50; 

o Планирана је санација и рекултивација депоније, која има негативан утицај на 
квалитет ваздуха у Општини; 

o Контролу квалитета ваздуха за одређена предузећа врше акредитоване 
установе, у складу Законом о заштити ваздуха102, у случајевима изненадних 
загађења при обављању неких делатности, при редовним контролама 
привредних субјеката који су у обавези да врше мерења емисија и по пријавама 
грађана, а по налогу општинског инспектора за заштиту животне средине. 

 Заштита вода (површинских и подземних): 

o Врше се редовна мерења квалитета воде из мреже градског водовода, као и 
хемијске и микробиолошке анализе; 

o Општина је постала део пројекта изградње и реконструкције комуналне 
инфраструктуре „Чиста Србија“, којим је планирана изградња 45 километара 
канализационе мреже у општини Варварин и 4 сепаратора за пречишћавање 
отпадних вода; 

o Планирано је обезбеђење адекватног третмана атмосферских вода пре увођења 
у реципијент, као и одвођење атмосферских вода кишном канализацијом која ће 
бити конципирана за меродавне услове, те формирање отворене каналске 
мреже уз саобраћајнице за потребе прихватања сливајућих атмосферских вода 
са брда; 

o Планирана је санација и рекултивација депоније, која има негативан утицај на 
квалитет подземних и површинских вода у Општини. 

 Управљање отпадом: 

o Редовно одношење комуналног отпада од стране ЈКП Варварин из свих насеља 
општине; 

o У ограниченом обиму се врши селекција отпада, који ЈКП „Варварин“ предаје 
лиценцираним операторима за рециклажу; 

o Кроз пројекат „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ 
обезбеђено је 30 контејнера за рециклажу стакла у Општини. 

Поред наведеног, у Општини је у 2021. години спроведена и акција „Посади свој хлад“, у 
сарадњи са GIZ-ом, а чији су покретачи невладине организације „Let’s do it Serbia“ и „Зелени 
развојни центар“ из Сремске Митровице. У оквиру акције је у спомен-парку Саставци, 
предшколској установи „Наша радост“ и свим месним заједницама Општине засађено 200 
садница белог јасена.  
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 У Општини је донет Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Варварин у 2021. и 2022. 
години, који дефинише успостављање три мерна места за мерење и праћење квалитета ваздуха у 
Варварину, које до сада није вршено. 

 Каленићка река (мерено на мерној станици Варварин) припада класи V (садржај приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци већи од максимално дозвољене концентрације) са аспекта pH 
вредности, садржаја раствореног кисеоника, садржаја азота и садржаја фекалних колиформа. Са друге 
стране, еколошки статус Западне Мораве и Велике Мораве је у 2016. години оцењен као умерен, док је 
хемијски статус оцењен као добар. 

 На стање површинских и подземних вода негативно утиче низак проценат покривености Општине 
канализационом мрежом, односно септичке јаме домаћинстава, затим чињеница да канализациона мрежа 
нема пропусно постројење за пречишћавање отпадних вода, као и непостојање мреже за прикупљање и 
одвођење атмосферских вода до реципијената. 

 У 2021. години Општина је постала део пројекта изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре 
„Чиста Србија“, којим је планирана изградња 45 километара канализационе мреже у општини Варварин и 
4 сепаратора за пречишћавање отпадних вода. 

 Висок проценат земљишта припада групи киселих, а поред тога, садржај карбоната у земљишту је низак 
(већа количина карбоната спречава прекомерну киселост земљишта). Додатно, свега 17% узорака 
земљишта садрже преко 3% хумуса, што представља минимум за постојање пољопривредне производње 
– неопходност додатног и побољшаног старања о квалитету пољопривредног земљишта, како би се сачувао 
и унапредио његов постојећи потенцијал у Општини. 

 У Општини се не врши мерење и праћење нивоа и учесталости буке. 

 Цела територија Општине је покривена организованим прикупљањем комуналног отпада. 

 Главна депонија не задовољава минималне санитарно-хигијенске услове, има неадекватну локацију и 
опремљеност и негативно утиче на квалитет ваздуха, воде и земљишта Општине, те је неопходна њена 
санација, рекултивација и затварање. Поред главне депоније постоји и око седам дивљих депонија. 

 План је да се Општина прикључи регионалном центру за управљање отпадом Расинске области, али још 
увек не постоје услови за прелазак на одлагање отпада на регионалном постројењу. Главну препреку 
представља висока цена одлагања отпада на регионалну депонију. 

 Реализовани су следећи пројекти у области систематског и организованог издвајања рециклабилних 
материја из комуналног отпада: Пројекат у области управљања отпадом и увођења примарне селекције 
отпада из домаћинстава, Пројекат „Управљање отпадом у контексту климатских промена“ (израђен План 
сепарације отпада на територији општине Варварин) и пројекат „Управљање стакленом амбалажом на 
Западном Балкану“ (кроз који је Општина добила 30 контејнера за рециклажу стакла). 

КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 6. ЖИВОТНА СРЕДИНА  
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7. Мета економски феномени 

 

7.1. Образовање 
 
У делу Плана развоја 3.5. Образовна структура становништва истакнуто је ниско учешће 
становника Општине са вишим и високим образовањем, те високо учешће становника без 
школске спреме и са непотпуним основним образовањем, као и велики проценат неписменог 
становништва у поређењу са другим анализираним територијалним јединицама (наведено је 
посебно присутно код женске популације Општине). Како би се на наведене проблеме 
одговорило, неопходан је већи обим инклузије становника у образовни систем, као и едукација 
младе популације о могућностима које им виши нивои образовања омогућавају, те њихово 
подстицање да се усавршавају и едукују и након комплетираног основног или средњег 
образовања. Општина Варварин нема институцију вишег или високог образовања, али има 
потенцијал да током периода школовања у основним и средњим школама подстиче, мотивише 
и пружа подршку ученицима који желе да наставе ка вишим нивоима степена образовања у 
високообразовним институцијама широм Републике Србије, те који би касније у Општину 
донели знања и способности за покретање различитих врста пословања, иновативност и друге 
покретаче економског раста и развоја. Квалитетно образовање, доступно свом становништву 
Општине и препознато као важно од стране младе популације представља важну основу не само 
за привредни развој Општине, већ и за унапређење квалитета живота њених становника, 
инклузију у привредни и социјални живот и повећање животног стандарда.  

У општини Варварин активна је једна предшколска установа – „Наша радост“, која већ 39 година 
васпитава, образује и брине о деци узраста од 18 месеци до 6,5 година. Како је највећи део 
капацитета предшколске установе предвиђен за децу у обавезном предшколском програму који 
их припрема за полазак у први разред основне школе, постоји потреба за проширењем 
капацитета предшколске установе, са циљем да се одговори на потребе и млађих полазника, 
који су на листама чекања (углавном деца узраста од 18 месеци до 3 године), услед недостатка 
простора и стручног кадра за рад са децом. Учесници радних група су напоменули да, иако број 
рођене деце опада, долази до повећања листе чекања, с обзиром на недостатак капацитета за 
обухват све деце која имају право да похађају предшколску наставу. Тренутно предшколска 
установа користи капацитете својих објеката за васпитно образовни рад, али сарађује и са 
основним школама Општине, које у својим оквирима обухватају васпитне групе припремног 
предшколског програма, док су за рекреацију деце на располагању сви спортски терени 
Општине – Спортска хала „Темнић“, школско и градско игралиште. Поред матичне установе, 
постоји још 15 подручних група у осталим насељима Општине, која најчешће користе просторије 
подручних основних школа. Проблем са подручним групама је недовољан број деце, што је, 
поред мањег броја деце у селима, делом последица и чињенице да се у њима спроводи једино 
полудневни боравак, док се у матичној групи спроводи целодневни боравак, па се родитељи 
радије опредељују за матичну групу, уместо подручне којој би територијално припали. 
Уопштено, постоји потреба за барем још једним објектом, који би, уз додатне кадрове, омогућио 
да се значајно смање или у потпуности укину листе чекања. Што се тиче опремљености 
постојећих група, представници предшколске установе оцењују да је стање задовољавајуће, те 
да је дошло до значајних побољшања у претходним годинама захваљујући подршци различитих 
донатора и ЈЛС. 

Према последње доступним подацима РЗС-а, за школску 2018/19. годину, број објеката установе 
за предшколско васпитање у општини Варварин био је 11, док је број деце корисника износио 
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274. Од тог броја, 54,4% деце у установи борави од 9 до 12 сати дневно, 33,6% у ППП који траје 
4 сата дневно и 12% деце у ППП у целодневном програму. Број запослених у предшколској 
установи је у истој школској години био 41, од чега је васпитача било 29.103 Према подацима 
представника из Општинске управе, у школској 2020/21. години број деце у матичном вртићу 
износио је 182, а број деце на терену 162 (укупно 344). У периоду од школске 2011/2012. до 
школске 2020/2021. године највећи број деце у предшколској установи Општине забележен је у 
школској 2020/2021. години, када је овај број био чак 25,55% већи у односу на школску 
2018/2019. годину (у школској 2019/20. било је само троје деце мање у односу на 2020/21. 
годину). Број деце у предшколској установи Општине у периоду од школске 2011/2012. до 
2020/2021. године представљен је у наредној табели.   

Табела 29: Број деце у предшколској установи општине Варварин, школске 2011/2012 – 2020/2021. 
године (апс. бр.)  

 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21. 

Број 
деце 

242 277 286 307 285 286 271 274 341 344 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2012 – 2020. године; Општинска управа општине Варварин 

Повећање броја деце у предшколској настави је првенствено резултат повећања капацитета 
предшколских установа. Међутим, и даље постоје листе чекања. Наиме, проценат деце 
предшколског узраста обухваћен ППП износи 100%, док проценат деце старости 3-5,5 година 
обухваћених васпитањем и образовањем у оквирима предшколске установе износи 80%. Као 
што је већ наведено, листе чекања се највише формирају за децу узраста од 18 месеци до 3 
године. 

Поред недостатка простора (инфраструктуре) за спровођење предшколских активности деце, 
постоји и значајан проблем са кадровима. Наиме, представници предшколских установа се 
суочавају са значајним потешкоћама у проналаску стручног кадра – психолога, дефектолога, 
логопеда и сл. Поред проблема у пружању подршке деци која захтевају појачану пажњу (нпр. 
деца са аутизмом, деца са проблемима у социјализацији и др), недостатак кадрова доводи до 
тога да су групе деце велике у односу на број васпитача, што представља изазов у одржавању 
квалитета предшколског образовања.    

На територији општине Варварин основно образовање се спроводи у пет основних школа: 

 ОШ „Јован Курсула“ Варварин, 

 ОШ „Мирко Томић“ Обреж, 

 ОШ „Свети Сава“ Бачина, 

 ОШ „Драги Макић“ Бошњане и  

 ОШ „Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин. 

Од пет матичних основних школа, четири имају и подручна одељења (једино их нема школа из 
Обрежа).  

                                                           
103 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
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У школској 2018/2019. години, према подацима РЗС-а, укупан број објеката школа за основно 
образовање деце Општине био је 18, са 62 одељења. У истој години укупан број ученика 
основних школа био је 1.081, док је 171 ученик у овој школској години завршио основну школу.104 
Број ученика у основним школама у Општини је током периода од школске 2011/2012. до 
школске 2018/2019. године континуирано опадао, и то по просечној пондерисаној годишњој 
стопи од -4,1%. Тренд кретања броја ученика у основним школама Општине по годинама 
наведеног периода представљен је у наредној табели.  

Табела 30: Број одељења и број ученика у основним школама општине Варварин, школске 2011/2012 – 
2018/2019. године (апс. бр.) 

 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 

Број одељења 65 61 62 61 60 62 59 62 

Број ученика 1.451 1.362 1.276 1.252 1.214 1.159 1.130 1.081 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, 
Београд, 2013 – 2020. године 

Опадајући број деце узраста за основно образовање представља својеврстан изазов у 
организовању наставе, посебно имајући у виду да поједина подручна одељења имају свега 
неколико ученика. Опадајући број одељења основних школа (што се очекује и у наредном 
периоду) онемогућава испуњавање норми за наставни кадар, тако да је ангажован велики број 
наставника који испуњавају радне норме радом у неколико различитих школа.  

Слично као и код Предшколске установе, и код основних школа велики проблем представља 
недостатак стручног кадра, уз истовремено растући број деце којима је потребна додатна пажња 
и подршка у процесу образовања. Представници радних група наводе да је у погледу техничке 
опремљености доста урађено у претходним годинама, али и даље постоји потреба за 
реновирањем одређених старих објеката, као и изградња фискултурних сала, које недостају у 
готово свим објектима основних школа. Такође, постоје потребе за модернизацијом и изградњом 
нових информатичких кабинета, имајући у виду растући значај информационих технологија у 
савременим привредним токовима, па самим тим и у образовању.  

У области образовања је такође значајно поменути и проблем са организовањем превоза деце. 
ЈЛС је у претходном периоду обезбедила два возила за превоз ученика. Међутим, услед 
регулативе Закона о превозу путника у друмском саобраћају105 и Правилника о начину обављања 
организованог превоза деце106, још увек није пронађено решење како би се на адекватан начин 
спроводио превоз ученика до основних школа. Превозник „Југопревоз“ из Крушевца организује 
посебне линије које користе ученици за одлазак у основне школе, али оне нису довољне како би 
се обухватила сва деца и сва насеља на територији Општине.  

У општини Варварин средњошколско образовање врши се у оквиру једне установе – Средње 
школе Варварин. Средња школа Варварин обезбеђује четири образовна смера за своје полазнике, 
и то:  

1) Гимназију (природно-математички смер), 

2) Економију, право и администрацију (економски техничар), 

                                                           
104 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
105 „Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020 
106 „Сл. гласник РС“, бр. 52/2019 и 61/2019 
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3) Машинство и обраду метала (машински техничар за компјутерско конструисање, 
машински техничар моторних возила, аутомеханичар и механичар грејне и расхладне 
технике) и 

4) Хемију, неметале и графичарство (техничар за заштиту животне средине и техничар за 
индустријску фармацеутску технологију).  

У школској 2020/2021. години Средња школа Варварин имала је 17 одељења и укупно 382 
ученика, од чега 83 гимназијалаца, 165 ученика на образовном профилу машинство и обрада 
метала, 32 ученика на образовном профилу хемија, неметали и графичарство и 102 ученика на 
образовном профилу економија, право и администрација.107 Структура ученика у Средњој школи 
према разредима и образовним профилима представљена је у наредној табели. 

Табела 31: Структура ученика у Средњој школи Варварин према разредима и образовним профилима, 
школска 2020/2021. година (апс. бр.) 

 I разред II разред III разред IV разред УКУПНО 

Гимназија 19 24 21 19 83 

Машинство и обрада метала 46 48 40 31 165 

Хемија, неметали и графичарство 0 18 14 0 32 

Економија, право и администрација 25 24 23 30 102 

УКУПНО 90 114 98 80 382 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Средње образовање, Почетак школске 
2020/2021, Билтен 672, Београд, 2021. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20215672.pdf 

Тренд кретања броја ученика средње школе по годинама представљен је у наредној табели. 

Табела 32: Број одељења и број ученика у средњој школи општине Варварин, школске 2011/2012 – 
2020/2021. године (апс. бр.) 

 2011/12. 2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 2020/21. 

Број одељења 21 20 19 19 19 19 18 18 18 17 

Број ученика 
гимназије 

115 102 103 104 117 108 101 91 95 83 

Број ученика – 
машинство и обрада 
метала 

204 193 174 162 155 127 135 133 156 165 

Број ученика – хемија, 
неметали и 
графичарство 

117 116 114 104 105 97 67 61 51 32 

Број ученика – 
економија, право и 
администрација 

111 116 117 115 117 117 112 116 116 102 

Укупан број ученика 
средње школе 

547 527 508 485 494 449 415 401 418 382 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Средње образовање, Почетак школске 
2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 
2011/2012. године, Београд, 2012 – 2021. године 

Дакле, укупан број ученика Средње школе је углавном бележио тренд пада током анализираног 
периода, и то -3,9% у просеку годишње, као што је случај и са бројем ученика основних школа 

                                                           
107 Републички завод за статистику Републике Србије, Средње образовање, Почетак школске 2020/2021, 
Билтен 672, Београд, 2021. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20215672.pdf 
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Општине. У школској 2020/2021. години у односу на прву школску годину обухваћену 
анализираним периодом, у структури ученика према опредељењу за образовни профил средње 
школе дошло је до значајније промене код образовних профила хемија, неметали и 
графичарство – где је забележено смањење интересовања ученика за овај смер (9,2 процентна 
поена ниже учешће ученика на овом смеру у укупном броју ученика Средње школе у последњој 
у односу на прву анализирану школску годину) и економија, право и администрација – где је 
забележен раст интересовања ученика за овај смер (7,5 процентних поена више учешће ученика 
на овом смеру у укупном броју ученика Средње школе у последњој у односу на прву 
анализирану школску годину). Запослени у образовном систему Општине теже да 
средњошколским образовањем обухвате сву децу из Општине, а посебно из угрожених 
категорија (нпр. Роми), како би сва деца имала завршену барем средњу школу. 

На одржаним радионицама представници ЈЛС препознају значај дуалног образовања. Међутим, 
на територији Општине постоји недостатак компанија и радних места, са којима би било могуће 
успоставити сарадњу у образовању ученика Средње школе.   

Укупни издаци из буџета намењени предшколском и школском образовању и васпитању у 
општини Варварин су у 2020. години имали учешће од 17,35% у укупном извршењу буџета, са 
вредношћу од 82.342.045,13 РСД.108 Највеће учешће у укупним издацима из буџета имали су 
издаци за предшколско васпитање и образовање – 11,5% извршеног буџета, затим следи 
основно образовање и васпитање, са 4,6% и средње образовање и васпитање – 1,3%. У односу 
на планирана средства буџета за наведене намене, 92% је извршено у случају предшколског 
образовања и васпитања, 76,1% у случају основног и 83,7% у случају средњег образовања и 
васпитања. У наредној табели представљена су планирана и извршена издавања из буџета за 
потребе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања у Општини, за претходне 
три године. 

Табела 33: Планирана и реализована издавања из буџета општине Варварин за потребе предшколског, 
основног и средњег образовања и васпитања и учешће у укупним издацима из буџета, 2018 – 2020. 
године (000 РСД и %) 

 2018. 2019. 2020. 
 План Извршење Учешће План Извршење Учешће План Извршење Учешће 

Предшколско 
образовање 
и васпитање 

54.902 49.399 10,64% 53.904 53.899 11,52% 59.179 54.471 11,48% 

Основно 
образовање 
и васпитање 

28.470 23.490 5,06% 29.518 25.681 5,49% 28.789 21.909 4,62% 

Средње 
образовање 
и васпитање 

7.600 5.874 1,27% 7.700 6.939 1,48% 7.120 5.962 1,26% 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину; интерни 
подаци Општинске управе општине Варварин 

Током анализираног периода приметно је повећање реализованих издатака за потребе 
предшколског образовања и васпитања – раст од 10,27% у 2020. у односу на 2018. годину. У 
истом периоду, са растом апсолутне вредности ових издатака, расло је и њихово учешће у 

                                                           
108 Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2020. годину: http://varvarin.org.rs/wp-
content/uploads/2021/06/Zavrsni-racun-za-2020.godinu.pdf 
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укупним издацима из буџета, за око 0,8 процентних поена. Проценат извршеног буџета у односу 
на планирани за потребе предшколског образовања и васпитања се током анализираног 
периода кретао у распону 90 – 99,99%. Издаци за основно образовање и васпитање су 
забележили раст у 2019. години у односу на 2018, међутим, у 2020. години је дошло до њиховог 
смањења на ниво нижи од нивоа у 2018. години за 6,73%, а од нивоа у 2019. за 14,7%. Са овим 
смањењем дошло је и до смањења учешћа расхода за основно образовање и васпитање у 
укупним издацима из буџета у 2020. години, за око 1 процентни поен у односу на годину која је 
претходила. Разлог наведеном лежи у смањењу процента реализације планиране вредности 
издатака за ову намену, с обзиром на то да планиране вредности по годинама нису значајно 
варирале, али је проценат реализације плана опао са 87%, колико је износио у 2019. години, на 
76,1% у 2020. години. Ситуација је слична на пољу издатака усмерених ка средњем образовању 
и васпитању, где је проценат реализације у односу на планирани износ издатака опао са 90,1% 
у 2019. години на 83,7% у 2020. Услед наведеног, али и услед смањене вредности планираних 
издатака, и вредност реализованих издатака за средње образовање и васпитање у 2020. у 
односу на 2019. годину смањена је за 14,1%. У односу на прву годину обухваћену анализом, 
2018. годину, иако је у њој планирана вредност издатака намењених средњем образовању и 
васпитању била виша него у 2020, нижа стопа извршења довела је до тога да реализовани 
издаци у 2020. години буду 1,5% виши. Поменута смањења у 2020. години морају се узети са 
резервом, услед утицаја пандемије COVID-19 на расподелу средстава буџета. 

Иако у општини Варварин не постоји институција вишег или високог образовања, млади из 
Општине имају могућност наставка школовања након завршетка средње школе у другим 
градовима и општинама Републике Србије, и број младих који се опредељују за ову могућност 
је у протеклих пет школских година забележио значајан раст. У школској 2019/2020. години 
укупан број студената са пребивалиштем у општини Варварин износио је 413, од чега се 78 
определило за високе школе, а 335 за факултете и академије уметности.109 У наредној табели 
биће представљен број студената са пребивалиштем у општини Варварин, по годинама.  

Табела 34: Број студената на високим школама и на факултетима и академијама уметности са 
пребивалиштем у општини Варварин, школске 2015/2016 – 2019/2020. године (апс. бр.) 

 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 2019/20. 

Високе школе 61 79 85 67 78 

Факултети и академије уметности 281 316 344 337 335 

Укупан број студената 342 395 429 404 413 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Високо образовање 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019. и 2019/2020. године, Београд, 2016 – 2020. године 

Укупан број студената са пребивалиштем у општини Варварин је у периоду од школске 
2015/2016. до школске 2019/2020. године порастао за 20,8%. Током анализираног периода, у 
школској 2017/2018. години забележен је највећи број студената са пребивалиштем у општини 
Варварин, и овај број је био око 4% виши у односу на школску 2019/2020. годину, када је 
забележена друга највећа вредност броја студената у датом периоду. 

Наведени тренд кретања сведочи о све већем интересовању младих у Општини да наставе своје 
образовање након завршетка средње школе, што је веома значајно имајући у виду постојећу 
образовну структуру у Општини и њено заостајање за другим општинама Расинске области. 
Међутим, неопходно је даље развијати привреду, привлачити инвестиције, отварати нова радна 

                                                           
109 Републички завод за статистику Републике Србије, Високо образовање 2019/2020, Београд, 2020. 
година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20206010.pdf 



 

ПЛАН РАЗВОЈA ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2021 – 2028. ГОДИНЕ 

Страна | 109 

места и унапређивати услове живота у Општини, како би се обезбедила мотивација младим 
људима да се након завршетка школовања врате у Варварин и допринесу његовом економском 
и социјалном развоју.   

ЈЛС обезбеђује стипендије за успешне студенте са територије општине Варварин, као и 
једнократне помоћи за оне који нису успели да испуне услове прописане конкурсима за доделу 
општинских стипендија.  

 

7.2. Здравство 
 
У општини Варварин постоји једна установа примарног нивоа здравствене заштите – Дом здравља 
„Др Властимир Годић“ Варварин. Службе које обухвата Дом здравља Општине су: 

 Здравствена заштита деце 
предшколског узраста, 

 Здравствена заштита деце 
школског узраста, 

 Здравствена заштита жена, 

 Општа пракса, хитна медицинска 
помоћ и кућно лечење и нега, 

 Поливалентна патронажна 
служба, 

 Рентген и ултразвучна 
дијагностика, 

 Лабораторијска дијагностика, 

 Стоматолошка здравствена 
заштита, 

 Интерна медицина (у оквиру које 
се обезбеђује и специјалистичко 
консултативна делатност), 

 Техничка служба и  

 Административна служба.

Дом здравља обухвата шест здравствених станица, односно амбуланти, у шест насеља Општине: 

 Амбуланту Обреж, 

 Амбуланту Бачина, 

 Амбуланту Бошњане, 

 Амбуланту Доњи Крчин, 

 Амбуланту Залоговац и  

 Амбуланту Доњи Катун. 

Како је здравствена заштита један од основних и најважнијих фактора који утичу на квалитет 
живота становника сваке општине, веома је важно што је квалитет рада Дома здравља у 
Варварину и задовољство становника Општине услугом која им се пружа у овој установи на 
изузетно високом нивоу. Наиме, према Анализи задовољства корисника здравственом заштитом 
у државним здравственим установама Републике Србије, коју спроводи Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Дом здравља Варварин бележи средњу оцену 4,53 
(обухвата оцену у три службе изабраних лекара: опште медицине, педијатара и гинеколога), што 
га позиционира на шесто место на ранг листи здравствених установа примарне здравствене 
заштите према средњој оцени задовољства корисника. Према средњој оцени задовољства 
корисника интернистичких амбуланти Дом здравља Варварин је на 16. месту, са оценом 4,67, 
док је према средњој оцени задовољства корисника у служби стоматолошке здравствене 
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заштите деце резултат нешто слабији, али близак средњој вредности на нивоу Србије (4,17) и 
оцена износи 4,11.110  

Укупан број запослених лекара у Дому здравља Варварин у 2019. години, према подацима РЗС-
а, био је 18, од чега 8 лекара опште медицине и 10 специјалиста. Број запослених стоматолога 
био је 3.111 

Детаљна структура запослених у Дому здравља Варварин за 2020. годину, а према Извештају о 
финансијском пословању и раду Дома здравља, представљена је у наредној табели. 

Табела 35: Структура запослених у Дому здравља „Др Властимир Годић“ Варварин, 2020. година (апс. 
бр.) 

 
Број запослених на неодређено време који се финансирају 

из средстава обавезног здравственог осигурања 

Доктори медицине 19 

Доктори стоматологије 3 

Фармацеути 0 

Медицинске сестре / Техничари 39 

Стоматолошке сестре 3 

Зубни техничари 0 

Фармацеутски техничари 0 

Здравствени сарадници 0 

Немедицински 
административни радници 

4 

Немедицински технички / 
помоћни радници 

12 

УКУПНО 80 
Извор: Извештај о финансијском пословању и раду Дома здравља „Др Властимир Годић“ за 2020. годину 

Број становника Општине на једног лекара је у 2019. години био 894, што је веома високо у 
поређењу са овом вредношћу на нивоу Расинске области, где је наведени показатељ скоро 50% 
нижи него у општини Варварин, и износи 463. Општина Варварин бележи највишу вредност овог 
показатеља међу свим општинама Расинске области. У односу на регион Шумадије и Западне 
Србије Општина бележи чак 2,3 пута већи број становника на једног лекара, а у односу на 
Републику Србију 2,6 пута већи. Међутим, број ангажованог медицинског и немедицинског 
особља је дефинисан релевантним одлукама Министарства здравља, те је могућност Општинске 
управе да на њих утичу веома ограничена. Представници Дома здравља на одржаним 
радионицама напомињу да се, слично као и остатак земље, сусрећу са значајним проблемима у 
проналаску потребне радне снаге, с обзиром да здравствених радника (али ни осталог 
немедицинског особља) у потрази за запослењем на тржишту рада нема ни на територији 
Општине, а ни у околини.  

Што се тиче опремљености Дома здравља, у протеклом периоду је доста урађено на опремању, 
делом кроз средства Општине, а делом кроз донације. Ипак, постоји потреба за куповином 

                                                           
110 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Анализа задовољства корисника 
здравственом заштитом у државним здравственим установама Републике Србије 2019. године, Београд, 
2020. година 
111 Републички завод за статистику Републике Србије, Општине и региони у Републици Србији, Београд, 
2020. година: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202013047.pdf 
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додатне опреме (нпр. ултразвук апарат) у наредном периоду, као и потреба за проширењем 
објекта Дома здравља, имајући у виду да хитна медицина и општа медицина деле исти простор, 
што отежава функционисање обе службе.  

У укупним изворима финансирања на којима је Дом здравља у 2020. години заснивао своје 
пословање средства из буџета Општине учествовало су са око 7%. У 2020. години издавања из 
буџета општине Варварин усмерена ка здравственој заштити износила су 10.309.288,13 РСД, што 
је чинило 92,18% од планираних издавања за ову намену. Средства усмерена ка здравственој 
заштити формирала су 2,17% укупног извршења буџета у 2020. години.112 Издавања из буџета за 
здравствену заштиту у протекле три године представљена су у наредној табели. 

Табела 36: Планирана и реализована издавања из буџета општине Варварин за потребе здравствене 
заштите и учешће у укупним издацима из буџета, 2018 – 2020. године (000 РСД и %) 

 2018. 2019. 2020. 
 План Извршење Учешће План Извршење Учешће План Извршење Учешће 

Здравствена 
заштита 

8.300 7.649 1,65% 8.360 6.945 1,48% 11.183 10.309 2,17% 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину 

Иако су планирана средства буџета намењена здравственој заштити у 2019. години била 
незнатно виша него у 2018, вредност реализованих издавања за наведену намену била је 9,2% 
нижа. Међутим, у 2020. години и планирана и реализована издавања усмерена ка здравственој 
заштити су порасла, те је вредност издавања из буџета за потребе здравствене заштите у 2020. 
била 48,45% виша него у години која је претходила, док је у истом периоду учешће здравствене 
заштите у укупном извршењу буџета порасло за 0,7 процентних поена.  

 

7.3. Култура и спорт 

 
7.3.1. Култура 
 
Центар културних дешавања у општини Варварин представља Општинска библиотека Варварин, 
која је уједно и дом културе Општине (до 2005. године назив установе био је Дом културе, да би 
те године био промењен у данашњи назив у складу са изменама Закона о култури). Углавном 
сва насеља Општине такође имају своје домове културе, међутим, објекти под тим називом нису 
у свим насељима у функцији. Општинска библиотека Варварин има више огранака у оквирима 
Општине, и то у: Бачини, Бошњану, Залоговцу и Обрежу. Библиотека окупља становнике 
Варварина на различитим изложбама, промоцијама књига, културним манифестацијама и сл, 
подржавајући музичка, позоришна, књижевна и ликовна остварења. У саставу Библиотеке су и 
позориште и биоскоп. У току је поступак модернизације и реконструкције објекта Општинске 
библиотеке, након којег ће бити унапређен објекат за одржавање културних манифестација, али 
и унапређена његова енергетска ефикасност.  

Општину Варварин карактерише велики број манифестација које окупљају њене становнике и 
доприносе квалитету живота у Општини. Манифестације које се организују су: 

                                                           
112 Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2020. годину: http://varvarin.org.rs/wp-
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 Културно-уметничке манифестације, 

 Привредно-туристичке манифестације, 

 Спортско-рекреативне манифестације и 

 Забавно-едукативне манифестације. 

Многе од поменутих манифестација не само да доприносе развоју културног и друштвеног 
живота становника Варварина, већ привлаче, а уз додатно ширење свести о њиховом постојању, 
могу привлачити и већи број становника других делова Србије и шире. Тиме се природне лепоте 
овог дела Србије допуњују забавним и културним садржајем који би у будућим периодима могао 
да подстакне до сада недовољно развијени туризам у овом делу земље.  

На радионицама радних група наведено је да на територији Општине постоји неколико културно 
уметничких друштава, која сваке године учествују на манифестацији Сусрети села. Општинска 
управа протеклих година пружа новчану помоћ овим друштвима, док се пробе одржавају у 
Општинској библиотеци и локалним домовима културе, у оним насељима у којима услови то 
дозвољавају. Такође, у Варварину постоји и аматерско позориште, чије се активирање очекује у 
наредном периоду. У сали Општинске библиотеке се организују и биоскопске пројекције, које 
се не одржавају редовно, већ се повремено приказују одређени филмови који привлаче већу 
пажњу јавности.  

За програм развоја културе и информисања у општини Варварин 2020. године је издвојено 
18.391.344,11 РСД из буџета, што је износило 85,4% од планираних средстава за ову намену. 
Тиме је овај програм учествовао са 3,9% у укупном извршењу буџета.113 Издавања из буџета за 
програм развоја културе и информисања у протекле три године представљена су у наредној 
табели. 

Табела 37: Планирана и реализована издавања из буџета општине Варварин за потребе развоја 
културе и информисања и учешће у укупним издацима из буџета, 2018 – 2020. године (000 РСД и %) 

 2018. 2019. 2020. 
 План Извршење Учешће План Извршење Учешће План Извршење Учешће 

Развој културе и 
информисања 

24.353 21.163 4,56% 21.635 19.181 4,10% 21.535 18.391 3,87% 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину; интерни 
подаци Општинске управе општине Варварин 

У 2020. години, а током анализираног периода, најмањи износ реализованих средстава и 
најмањи проценат извршења буџета односио се на развој културе и информисања – 4,12% мање 
средстава него у 2019. години и 13,1% мање него у 2018. (односно 0,2 процентна поена ниже 
учешће у извршењу буџета у 2020. у односу на 2019. и 0,7 процентна поена ниже него у 2018. 
години). Проценат реализованих средстава у односу на планирана средства се током периода 
није значајно мењао. Наведено смањење у 2020. години мора се пажљиво разматрати, с 
обзиром на значајан утицај пандемије COVID-19 на расподелу средстава буџета у овој години. 
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7.3.2. Спорт 
 
Поред великог броја културних, забавних и едукативних манифестација које обогаћују квалитет 
живота становника Општине, Варварин има и велики број спортских удружења и клубова, како 
за своје најмлађе становнике, тако и за старије. У Општини су активни Спортски савез Варварин 
и Савез за школски спорт општине Варварин. Спортски савез Варварин има седиште у Спортском 
центру „Темнић“, а циљ оснивања Савеза је обављање задатака од заједничког интереса за спорт 
у Општини и чланове Савеза. Савез приближава спорт младима, развија спортске активности у 
Општини, штити интересе спорта и спортиста и др, а броји преко 26 чланова. Савез за школски 
спорт општине Варварин спроводи велики број активности за ученике свих основних школа и 
Средње школе Општине, организује турнире у малом фудбалу, кошарци, пливању и др. и 
омогућава и подстиче децу Општине да учествују на спортским такмичењима у свим областима 
спорта. 

У погледу инфраструктуре за бављење спортом, спортски  центар  „Темнић“ поседује своју 
затворено салу за различите спортове.  Према оцени учесника радионица, услови у сали су 
солидни, али би у наредном периоду била потребна реконструкција и модернизација спортског 
објекта у одређеном обиму. Додатно, у сали Спортског центра се одржавају и часови физичког 
васпитања оних школа које се налазе у месту Варварин (основна и средња школа). Изузев школе 
у Бачини, остале не поседују своје фискултурне сале, што отежава одржавање часова физичког 
васпитања, који се одржавају у учионицама веће површине, али и уопштено бављење спортом 
становника Општине, а посебно у периодима када временски услови онемогућавају боравак у 
спољашњој средини. Самим тим, посебно неповољни услови за бављење спортом су у сеоским 
насељима, у којима школе нису опремљене фискултурним салама, а удаљеност и неадекватна 
повезаност услугама јавног саобраћаја отежавају долазак деце и младих у место Варварин 
(посебно из Горњег Темнића). На тај начин, у осталим насељима су спортске активности 
ограничене искључиво на фудбал (у месту Варварин постоје и школе одбојке, кошарке и 
ритмичке гимнастике). Од остале инфраструктуре за бављење спортом, на територији Општине 
постоји и отворени базен, па је његово коришћење ограничено на топле летње месеце. Такође, 
у Општини су активни и клубови спортских риболоваца, као и ловачко удружење. 

За програм развоја спорта и омладине у Општини је 2020. године издвојено 29,4 милиона РСД, 
односно 6,2% укупног извршења буџета. У односу на планирана средства за програм развоја 
спорта и омладине за ову годину извршено је 66%.114 Издавања из буџета за програм развоја 
спорта и омладине у протекле три године представљена су у наредној табели. 

Табела 38: Планирана и реализована издавања из буџета општине Варварин за потребе развоја 
спорта и омладине и учешће у укупним издацима из буџета, 2018 – 2020. године (000 РСД и %) 

 2018. 2019. 2020. 
 План Извршење Учешће План Извршење Учешће План Извршење Учешће 

Развој спорта 
и омладине 

43.538 34.806 7,50% 47.766 34.307 7,33% 44.617 29.433 6,20% 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину; интерни 
подаци Општинске управе општине Варварин 

У односу на 2019. и 2018. годину, у 2020. је реализован износ издавања из буџета за програм 
развоја спорта и омладине био 14,2% и 15,4% нижи, респективно, док је учешће овог програма 
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у укупном извршењу буџета смањено за 1,1 процентни поен у односу на 2019. и за 1,3 процентна 
поена у односу на 2018. годину. Ово је делом резултат и чињенице да је проценат реализације 
у односу на планирана средства током анализираног периода био најнижи у 2020. години – за 
5,8 процентних поена нижи него у 2019. години, односно за чак 14 процентних поена нижи него 
у 2018. Као и приликом анализе издавања из буџета за друге горе поменуте намене, неопходно 
је имати у виду утицај пандемије COVID-19 на расподелу средстава буџета у 2020. години. 

 

7.4. Безбедност 
 
На територији Општине не постоји ватрогасна станица, већ је она из Ћићевца надлежна и за 
територију општине Варварин. Међутим, и ова ватрогасна станица има проблем са недостатком 
кадрова, а посебно имајући у виду да се у њеној надлежности налазе територије две општине. 
По потреби, на територији општине Варварин дејствују и ватрогасне јединице из осталих 
околних места – Јагодине, Ћуприје и сл. И раније је постојала идеја да се изгради ватрогасна 
станица на територији Општине. За ту потребу су чак издате грађевинске дозволе и опредељена 
локација за изградњу. Међутим, изградња ватрогасне станице није реализована.  

 

7.5. Социјалне услуге  
 
У складу са Одлуком о социјалној заштити општине Варварин, права и услуге у социјалној 
заштити могу остварити лица са пребивалиштем / боравиштем на територији општине Варварин, 
изузетно лица која се затекну на територији Општине у стању социјалне потребе, а поједине 
услуге могу се пружати лицима са територија других општина / градова на основу потписаног 
Споразума о сарадњи.115 У складу са Одлуком, права у социјалној заштити представљају 
различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и 
подршке у социјалној интеграцији појединаца и породице: право на једнократну помоћ, право 
на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу, право на новчану накнаду за 
свако новорођено дете, право на путне трошкове и исхрану пролазника, право на накнаду 
трошкова сахране и право на бесплатан оброк. 

У складу са Одлуком, услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи 
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 
отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја 
потенцијала корисника за самосталан живот: помоћ и нега у кући деци и младима са сметњама 
у развоју, помоћ у кући старим особама, дневни боравак за децу и омладину са посебним 
потребама, услуге Центра за младе, услуге Клуба за стара лица, саветовалиште за брак и 
породицу, социјално становање у заштићеним условима и лични пратилац детета.  

Питања социјалне заштите и брига о угроженим становницима Општине је у фокусу Центра за 
социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, са седиштем у Ћићевцу (и одељењем у 
Варварину). Права која се остварују у систему социјалне заштите су: новчана социјална помоћ, 
помоћ за оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, 
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додатак за туђу помоћ и негу другог лица, услуге социјалног рада, права из социјалне заштите о 
којима се стара Скупштина општине и извршавање обавеза које регулише Породични закон.116 

Права која се остварују у оном делу породично-правне заштите за који је Центар надлежан у 
својству органа старатељства су: надзор над вршењем родитељског права, лишавање 
родитељског права, продужење родитељског права, усвојење, организовање породичног 
смештаја – хранитељство, старатељство, мирење супружника у бракоразводном спору, 
спровођење мера заштите од насиља у породици, учествовање у одређивању личног имена и 
испуњавање обавеза које проистичу из Кривичног закона, а односе се на децу са поремећајем у 
понашању (васпитно запуштена деца и делинквентна деца и омладина).117 

Укупан број корисника Центра за социјални рад је у 2020. години износио 873, од чега су жене 
чиниле 56,6%. Највеће учешће у укупном броју корисника Центра имала је старосна категорија 
одрасли, са 53,95% од укупног броја, затим следе стари – 23,14%, деца – 13,40% и млади – 
9,51%.118 

У наредној табели представљена је динамика кретања броја активних корисника услуга на 
евиденцији Центра за социјални рад, према старосним групама, за период 2015 – 2020. године.  

Табела 39: Број активних корисника услуга на евиденцији Центра за социјални рад у општини Варварин, 
2015 – 2020. године (апс. бр.) 

Старосна група 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Деца (0-17 година) 111 100 101 116 128 117 

Млади (18-25 година) 81 80 95 103 113 83 

Одрасли (26-64 године) 542 509 524 498 529 471 

Стари (65 и више година) 174 203 184 258 226 202 

УКУПНО 908 892 904 975 996 873 
Извор: Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац – одељење у Варварину 

Највећи забележени број корисника током протеклог шестогодишњег периода био је у 2019. 
години, 2,15% виши у односу на годину која је претходила и 9,69% виши у односу на почетак 
анализираног периода, тј. 2015. годину. У 2020. години је дошло до значајног смањења броја 
корисника, те је забележен најнижи број корисника у анализираном периоду, 12,35% нижи у 
односу на претходну, 2019. годину. Иако је смањење забележено у свим старосним групама, 
највеће смањење је у старосној групи млади (18-25 година старости), које је у 2020. у односу на 
2019. годину износило 26,55%. Доминантан узрочник смањења броја корисника у 2020. години 
је ванредно стање повезано са епидемиолошком ситуацијом, односно пандемијом COVID-19. 

Изузимајући ванредне околности изазване пандемијом, које су пред Центар за социјални рад и 
активности које спроводи поставиле својеврсне изазове, кључни изазов који није повезан са 
наведеним представља организовање електронске базе података. Наиме, електронска база би 
олакшала рад стручних радника са једне стране, али и обезбедила прецизне статистичке обраде 
података, са друге. Стога је потреба Центра за социјални рад имплементација јединственог 
Информационог система социјалне заштите. Додатно, ради адекватне имплементације и 

                                                           
116 Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу, План и програм рада 
Центра за социјални рад за 2021. годину, Ћићевац, јануар 2021. године 
117 Ibid. 
118 Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац са седиштем у Ћићевцу, Одељење у 
Варварину, Наративни извештај о раду Центра за социјални рад за 2020. годину, Варварин, фебруар 2021. 
године 
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употребе Информационог система, али и за потребе других активности повезаних са 
информационим технологијама, Центру је потребан запослен са информатичким знањем, или 
лице екстерно ангажовано. Слично као и друге институције на територији Општине (али и на 
територијама већине ЈЛС у земљи), и ЦСР се суочава са ограниченом понудом радне снаге, која 
отежава проналазак потребних кадрова. У наредном периоду постоји и потреба да се 
капацитети Центра прошире, а с обзиром на старење популације ће од све већег значаја бити 
оне услуге које су окренуте најстаријим становницима Општине. Тако, на пример, учесници 
радних група истичу бројне упите за изградњом капацитета Геронтолошког центра у Варварину. 

За потребе социјалне и дечије заштите је у 2020. години у општини Варварин издвојено 
53.430.022,67 РСД из буџета, односно 11,26% укупног извршења буџета. У односу на планирани 
износ реализовано је 75,83% средстава.119 Издавања из буџета за програм социјалне и дечије 
заштите у протекле три године представљена су у наредној табели. 

Табела 40: Планирана и реализована издавања из буџета општине Варварин за потребе социјалне и 
дечије заштите и учешће у укупним издацима из буџета, 2018 – 2020. године (000 РСД и %) 

 2018. 2019. 2020. 
 План Извршење Учешће План Извршење Учешће План Извршење Учешће 

Социјална и 
дечија заштита 

62.570 55.211 11,89% 49.474 40.826 8,72% 70.460 53.430 11,26% 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину; интерни 
подаци Општинске управе општине Варварин 

У 2019. години дошло је до смањења вредности реализованих средстава буџета за потребе 
социјалне и дечије заштите у односу на годину која је претходила од 26%, међутим, у 2020. 
години долази до значајнијег раста ове вредности, те је она 30,9% виша него у 2019. и блиска 
вредности оствареној у 2018. години. Пратећи овај тренд, порасло је и учешће наведених 
средстава у укупном извршењу буџета у 2020. години за 2,5 процентних поена у односу на 2019. 
годину, док је забележило ниво сличан оном у 2018. години. Планирани износи средстава су у 
2020. години забележили раст и у односу на 2019. и у односу на 2018. годину, међутим у 2020. 
је остварен најнижи проценат реализованих средстава у односу на планирана (7 процентних 
поена нижи него у 2019. и 12 процентних поена нижи у односу на 2018. годину).  

Од значаја је поменути и услуге социјалног становања у Варварину. У прошлости су спровођени 
различити програми који су подразумевали давање станова и кућа, доминантно интерно 
расељеним лицима са подручја Хрватске и БиХ. Недавно је изграђен и нови објекат са седам 
стамбених јединица, које ће такође бити уступљене на коришћење интерно расељеним лицима. 
Очекује се скора реализација пројекта, за који је неопходан још и прикључак на гасну мрежу за 
потребе грејања. Учесници радних група су нагласили да ће усељењем ових седам стамбених 
јединица, свим интерно расељеним лицима на територији Општине бити регулисано стамбено 
питање.  

Поред Центра за социјални рад у Општини је активан и Црвени крст, који такође обезбеђује 
социјалну заштиту и помоћ најугроженијем становништву, али и организује различите 
едукативне манифестације на тему унапређења свести и бриге о здрављу. Црвени крст спроводи 
програм народних кухиња, који у тренутку писања Плана има 150 корисника широм Општине, 
којима се оброци достављају на 12 пунктова. Представници Црвеног крста на одржаним 

                                                           
119 Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2020. годину: http://varvarin.org.rs/wp-
content/uploads/2021/06/Zavrsni-racun-za-2020.godinu.pdf 
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радионицама напомињу продуктивну сарадњу са представницима ЈЛС, која помаже у набавци 
сировина за припрему оброка.  

 

7.6. Развијеност невладиног сектора 
 
Општина Варварин пружа подршку различитим невладиним организацијама које раде на 
унапређењу нивоа квалитета живота становника Општине, социјалној инклузији и развоју 
насеља Општине. Ове организације покривају области културе, спорта, социјалне заштите, вере 
и др. Подршка Општине организацијама огледа се у средствима која се сваке године из буџета 
опредељују за невладине организације из различитих сфера. Укупан износ средстава који је 
реализован у 2020. години као дотације из буџета усмерене ка невладиним организацијама 
износио је 18.485.877,93 РСД, што је чинило 98% планираних средстава за наведене намене у 
овој години.120 Структура дотација невладиним организацијама према различитим сферама 
којима се баве представљена је у наредној табели.  

Табела 41: Структура дотација невладиним организацијама из буџета општине Варварин, 2020. 
година (РСД) 

Невладине организације План Извршење Програм 

Политичке странке и 
одржавање избора 

370.000 271.333 
Програм 16 – Политички систем 

локалне самоуправе 

Удружења грађана 500.000 499.800 
Програм 14 – Развој спорта и 

омладине 

Црвени крст 988.172 797.524 
Програм 11 – Социјална и дечија 

заштита 

Спортске организације, 
удружења и савези 

11.012.800 10.932.074 
Програм 14 – Развој спорта и 

омладине 

Културна продукција и 
уметничко стваралаштво 

1.000.000 1.000.000 
Програм 13 – Развој културе и 

информисања 

Верске заједнице 5.000.000 4.985.147 
Програм 14 – Развој спорта и 

омладине 

УКУПНО 18.870.972 18.485.878  
Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2020. годину: http://varvarin.org.rs/wp-
content/uploads/2021/06/Zavrsni-racun-za-2020.godinu.pdf 

Највећи проценат реализованих средстава био је усмерен ка спортским организацијама, 
удружењима и савезима – 59,1%. Следе верске заједнице са 27%, затим културна продукција и 
уметничко стваралаштво са 5,4%, Црвени крст са 4,3%, удружења грађана са 2,7% и политичке 
странке и одржавање избора са 1,5%. Са аспекта Програма, највеће је учешће средстава 
намењених Програму 14 – Развој спорта и омладине, и то 88,8%, затим следи Програм 13 – Развој 
културе и информисања, те програм 11 – Социјална и дечија заштита и на крају Програм 16 – 
Политички систем локалне самоуправе. Вредности средстава из буџета опредељене за 
невладине организације у протекле три године представљене су у наредној табели. 

 

 

                                                           
120 Ibid. 
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Табела 42: Планирана и реализована издавања из буџета општине Варварин за дотације невладиним 
организацијама и учешће у укупним издацима из буџета, 2018 – 2020. године (000 РСД и %) 

 2018. 2019. 2020. 
 План Извршење Учешће План Извршење Учешће План Извршење Учешће 

Дотације невладиним 
организацијама 

19.302 18.657 4,02% 17.815 17.564 3,75% 18.871 18.486 3,89% 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину 

Током протекле три године реализоване вредности дотација невладиним организацијама нису 
се значајније мењале, као ни њихово учешће у укупном извршењу буџета. Највиши износ 
забележен је у 2018. години, када је био свега 1% виши него у 2020. 
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 Недовољни капацитети предшколске установе, посебно за млађе групе – од 18 месеци до 
6,5 година, условљавају постојање листа чекања за упис. Понуда целодневног боравка 
ограничена искључиво на матичну групу предшколске установе. 

 Значајне препреке у неометаном функционисању образовних установа представљају 
недостатак стручних сарадника – психолога, логопеда и сл, имајући у виду растући број деце 
којој је њихова подршка потребна.  

 Општинска управа у складу са својим могућностима (и уз сарадњу са бројним донаторима) 
пружа снажну подршку унапређењу инфраструктуре образовних институција. 

 Број студената са пребивалиштем у општини Варварин је у периоду од школске 2015/2016. 
до школске 2019/2020. године порастао за чак 20,8%, што сведочи о све већем 
интересовању младих да наставе своје образовање након завршетка средње школе, и има 
позитиван допринос тренутно неповољној образовној структури становништва. 

 Како би се подстакло да се млади људи враћају у Општину након комплетирања студија, 
неопходно је формирати и спровести мере које ће обезбедити нове инвестиције у Општини, 
отварање нових радних места (првенствено имајући у виду радна места за више нивое 
образовања) и унапређење квалитета живота у Општини.  

 Према Анализи задовољства корисника здравственом заштитом у државним здравственим 
установама Републике Србије, Дом здравља Варварин је позициониран на високо шесто 
место на ранг листи здравствених установа примарне здравствене заштите према средњој 
оцени задовољства корисника (обухвата оцену у три службе избраних лекара: опште 
медицине, педијатара и гинеколога). 

 Велики број културних, едукативних, спортских и забавних манифестација у Општини, које 
доприносе квалитету живота њених становника. 

 Неопходно је унапређење домова културе у насељима Општине. 

 Постоји потреба за развојем спортске инфраструктуре (само једна основна школа има 
сопствену фискултурну салу), и то првенствено у сеоским насељима Општине. На тај начин 
ће бити могуће обогатити и понуду спортова за децу и младе.  

 С обзиром на високу просечну старост становништва и растући индекс старења, потребно 
је унапредити социјалну заштиту најстаријих становника, кроз изградњу Геронтолошког 
центра на територији Општине.  

 Општина из године у годину континуирано врши финансирање из буџета невладиних 
организација (спортских, верских, културно – уметничких, Црвеног крста и др). 

 

КЉУЧНИ НАЛАЗИ ДЕЛА 7. МЕТА ЕКОНОМСКИ ФЕНОМЕНИ 
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8. Локална самоуправа 

 

8.1. Структура локалне самоуправе 
 
У складу са Чланом 27 Статута општине Варварин, органи Општине су: Скупштина општине, 
председник Општине, Општинско веће и Општинска управа. У складу са законом којим се 
уређује правобранилаштво, орган Општине је и Општинско правобранилаштво. Како би се у што 
већој мери сачували интереси и задовољиле потребе свих насеља Општине и њихових 
становника, поред наведених органа локалне самоуправе, у Општини се оснивају и месне 
заједнице и други облици месне самоуправе.  

Структура локалне самоуправе општине Варварин представљена је на наредној илустрацији. 

Илустрација 42: Структура локалне самоуправе општине Варварин 

 
Скупштина општине је највиши орган Општине и она доноси акте општег карактера. Скупштина 
врши и све послове за које се законом или другим прописом не може утврдити надлежност и 
све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине. У складу са Чланом 
40 Статута Општине, неке од надлежности Скупштине општине су: доношење Статута општине и 
пословника Скупштине општине, доношење буџета и усвајање завршног рачуна буџета, 
утврђивање стопе изворних прихода Општине, као и начина и мерила за одређивање висине 
локалних такси и накнада, доношење плана развоја Општине и других планских докумената, у 
складу са законом, доношење просторног и урбанистичког плана Општине и др. 

Скупштину чини 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем. 
Одборници се бирају на четири године. У складу са Чланом 38 Статута Општине, права и 
дужности одборника су: учествовање у раду Скупштине општине и њених радних тела, 

Грађани 

Скупштина општине 

Председник 
Општине 

Општинско веће 

Начелник 
Општинске управе 

Бирају 

Бира 

Бира 

Поставља 
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предлагање Скупштини општине расправе о одређеним питањима, предлагање радном телу 
Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима 
одлучује Скупштина општине, подношење предлога одлука и других аката из надлежности 
Скупштине општине и давање амандмана на предлоге прописа, постављање питања везаних за 
рад органа Општине и учествовање у другим активностима Скупштине општине. 

Скупштина општине има председника, који се бира из редова одборника, на предлог најмање 
трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова. Председник 
Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава седницама, остварује сарадњу са 
председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује 
акта која Скупштина доноси и обавља друге  послове утврђене законом и Статутом. У случају 
одсуства председника Скупштине замењује га заменик председника Скупштине.  

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова. Заменик председника Општине замењује председника у 
случају његове одсутности. У складу са Чланом 60 Статута Општине, неке од надлежности 
председника Општине су: представљање и заступање Општине, предлагање начина решавања 
питања о којима одлучује Скупштина општине, наредбодавац је за извршење буџета, оснивање 
општинске службе за инспекцију коришћења буџетских средстава и службе за интерну ревизију 
Општине, оснивање буџетског фонда и утврђивање програма коришћења средстава буџетског 
фонда, у складу са законом и др. 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и 7 чланова 
Општинског већа. Председник Општине је уједно и председник Општинског већа. Чланове 
Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, 
већином гласова. У складу са Чланом 64 Статута Општине, неке од надлежности Општинског 
већа су: предлагање Статута, буџета и других одлука и аката које доноси Скупштина, непосредно 
извршавање и старање о извршавању одлука и других аката Скупштине општине, доношење 
одлуке о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка 
фискалне године, вршење надзора над радом Општинске управе, поништавање или укидање 
аката Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општинским 
актом или одлуком које доноси Скупштина општине и др. 

Општинска управа врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене 
стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника 
Општине и Општинског већа. У складу са Чланом 77 Статута Општине, неке од надлежности 
Општинске управе су: припремање прописа и других аката које доноси Скупштина општине, 
председник Општине и Општинско веће, извршавање одлука и других аката Скупштине општине, 
председника Општине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине и др. 

У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних 
управних, стручних и других послова, а Општинском управом руководи начелник, кога поставља 
Општинско веће на пет година, на основу јавног огласа.  

Организационе јединице у оквиру Општинске управе општине Варварин су: 

1. Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање 
и наплату јавних прихода, 



 

ПЛАН РАЗВОЈA ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2021 – 2028. ГОДИНЕ 

Страна | 122 

2. Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, грађевинарство и 
стамбено – комуналне послове и 

3. Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор.  

Према Информатору о раду општине Варварин из 2019. године, у Општинској управи је, поред 
начелника Општинске управе, било ангажовано 42 службеника и 6 намештеника. Од тога је у 
Одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и 
наплату јавних прихода 15 службеника, у Одељењу за друштвене делатности, правне послове, 
урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне послове 14 службеника и у Одељењу за 
општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор 12 службеника и 6 намештеника.121 
Структура запослених Општинске управе представљена је у наредној табели.  

Табела 43: Структура запослених Општинске управе општине Варварин, 2019. година (апс. бр.) 

Одељење 
Службеници – извршиоци / 

намештеници 
Број 

систематизовано 
Број 

попуњено 

Одељење за буџет, финансије,  
привреду,  
економски развој, јавне 
набавке и утврђивање  
и наплату јавних прихода 

Самостални саветник 1 1 

Саветник 7 5 

Млађи саветник 1 1 

Сарадник 2 2 

Виши референт 5 5 

Одељење за друштвене 
делатности,  
правне послове, урбанизам,  
грађевинарство  
и стамбено – комуналне 
послове 

Самостални саветник 1 1 

Саветник 3 3 

Млађи саветник 2 1 

Сарадник 1 1 

Виши референт 7 7 

Одељење за општу управу,  
заједничке послове и  
инспекцијски надзор 

Самостални саветник 2 2 

Саветник 3 3 

Млађи саветник 2 2 

Сарадник 4 4 

Виши референт 1 0 

Намештеник – четврта 
врста радних места 

3 2 

Намештеник – пета врста 
радних места 

3 3 

УКУПНО:  48 43 
Извор: Република Србија, Општинска управа општине Варварин, Информатор о раду општине 
Варварин, Варварин, 2019. година: 
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/25.04.2019.-Informator.pdf 

Структура свих запослених (са запосленима у Кабинету председника Општине) према школској 
спреми, на дан 31.12.2017. године, представљена је у наредној табели. 

 

 

                                                           
121 Република Србија, Општинска управа општине Варварин, Информатор о раду општине Варварин, 
Варварин, 2019. година: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/25.04.2019.-Informator.pdf 
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Табела 44: Структура запослених према школској спреми, 31.12.2017. године (апс. бр и %) 

Школска спрема Звање 
Број 

запослених 
Учешће у укупном 

броју запослених (%) 

Висока школска 
спрема 

службеник на положају, 
самостални саветник, 

саветник, млађи саветник 
22 45,8 

Виша школска 
спрема 

сарадник, млађи сарадник 4 8,3 

Средња школска 
спрема 

виши референт, референт, 
намештеник (IV врста) 

19 39,6 

Основно 
образовање 

намештеник (V врста) 3 6,3 

Извор: Република Србија, Општинска управа општине Варварин, Информатор о раду општине 
Варварин, Варварин, 2019. година: 
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2019/05/25.04.2019.-Informator.pdf 

Више од половине запослених су запослени високог и вишег степена образовања – 54,1%. 
 

8.2. Структура буџета 
 
Закон о финансирању локалне самоуправе дефинише врсте примања локалне самоуправе, те се, 
према Закону, средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују из: изворних и 
уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања 
утврђених Законом, где изворни приходи подразумевају порез на имовину (осим пореза на 
пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон), локалне административне таксе, 
локалне комуналне таксе, боравишну таксу, накнаде за коришћење јавних добара, у складу са 
законом и др. Јединици локалне самоуправе такође припадају приходи од осталих нивоа власти, 
у виду уступљених прихода и трансфера.122  

У табели у наставку биће представљени планирани и реализовани износи прихода и примања 
општине Варварин за период 2018 – 2020. године.  

  

                                                           
122 Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 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.) 
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Табела 45: Планирани и реализовани приходи и примања општине Варварин, 2018 – 2020. године (РСД)   
Позиција 2018. година 2019. година 2020. година 

 План Извршење План Извршење План Извршење 

Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 

91.343.516,00 77.880.284,72 99.495.000,00 90.530.675,34 137.738.464,35 91.552.153,06 

Порез на фонд зарада 1.000,00   230   

Порез на имовину 53.759.867,00 34.981.127,73 56.789.000,00 37.987.715,07 48.000.000,00 36.926.552,66 

Порез од добара и услуга 9.000.000,00 7.961.575,40 10.605.000,00 8.860.899,80 13.680.000,00 9.703.042,61 

Други порези (комун. такса) 10.000.000,00 10.020.315,23 12.000.000,00 10.138.263,55 12.000.000,00 10.496.890,82 

Донације и помоћ од међународних 
организација 

  1.529.186,00 4.201.636,58  460.000,00 

Трансфери од других нивоа власти 351.982.525,00 305.787.412,51 315.924.103,37 287.545.332,36 341.870.510,00 312.742.427,43 

Приходи од имовине 6.000.000,00 2.721.723,67 6.100.000,00 2.727.123,51 4.300.000,00 1.662.025,07 

Приходи од продаје добара и услуга 16.944.175,00 17.596.405,70 22.600.000,00 17.399.186,42 29.624.308,00 16.712.219,38 

Новчане казне и одузета имовинска 
корист 

3.000.000,00 2.101.922,28 2.900.000,00 3.058.981,52 4.100.000,00 3.053.285,18 

Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 

335.000,00 833.744,00   40.000,00 40.000,00 

Мешовити и неодређени приходи 2.000.000,00 1.102.885,14 2.000.000,00 151.934,14 1.500.000,00 54.331,79 

Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 

500.000,00 340.681,22 500.000,00  200.000,00  

Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године 

   745.195,58  60.130,03 

Трансфери између буџетских корисника       

Примања од продаје робе за даљу 
продају 

7.963.682,00 6.785.487,84 13.166.091,00 6.446.765,78   

Примања од продаје земљишта   1.000.000,00 451.350,00 1.000.000,00  

Примања од продаје дом. фин. 
имовине 

500.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

Пренета неутрошена средства из 
претходне године 

8.755.608,40  10.116.180,55  8.804.143,98  

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 562.085.373,40 468.113.565,44 555.724.560,92 470.245.289,65 603.857.426,33 483.463.058,03 
Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину  
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Реализоване вредности прихода и примања у Општини су током анализираног периода благо 
расле из године у годину, те је тако вредност реализованих прихода и примања у 2020. години 
била 3,3% виша од забележене у 2018. години. У 2020. години реализовани приходи и примања 
су са 80,1% учествовали у планираним, што је смањење од око 4 процентна поена у односу на 
две године које су претходиле. Како би се обезбедило боље управљање средствима Општине и 
квалитетно планирање финансирања нових пројеката, веома је важно квалитетно планирање 
прихода и примања, као и расхода и издатака Општине, стога је неопходно унапређивати систем 
планирања, те достићи што већи степен усаглашености реализованих и планираних вредности  
прихода и примања / расхода и издатака. 

У структури укупних реализованих прихода и примања Општине најзначајније место имају 
трансфери од других нивоа власти, са учешћем од 64,7% у 2020. години, 61,2% у 2019. и 65,3% у 
2018. години. Следе приходи по основу пореза на доходак, добит и капиталне добитке – 18,9% 
у 2020. години, 19,2% у 2019. и 16,6% у 2018. години и по основу пореза на имовину – око 8% 
током анализираних година.  

У наредној табели представљене су вредности планираних и реализованих вредности расхода 
и издатака Општине, као и буџетског суфицита / дефицита, за период 2018 – 2020. године.   
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Табела 46: Планирани и реализовани расходи и издаци општине Варварин, 2018 – 2020. године (РСД)   

Позиција 2018. година 2019. година 2020. година 
 План Извршење План Извршење План Извршење 

Расходи за запослене 112.992.688,00 104.462.604,97 124.459.641,00 116.494.097,09 138.947.322,00 128.902.778,29 

Коришћење услуга и роба 148.897.486,51 120.682.970,72 143.414.110,47 119.408.648,19 172.430.303,72 123.389.953,51 

Амортизација и употреба средстава за 
рад 

      

Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања 

2.027.000,00 1.802.119,97 2.030.000,00 1.149.955,09 1.830.000,00 858.841,99 

Субвенције 23.000.000,00 22.979.775,00 31.655.000,00 31.135.124,60 28.395.000,00 27.879.865,00 

Донације, дотације и трансфери 83.944.139,67 71.215.501,13 88.017.713,00 78.240.237,44 86.869.756,00 74.035.554,21 

Социјална заштита из буџета 18.010.000,00 15.862.461,17 11.170.000,00 10.177.759,37 12.587.534,00 11.998.656,66 

Остали расходи 31.625.432,04 28.846.748,39 21.358.580,92 20.405.989,27 21.950.971,60 21.108.236,04 

Основна средства 121.601.438,91 85.838.748,98 112.186.276,87 79.903.623,57 122.843.580,59 77.143.124,01 

Залихе 3.700.000,00 3.215.810,71 8.000.000,00 2.946.819,67   

Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

10.000.000,00 9.437.209,59 10.318.388,94 10.318.387,39 10.200.000,00 10.128.007,55 

Административни трансфери из буџета 6.287.188,27  3.114.849,72  7.802.958,42  

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 562.085.373,40 464.343.950,63 555.724.560,92 470.180.641,68 603.857.426,33 475.445.017,26 

Буџетски суфицит / дефицит  3.769.615,81  64.647,97  8.018.040,77 
Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2018, 2019. и 2020. годину 

Пратећи тренд кретања прихода и примања, и реализовани расходи и издаци Општине су незнатно расли из године у годину током 
анализираног периода. Највеће учешће у расходима и издацима Општине имају расходи за запослене и коришћење услуга и робе, 
са учешћем од 27,1% и 26% у 2020. години, респективно. Учешће коришћења услуга и робе у укупним расходима и издацима је током 
анализираног периода било стабилно, док је учешће расхода за запосленe порасло за 4,6 процентних поена у 2020. у односу на 2018. 
годину. Наведене категорије следе основна средства и донације, дотације и трансфери, са учешћима од 16,2% и 15,6% у 2020. години, 
респективно.  

Током све три анализиране године оствариван је буџетски суфицит, који је забележио највиши износ у 2020. години, у вредности од 
преко 8 милиона РСД.  
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Програми на које се расподељују средства буџета општине Варварин су: 

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање 

Програм 2 – Комуналне делатности 

Програм 3 – Локални економски развој 

Програм 4 – Развој туризма 

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 

Програм 6 – Заштита животне средине 

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање 

Програм 9 – Основно образовање и васпитање 

Програм 10 – Средње образовање и васпитање 

Програм 11 – Социјална и дечија заштита 

Програм 12 – Здравствена заштита 

Програм 13 – Развој културе и информисања 

Програм 14 – Развој спорта и омладине 

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 

У наредној табели биће представљене вредности реализованих средстава за сваки од 
наведених програма, за 2020. годину, као и учешћа средстава усмерених ка појединачним 
програмима у укупном извршењу буџета Општине.   
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Табела 47: Вредности реализованих средстава буџета општине Варварин према програмима, са 
учешћем појединачних програма у укупном извршењу буџета, 2020. година (РСД и %) 

Програм Износ (РСД) Учешће (%) 

Комуналне делатности 51.355.543,65 10,82% 

Локални економски развој 5.831.619,37 1,23% 

Пољопривреда и рурални развој 19.946.683,00 4,20% 

Заштита животне средине 21.377.350,44 4,50% 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 48.889.340,03 10,30% 

Предшколско образовање и васпитање 54.470.778,25 11,48% 

Основно образовање и васпитање 21.908.950,76 4,62% 

Средње образовање и васпитање 5.962.316,12 1,26% 

Социјална и дечија заштита 53.430.022,67 11,26% 

Здравствена заштита 10.309.288,13 2,17% 

Развој културе и информисања 18.391.344,11 3,87% 

Развој спорта и омладине 30.061.535,21 6,33% 

Опште услуге локалне самоуправе 113.421.870,77 23,90% 

Политички систем локалне самоуправе 19.291.662,76 4,06% 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 0 0,00% 
Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2020. годину: http://varvarin.org.rs/wp-
content/uploads/2021/06/Zavrsni-racun-za-2020.godinu.pdf 

Највеће учешће у укупном извршењу буџета Општине има Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, и то 23,9%. Следи Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, са учешћем 
од 11,5%, затим Програм 11 – Социјална и дечија заштита (11,3%), Програм 2 – Комуналне 
делатности (10,8%) и Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
(10,3%). 
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9. Претпоставке развојног планирања 

 

9.1. Контекст 
 
Закон о локалној самоуправи123 предвиђа „обавезу органа локалне самоуправе да, у складу са 
законом, планирају, уређују и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности”. 
Прецизније, Закон међу бројне надлежности општине убраја и да преко својих органа, те у 
складу са Уставом и законом, доноси планска документа. Даље, обавезу јединице локалне 
самоуправе да планира предвиђа и Закон о планском систему124 (у даљем тексту: Закон), који 
детаљно уређује плански систем Републике Србије, те посебно врсте и садржине планских 
докумената које у складу са својим надлежностима доносе појединачни учесници у планском 
систему. 

Према Закону, постоје три врсте планских докумената: 

1. Документи развојног планирања, 

2. Документи јавних политика и 

3. Остали плански документи. 

Слика 5: Хијерархија планских докумената према Закону о планском систему, 2018. године 

Извор: Влада Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Смернице за израду планова развоја јединица 
локалне самоуправе, Београд, 2020. година 

Документ који је предмет пројекта је документ највишег нивоа – Документ развојног 
планирања, тачније плански документ најширег обухвата и највишег значаја за доносиоца. 
Поред Плана развоја јединице локалне самоуправе, у документа развојног планирања спадају 
још и План развоја Републике, Инвестициони план Републике, Просторни план и други 
просторни планови, Генерални урбанистички план и План развоја Аутономне Покрајине. 

План развоја општине Варварин представља основу за доношење свих планских докумената 
нижег нивоа и ужег обухвата, а посебно Средњорочног плана (у складу са Уредбом о 
методологији за израду средњорочних планова125), којим се на период од 3 године 
операционализује начин спровођења Плана развоја, који се односи за наредни седмогодишњи 
период. У члану 1. ове Уредбе је дефинисано да се њом, између осталог, ближе уређује 
методологија средњорочног планирања и садржина средњорочног плана. 

Поред тога што развојно планирање јединице локалне самоуправе представља њену законску 
обавезу, оно је важно и за усмеравање пажње учесника у управљању приликом доношења 
одлука о програмима и пројектима који ће се током сваке године реализовати, као и о 
структури потрошње буџета Општине. Додатно, дефинисана визија и циљеви би требало да 
мотивишу све становнике Општине, како би личном иницијативом дали снажан допринос 

                                                           
123 „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 
124 „Сл. гласник РС“, бр. 30/2018 
125 „Сл. гласник РС“, бр. 8/2019 
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континуираном унапређењу услова и квалитета живота у свим дефинисаним сферама. С 
обзиром на процес приступања Европској унији, те конкурисање за приступне фондове, не би 
требало занемарити значај који један овакав плански документ има у стицању јасне слике о 
тежњама локалне самоуправе да континуирано унапређује живот сваког становника Општине. 

 

9.2. Усаглашеност са другим планским документима 
 
Закон о планском систему поставља претпоставке за конзистентно и кохезионо планирање на 
свим планским нивоима у Републици Србији. Зато је важно да се приликом израде Плана 
развоја јединице локалне самоуправе врши његово усаглашавање са Планом развоја, 
Просторним планом Републике Србије, Инвестиционим планом и другим документима вишег 
и једнаког значаја. Имајући у виду да је нови плански систем у Србији у тренутку израде ових 
смерница у фази успостављања упоредо на свим нивоима управе, треба напоменути да 
документи развојног планирања на националном нивоу – План развоја РС и Инвестициони 
план РС – нису доступни у иницијалном циклусу припреме Планова развоја ЈЛС.126 

Република Србија је укључена у бројне међународне конвенције, па је приликом израде Плана 
развоја неопходно водити рачуна и о међународном оквиру развојног планирања. Овде се 
посебан нагласак ставља на преговарачка поглавља ЕУ, с обзиром на тежњу земље да током 
наредне деценије постане њена пуноправна чланица. Такође, преговарачка поглавља 
предвиђају бројне реформе које се одвијају управо на нивоу локалних самоуправа, а које се у 
значајном обиму финансирају из претприступних ИПА фондова ЕУ. Приликом конкурисања за 
ове фондове ће од великог значаја бити и квалитет планова развоја локалне самоуправе. 
Додатно, приликом израде Плана развоја општине Варварин, било је значајно узети у обзир и 
Агенду 2030 за одрживи развој Уједињених нација, која је усвојена за период до 2030. године, 
а на чије се поштовање обавезала и Србија (уз још 192 чланице УН-а). Овом Агендом је 
дефинисано 17 циљева одрживог развоја, рашчлањених даље на 169 подциљева и око 240 
пратећих показатеља. Препознато је да је за остварење око 65% циљева Агенде 2030 
неопходан значајан напор и допринос управо на локалном и регионалном нивоу. 

 

9.3. Процес израде планова развоја јединица локалне самоуправе 
 
Процес израде Плана развоја се може поделити на седам фаза, дефинисаних према 
Смерницама за израду планова развоја јединица локалне самоуправе. 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Влада Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Смернице за израду планова развоја јединица 
локалне самоуправе, Београд, 2020. година 
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Слика 6: Фазе израде Плана развоја јединице локалне самоуправе 

Извор: Влада Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Смернице за израду планова развоја јединица 
локалне самоуправе, Београд, 2020. година 

Важно је нагласити да би процес планирања требало да се спроводи континуирано, а не само 
током формалног процеса израде Плана развоја. На тај начин се обезбеђује његова 
континуирана усаглашеност са локалним приликама и евентуално измењеним проблемима 
или потребама са којима се становништво или привреда сусрећу. 

Посебан нагласак у свим фазама процеса израде Плана развоја је на активностима 
консултација. Наиме, Закон предвиђа укључивање свих релевантних и интересних страна у 
свакој од фаза процеса израде. Консултације омогућавају размену информација и мишљења 
између различитих учесника током процеса израде, како би се на најбољи начин дефинисали 
приоритетни проблеми и потребе становништва, привреде и других релевантних лица, те 
могућности и начини за решавање тих проблема и потреба. Самим тим, учесници консултација 
својим непосредним увидом у локалне прилике пружају незаменљив улазни податак за 
креирање Плана развоја. 

Израда документа је, у најширем смислу обухвата, подељена на две целине, у које су 
распоређене поменуте фазе израде. Прва целина је подразумевала припрему и анализу 
процеса израде документа, као и прикупљање и анализу података из секундарних извора за 
дефинисање елемената анализе стања и нивоа остварености циљева постављених претходним 
документом развојног планирања на нивоу територије општине Варварин. Друга целина 
обухвата дефинисање визије, приоритетних циљева за наредни седмогодишњи период, мера 
за њихово остварење и дефинисање оквира за спровођење, праћење спровођења, 
извештавање и вредновање Плана развоја општине Варварин. Након комплетирања друге 
целине следи процес усвајања и објављивања Плана развоја. Веза између наведених целина, 
односно подршка и при изради анализе стање, али и при формирању плана за будући 
седмогодишњи период, биле су радионице са формираним радним групама, које су 
обухватиле све релевантне стране за конкретне области документа. 
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У складу са циљевима одрживог развоја постављених у Агенди 2030 Уједињених нација, као и 
у складу са смерницама Европске уније важним за ЕУ интеграције, затим постојећом 
Националном стратегијом одрживог развоја Републике Србије, дефинисана су три кључна 
развојна правца, односно области развоја општине Варварин. Дефинисани развојни правци су: 

 Привредни развој и инфраструктура, 

 Друштвени услови и перспективе и 

 Животна средина и очување ресурса. 

На бази ових развојних праваца одабрани су учесници за радионице, релевантни за конкретне 
теме које сваки развојни правац обухвата, а које су послужиле као подршка у процесу израде 
Плана, посебно у делу формирања циљева и мера за њихово остварење. За потребе 
одржавања радионица, из развојних праваца проистекле су три радне групе: радна група за 
привредни развој и инфраструктуру, радна група за социјалну инклузију и квалитет живота и 
радна група за заштиту животне средине. Радна група за привредни развој и инфраструктуру је 
доминантно обухватила теме: инвестиције, инфраструктура, развој различитих сектора 
делатности, развој предузетништва, усклађеност образовних програма са потребама тржишта 
рада и послодаваца и унапређење услова рада. У овој групи су у највећем обиму били присутни 
представници одељења Општине и јавних предузећа. Радна група за социјалну инклузију и 
квалитет живота је доминантно обухватила теме: подстицање запошљавања, социјална 
заштита, смањење неједнакости, родна равноправност, здравствена заштита, образовање, 
култура, спорт и рекреација, развој цивилног сектора, систем безбедности и локална 
самоуправа. У овој групи су у највећем обиму били присутни представници невладиног 
сектора, установа Општине, одељења Општине, здравствених, културних, безбедносних и 
спортских установа, основних школа, Средње школе, Предшколске установе и културних 
удружења. Радна група за заштиту животне средине је доминантно обухватила теме: заштита 
ваздуха, воде и земљишта, загађеност буком, енергетска ефикасност и обновљиви извори 
енергије, управљање отпадом, биодиверзитет и шуме, зелене површине, паркови и сл. У овој 
групи су у највећем обиму били присутни представници за тему релевантних одељења 
Општине и јавних предузећа. Сви учесници су такође имали прилику да изнесу своја виђења и 
ставове о квалитету живота у Општини, као њени грађани, те и предлоге за унапређења са тог 
аспекта.  

Поред наведених радних група, формиран је и Пројектни тим за израду Плана развоја општине 
Варварин 2021 – 2028. године, кога чине: председник тима – председник Општине, 
координатор тима – начелник ОУ Варварин, члан тима – председник Скупштине, члан тима – 
заменик председника Општине, члан тима – заменик председника Скупштине, члан тима – 
секретар Скупштине, члан тима – секретар Општинског већа, члан тима – помоћник 
председника Општине и двочлани консултантски тим компаније „Danik Biz Consulting“. 

У оквиру наведених кључних тема обухваћених у оквиру сваког развојног правца учесницима 
су представљени прелиминарни закључци анализе стања развојног документа, те су они имали 
могућност да наведене закључке прокоментаришу, али и да дају додатне увиде на бази свог 
знања и практичног искуства. Учесници су имали прилику да изнесу и своје предлоге потребних 
унапређења у Општини у периоду од наредних 7 година, као и предлоге за остварење тих 
унапређења. Учесници су своје мишљење износили осврћући се и на снаге које постоје у 
општини Варварин повезане са конкретном темом и циљевима који су за њу важни, односно 
снаге које могу допринети остварењу циљева те теме, али и на слабости у Општини повезане 
са конкретном темом и циљевима који су за њу важни, односно интерне слабости које могу 
угрозити остварење циљева теме, те је неопходно управљати њима и фокусирати се на 
унапређење слабих елемената. Поменуте су и шансе из окружења које су пред Општином, и 
које она треба да искористи са циљем даљег напретка на пољу развоја и економског раста, као 
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и опасности из екстерног окружења које могу угрозити остварење одређених циљева Општине 
и њен развој, и које је неопходно унапред препознати, дефинисати и формирати план за 
управљање овим опасностима. 

Одржане радионице су на наведени начин, заједно са секундарним подацима анализираним 
у оквиру анализе стања, дале активан и директан инпут за дефинисање: SWOT матрице 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Снаге, Слабости, Шансе, Претње) за сваки 
развојни правац, као и за дефинисање визије, циљева развоја по сваком развојном правцу, али 
и у погледу мера које би јединица локалне самоуправе требало да изврши у наредном 
седмогодишњем периоду, како би дефинисани циљеви напретка у свим областима били 
остварени. 

Дакле, други део Плана, који је обухваћен у наставку документа, подразумева представљање: 
визије Општине, односно жељено стање у 2028. години, SWOT матрицу, дефинисане 
приоритетне циљеве, мере за њихово остварење, индикаторе остварења (односно индикаторе 
за мерење и праћење постигнутих учинака), везе циљева са преговарачким поглављима 
Европске уније и са циљевима и подциљевима Агенде 2030, као и оквир за спровођење, 
праћење спровођења, извештавање и вредновање Плана развоја општине Варварин. 
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10. Степен реализације претходно дефинисаних циљева 
 
Пре приступања дефинисању циљева за наредни седмогодишњи период је од значаја да се 
пружи осврт на претходне планске напоре Општине кроз ранија планска документа, те на 
степен остварености постављених циљева. Два документа стратешког планирања у којима су 
дефинисани развојни циљеви Општине су: Стратегија одрживог развоја општине Варварин 
2007 – 2017 и Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030.  

Каскада планирања према развојној стратегији Општине за период 2007 – 2017. године је 
обухватала неколико планских нивоа, односно дефинисање приоритетних стратешких циљева, 
специфичних стратешких циљева, мера и активности које је на путу остварења циљева 
неопходно реализовати. Међутим, поменути елементи каскаде нису били праћени  
показатељима и конкретним циљним остварењима, што отежава праћење степена њихове 
реализације, док, са друге стране, Општинска управа није припремала извештаје о реализацији 
постављених мера и активности. Циљеви, мере и активности поменуте стратегије су 
представљени у наставку. 

Област: Економски развој и запошљавање 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Повећање запослености у општини кроз унапређење процеса преструктуирања постојећих 
привредних субјеката, подршку малим и средњим предузећима, развој и унапређење туризма и 

прехрамбене индустрије 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Мерама у надлежности локалне самоуправе институционално и програмски унапредити процес приватизације и 
реструктурирања  

Мера 
Израдити програме и спровести мере санирања последица неадекватно спроведене 
приватизације до јануара 2008  

НЕ 

Активности 

 Формирати Радно тело за решење питања приватизације  

 Ангажовати Савет за привреду општине Варварин  

 Ангажовати невладине организације 

 Израда програма за раднике приватизованих предузећа од стране Радног тела  

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Увести систем подршке и стимулативних мера за организовање, оснивање и савремено пословање малих и 
средњих предузећа  

Мера Обезбедити подршку за оснивање и финансирање нових малих и средњих предузећа и радњи  НЕ 

Активности 

Израда програма за промоцију предузетништва, предузетничке културе, израда водича за МСПП  
Формирање Канцеларије за локални економски развој  
Испитати могућности за формирање фондова за развој МСПП  
Израда програма анимације, мотивације и едукације појединаца који желе да започну бизнис  
Искористити постојеће финансијске потенцијале дијаспоре  
Унапређење постојећих и стварање нових пословних зона 

НЕ 

Мера 
Унапредити пословање постојећих МСПП, кроз пружање развојних и саветодавних услуга, за 30% 
до краја 2009. године  

 

Активности 

 Анализа постојеће и израда комплетне базе података привредних субјеката  

 Повезивање и унапређење пословних удружења и асоцијација  

 Подизање ефикасности општинских служби за постизање погодне пословне климе  

 

ДА 

 

Мера Развити капацитете људских ресурса у складу са развојним потребама МСП  ДА 

Активности 
 Анализа менаџерских знања и вештина власника и запослених у МСПП  

 Израда програма за унапређење знања и вештина предузетника и власника МСПП и запослених, 
од стране Канцеларије за ЛЕР (кроз доквалификацију, специјализацију)  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Развити и унапредити угоститељске и туристичке потенцијале  

Мера Формирати туристичку понуду Општине Варварин до 2008. године  ДЕЛИМИЧНО 

Активности 

 Усвајање Програма развоја туризма на подручју општине Варварин од стране Скупштине  

 Израда мапе туристичких ресурса општине Варварин  

 Организована промоција туристичких потенцијала општине Варварин у земљи и иностранству  

ДА 

ДА 

ДА 
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 Уређење обале Велике Мораве и Каленићке реке, уређење риболовних стаза  

 Уређење односа са Србија-шумом у погледу излетничког коришћења Јухора  

 Уређење простора на обали Каленићке реке (парк, базен, спортски терени) 

 У оквиру канцеларије за ЛЕР извршити анкетирање приоритетних села у Горњем Темнићу за 
покретање програма сеоског туризма 
Изградња простора за смештај туриста, покретање рада хотела „Плажа“  

НЕ 

НЕ 

НЕ 

НЕ 

НЕ 

Мера Развити капацитете људских ресурса у складу са развојним потребама туризма  НЕ 

Активности 
 Израдити програме за запослене који раде у постојећим угоститељским и туристичким објектима 

за унапређење, знања енглеског језика, рада на рачунару  
НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Стимулисање развоја прехрамбене индустрије кроз мере у надлежности локалне самоуправе  

Мера 
Обезбедити адекватно коришћење производних капацитета постојећих производних погона до 
2009.  

НЕ 

Активности 

 У оквиру Канцеларије за локални економски развој урадити анализу неискоришћених 
производних капацитета постојећих погона за производњу прехрамбених производа  

 Израдити програме за искоришћење постојећих погона у прехрамбеној индустрији (ХИ „Жупа“ – 
Бројлер, и Хладњача у Варварину), за производњу по стандардима ЕУ  

ДА 

НЕ 

Мера 
Организовати и изградити нове производне погоне на основу постојећих пољопривредних 
потенцијала  

НЕ 

Активности 

 Испитати могућности тржишта за отварање нових производних погона на основу постојећих 
пољопривредних потенцијала као подршку примарној пољопривредној производњи  

 У оквиру канцеларије за ЛЕР израдити програме за подршку појединцима који желе да започну 
бизнис у области прехрамбене индустрије  

НЕ 

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Повећати ниво запослености за 50% до 2010. године  

Мера 
Обезбедити адекватан систем сакупљања и коришћења података и информација важних за 
планирање повећања запослености у Варварину  

НЕ 

Активности 
 Израдити базу података потреба пословног сектора у погледу стручности кадрова 

 Израдити базу података незапослених евидентираних код Службе за запошљавање у Општини  
НЕ 

Мера Израдити институционални оквир и обезбедити систем подршке у циљу смањења незапослености  НЕ 

Активности 

 Укључити локални савет за запошљавање у проблеме решавања незапослености 

 Креирати програме активних мера запошљавања у складу са локалним потребама могућностима 

 Побољшати квалификациону структуру незапослених кроз преквалификацију, доквалификацију, 
стручну оспособљеност, курсеве, едукације...  

 Креирати програме за производњу и прераду здраве хране као и пласирање производње на 
европско тржиште уз велики број младих обучених и запослених радника 

 Подстицање предузетника на формални рад путем смањења пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање, као и јачање контролне функције институције тржишта рада везаних за 
примену прописа из области радних односа  

НЕ 

ДА 

НЕ 

НЕ 

НЕ 

 
Област: Инфраструктура 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Обезбедити квалитетне инфраструктурне мреже за све становнике општине 
Реализовано 

(ДА/НЕ/ 
ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити услове за стабилно напајање електричном енергијом на територији општине Варварин  

Мера Повећати сигурност снабдевања електричном енергијом за 70% до 2011. године  ДА 

Активности 
 Замена челичних ужади самоносивим алучеличним (Аl/Č) кабловским снопом, које постојеће 

дрвеће мање угрожава  

 Извршити реконструкцију нисконапонске мреже заменом постојећих дрвених стубова бетонским  

ДА 

Мера Побољшати квалитет снабдевања електричном енергијом за 30% до 2011. године   

Активности 
 Повећати пресек постојећих водова на местима која су најугроженија у погледу пада напона  

 Изградити трафостанице према приоритетима  
НЕ 
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Специфични 
стратешки циљ 

Створити услове за изградњу енергетски ефикасног система кроз увођење коришћења еколошки безбедних облика 
енергије  

Мера Обезбедити уштеду енергије кроз локални економски биланс општине  НЕ 

Активности 

 Урадити прорачун равнотеже између испоручене и утрошене енергије  

 Израдити процену укупне потрошње енергије на подручју општине у свим сферама (изражена у 
јединственим јединицама)  

 Идентификовати енергетске губитке током трансформације, транспорта и дистрибуције на 
подручју општине  

 Израда плана локалног енергетског биланса општине 

ДЕЛИМИЧНО 

Мера Развити стратегију уштеде енергије  НЕ 

Активности 

 Урадити анализу тренутног стања техничке инфраструктуре  

 Формирати елементе општинског газдовања енергијом (контрола потрошње, енергетска анализа, 
процена потенцијала уштеде енергије, планирање и развој мера уштеде енергије, подршка 
инвестиционим мерама, укључивање у мрежу општинских менаџера енергије на подручју 
Републике, развој листе приоритета, примену, надзор и процену)  

 Израда општинског акционог плана за штедњу енергије  

ДЕЛИМИЧНО 

Мера Извршити гасификацију општине прикључењем на главни магистрални гасовод до 2011. године  НЕ 

Активности 

 Израдити идејни пројекат односно пројектну документацију (сакупити дозволе, сагласности, наћи 
локацију за мерне регулационе станице)  

 Обезбедити стратешког партнера  

 Објавити тендер за најповољнијег извођача радова  

 Извршење радова  

НЕ 

Мера Обезбедити изградњу дистрибутивно-секундарне мреже земног гаса у општини до 2011. године  НЕ 

Активности 

 Израдити идејни пројекат односно пројектну документацију (сакупити дозволе, сагласности, наћи 
локацију за мерне регулационе станице)  

 Обезбедити стратешког партнера  

 Објавити тендер за најповољнијег извођача радова  

 Извршење радова  

 Унапредити ниво знања о гасу, гасној техници и пронаћи адекватне стручњаке у овој области  

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити квалитетну путну мрежу за целокупну територију општине Варварин  

Мера Обезбедити адекватно одржавање постојеће путне мреже  ДА 

Активности 
 Извршити санацију локалног пута прве категорије: Залоговац-Парцане (од места спајања са Р-102 у 

Залоговцу до центра Парцана) и то санирање клизишта и обала, одводњавање атмосферских 
падавина због подземних вода, уређење банкина  

 

 

Мера Изградити нове саобраћајнице  ДА 

Активности 
 Изградити саобраћајницу центра насеља Горњи Крчин  

 Изградити саобраћајницу од Бачине до Обрежа  
ДА 

Мера Изградити мостове на неопходним локацијама  ДА 

Активности 

 Израдити пројекат за решење проблема постојећег моста на Јовановачкој реци због могућих 
поплава и изливања реке (подизање постојећег или изградња новог моста на реци)  

 Изградња моста који ће повезивати насељена места Обреж и Горње Видово (спајање општина 
Варварин и Параћин): Израда пројекта, обезбеђивање финансијских средстава, извођење радова  

ДА 

Мера Обезбедити довољно слободних паркинг места  ДА 

Активности 

 Одредити локације за паркинге са наплатом 

 Обезбедити финансијска средства  

 Увести систем наплате паркирања према унапред дефинисаном тарифном систему 

 Увести едукацију грађана како повећати њихову одговорност према обавези организованог 
паркирања возила  

НЕ 

Мера Уредити шетачке стазе у центру града Варварина  ДА 

Активности 
 Уредити зону без саобраћаја у центру Варварина  

 Уредити обале Велике Мораве и Каленићке реке у дужини 500 метара и ширини од 5 метара  

ДА 

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Изградити систем водоснабдевања квалитетном пијаћом водом, увођењем мера заштите и економичног 
коришћења водених ресурса  
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Мера Обезбедити пијаћу воду задовољавајућег квалитета до 2010. године  ДА 

Активности 
 Изградња нове фабрике воде на простору поред постојеће фабрике  

 Реконструкција постојеће водоводне мреже  
ДА 

Мера Обезбедити потребну количину воде до 2020. године  ДЕЛИМИЧНО 

Активности 

 Санирати постојеће бунаре  

 Изградња једног артеријског бунара капацитета изворишта 15-20 l/sec  

 Изградња нових резервоарских постројења  

 Изградња регионалног водовода са система „Ћелије“  

 Замена мерних уређаја за потрошњу воде  

 

 

ДЕЛИМИЧНО 

 

 

Специфични 
стратешки циљ 

Увести систем за управљање отпадним водама  

Мера Обезбедити изградњу канализационе мреже за сва насељена места постављањем приоритета  НЕ 

Активности 

 Израдити пројектну документацију за сва насељена места 

 Обезбедити финансијска средства 

 Изабрати најповољнијег извођача  

 Извести радове  

ДЕЛИМИЧНО 

Мера Обезбедити услове и капацитете за пречишћавање отпадних вода  НЕ 

Активности 
 Обезбедити објекте за прихватање и одвођење отпадних и фекалних вода до постројења за 

њихово пречишћавање 

 Изградити главне колекторе и системе за пречишћавање отпадних вода  

НЕ 

Мера Обезбедити услове за санацију септичких јама  НЕ 

Активности 

 Јавно објавити стандарде по којима јаме требају бити направљене 

 Унапредити инспекцијске службе које ће контролисати стандарде септичких јама и реаговати због 
непоштовање прописа  

 Извршити едукацију у циљу повећања знања и свести грађана  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Образовање  

Приоритетни 
стратешки циљ 

Унапредити образовни систем Варварина, реконструкцијом и техничким опремањем постојећих 
образовних институција и ангажовањем најстручнијег расположивог кадра 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити адекватан школски простор за несметано одвијање наставе  

Активности 
 Обезбедити услове за формирање школских кабинета  

 Обезбедити услове за несметано извођење наставе доградњом и адаптацијом постојећих 
школских зграда  

ДА 

Специфични 
стратешки циљ 

Подизати стручне и професионалне капацитете просветних радника  

Активности 
 Обезбедити услове за редовно усавршавање наставника 

 Обезбедити услове за отварање нових школских профила 
ДА 

 
Област: Положај младих 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Обезбедити услове за останак младе популације у општини 
Реализовано 

(ДА/НЕ/ 
ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Израдити стратешки оквир за развој заједнице у циљу запошљавања младих  
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Активности 

 Сачинити студију о стању незапослених младих људи и њиховим квалификацијама и потребама 
локалне заједнице за одређеним дефицитарним занимањима  

 Израда базе података (уз спровођење анкете над 500 лица) о младим незапосленим кадровима 
који заиста траже запослење  

 Израда базе података о приватним предузетницима на нивоу локалне самоуправе – област 
делатности, потребе за одређеним кадровима, идентификовати оне који поседују предузетнички 
дух  

 Организовати курсеве за преквалификацију незапослених младих кадрова у складу са потребама 
локалне заједнице  

 Разрадити механизме за олакшице у запошљавању младим брачним паровима  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Формирати посебне радне јединице за послове планирања друштвеног развоја и едукације локалног становништва 
за различите врсте делатности  

Активности 

 Донети политичку одлуку о формирању Мобилног тима за тима за послове планирања друштвеног 
развоја и едукације локалног становништва за различите врсте делатности  

 Поставити критеријуме за одабир стручног кадра Мобилног тима 

 Израда правно техничке документације у вези деловања Мобилног тима  

 Израда програма и плана едукације локалног становништва за различите врсте делатности 

 Израда плана праћења, евалуације и мониторинга рада Мобилног тима  

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити институционални оквир подршке младим брачним паровима  

Активности 

 Основати Фондове за материјалну помоћ младим брачним паровима (нпр. Фонд за стамбену 
изградњу и доградњу стамбених јединица; Фонд за финансијску подршку породицама са троје и 
више деце) 

 Донети одлуку о формирању Фонда за материјалну помоћ младим брачним паровима 

 Израда студије о реалним изворима финансирања Фонда, израда правно техничке документације 
и критеријума  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Социјална заштита 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Унапредити систем социјалне заштите 
Реализовано 

(ДА/НЕ/ 
ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Унапредити и оснажити капацитете локалне самоуправе  

Активности 

 Формирати Општински координациони одбор за социјалну политику 

 Донети политичку одлуку о формирању Општинског координационог одбора за социјалну 
политику као саветодавног тела председника Општине 

 Успоставити критеријуме за избор и именовање чланова ОКОСП-а - израда Пословника о раду 
Израдити програме и планове за смањење сиромаштва и социјалне политике у општини Варварин  

 Спровести План смањења сиромаштва у општини Варварин  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити институционални оквир са механизмима финансирања за развој и подизање стандарда  

Активности 

 Формирати Фонд за развој и подизање стандарда  

 Укључити све заинтересоване актере у програмске активности из области социјалне политике и 
утврдити њихове могућности и амбиције у спровођењу програма 

 Међусобне односе и релације актера дефинисати конкретним уговорима  

 Успоставити стандарде, тј дефинисати одређени ниво пружања услуга и сачинити заједничке 
програме и пројекте 

 Утврдити узајамну одговорност различитих актера социјалне политике у акционом планирању и 
развоју нових садржаја и модела финансирања социјалних услуга 

 

 

 

НЕ 

 

Специфични 
стратешки циљ 

Успоставити партнерске односе између јавног, приватног и невладиног сектора  
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Активности 

 Јавним позивом од Центра за социјални рад позвати на сарадњу представнике приватног и 
невладиног сектора  

 Сачинити и потписати Споразуме о сарадњи између Центра за социјални рад, приватног сектора и 
невладиних организација  

 Израда пројекта на основу потписаних Споразума о сарадњи између јавног, невладиног и 
приватног сектора  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Култура 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Промоција и коришћење културног наслеђа са циљем развоја и унапређења заједнице 
Реализовано 

(ДА/НЕ/ 
ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Спровести мере за адаптацију и изградњу Домова културе и просторије из области етнографије и историје у 
насељима општине Варварин  

Активности 

 Адаптирати постојеће Домове културе заменом прозора, врата и кровова 
Уредити позорнице и мокре чворове 

 Извршити реконструкцију електричних инсталација  

 Преуредити просторије за друштвене активности  

 Обезбедити просторију за етно собу  

 Изградити Домове културе у већим насељима где их нема 

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Опремити Домове културе адекватном опремом  

Активности 

 Набавити озвучење и компјутере  

 Обогатити књижни фонд 
Набавити каталошке ормаре за библиотеке  

 Набавити компјутере, аудио и видео уређаје и музичке инструменте 
Отворити дечје и завичајно одељење у оквиру библиотеке Дома културе у Варварину  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Унапредити капацитете људских ресурса у складу са потребама развоја области културе у Варварину  

Активности 

 Обезбедити редитеља за режирање позоришних представа 
Обезбедити стручне сараднике за организацију културних манифестација 

 Обезбедити организаторе за реализацију програма 

 Обезбедити музичке сараднике 
Обезбедити кореографе 

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Обогатити културни живот у општини кроз организовање културних и образовних манифестација  

Активности 

 Организовати позоришне представе 

 Организовати Данe поезије 

 Организовати културно лето 

 Организовати предавања из области пољопривреде 

 Организовати ликовну колонију  

 Организовати фестивал старих српских јела и народног стваралаштва 

 Организовати фестивал ружа  

 Организовати изложбе слика, фотографија, ручних радова, хлеба, етнографске грађе и књиге  

 Организовати песничку јесен поред кнежеве воденице  

 Организовати дечји драмски студио  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Информисање  

Приоритетни 
стратешки циљ 

Унапредити учешће грађана у одрживом развоју локалне заједнице кроз изградњу локалних 
средстава јавне информисаности 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити информисаност грађана оснивањем локалне телевизије  
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Активности 

 Обезбедити фреквенцију  

 Обезбедити адекватан пословни простор и прилагодити га намени 

 Обезбедити потребну техничку шему са информативним, образовним, културно-уметничким, 
спортско-рекреативним, филмским и маркетиншким програмом 

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити информисаност грађана оснивањем локалних новина  

Активности 

 Обезбедити решење о упису у регистар јавних гласила  

 Ангажовати штампарију  

 Обезбедити или изградити наменски простор за припрему и издавање новина 

 Направити садржај новинарских жанрова, репортажа, коментар, вест, осврт, интервју итд.  

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити информисаност грађана оснивањем локалног радија  

Активности 

 Обезбедити фреквенцију 

 Пронаћи адекватан пословни простор  

 Набавити технику и опрему 

 Направити концепцију програма која ће садржати дневно – информативне емисије, забавно-
музичке, образовно-васпитне, спортске и маркетиншке  

НЕ 

 
Област: Спорт 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Унапредити развој спорта и спортских активности у Варварину изградњом спортских објеката, 
развојем клубских активности и ангажовањем најстручнијег расположивог кадра 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Изградити и адаптирати постојећу инфраструктуру у циљу развоја спорта у Варварину  

Активности 

 Изградити и адаптирати фудбалска игралишта 

 Изградити и адаптирати полигоне (за мали фудбал, баскет, одбојку) 
Изградити клизалиште  

 Изградити тениске терене 
Изградити и адаптирати фискултурне сале  

 Изградити базен  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Развити капацитете људских ресурса у складу са развојним потребама спорта  

Активности 

 Обезбедити довољан броја школованих кадрова у спорту  

 Формирати Удружења спортских тренера  

 Обезбедити константу едукацију спортских кадрова  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Обезбедити услове за оснивање нових и адекватно функционисање постојећих спортских клубова  

Активности 

 Осавременити рад Савеза клубова  

 Омогућити компјутерску базу података  

 Организовати клуб за рукомет  

 Организовати клуб за мали фудбал 

 Организовати клуб за тенис  

 Организовати клуб за ватерполо  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Пољопривреда и развој села  

Приоритетни 
стратешки циљ 

Унапредити одрживу пољопривреду и квалитет живота на селу доношењем и спровођењем 
одговарајућих планских и програмских докумената, осавремењивањем пољопривредне 

производње и повећањем њених економских перформанси, као и доношењем и спровођењем 
локалног плана руралног развоја 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Израдити и имплементирати планска и програмска документа за адекватно спровођење заштите, уређења и 
одрживог коришћења пољопривредног земљишта  
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Активности 

 Урадити пољопривредну основу заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
складу са просторним и урбанистичким плановима  

 Увести систем укрупњавања површина и обезбедити ефикасан систем решавања власничких 
односа  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

У складу са стандардима ЕУ увести савремене мере у пољопривредној производњи  

Активности 

 Увести перманентну едукацију пољопривредника за већу примену научних и технолошких 
достигнућа у пољопривреди  

ДЕЛИМИЧНО 

 Успоставити систем фазног преласка на органску производњу пољопривредних производа  

 Обезбедити повољне услове за обнову и набавку пољопривредне механизације  

 Обезбедити систем укрупњавања производње и повезивање произвођача у удружења задруге и 
асоцијације  

 Имплементирати програма развоја воћарске производње у општини Варварин Агрономског 
факултета Чачак  

 Израдити програм за унапређење сточарства 

Специфични 
стратешки циљ 

Успоставити адекватан систем за унапређење тржишне инфраструктуре и маркетинга, повећати економичност 
производње  

Активности 
 Формирање сабирно дистрибутивног центра за пласман пољопривредних производа  

 Успоставити перманентни систем едукације пољопривредника о потреби регистрације 
газдинстава, увођењу робних марки и постављању интернет презентација  

НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Увести специфичне врсте образовања и формирати стручне службе за помоћ пољопривредним произвођачима  

Активности 
 Подржати иницијативу отварања средње пољопривредне школе до 2012. године  

 Отварање канцеларије за пољопривреду при Општинској управи до 2008. године  
НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Израдити и спровести локални програм руралног развоја  

Активности 

 Обезбедити подршку развоју малих кућних радионица  

 Обезбедити подршку развоју сеоског, еко и етно туризма  

 Изградити неопходну инфраструктуру сеоских насеља у циљу унапређења руралног одрживог 
развоја  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Заштита животне средине 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Системско решавање одрживог планирања, финансирања и праћења заштите животне средине, 
успостављање адекватног система управљања комуналним отпадом и перманентан рад свих 

субјеката у општини на подизању еколошке свести грађана 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Успоставити систем стратешког планирања и одрживог финансирања заштите животне средине  

Активности 
 Израдити и усвојити стратешки Локални план заштите животне средине Општине Варварин  

 Формирати Еко фонд општине Варварин  
ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Успоставити адекватни систем за управљање комуналним отпадом  

Активности 

 Израдити Студију о начинима поступања са отпадом  

 Извршити санацију постојеће депоније комуналног отпада, у сарадњи са општином Ћићевац  

 Одредити локацију будуће санитарне депоније, у складу са Националном стратегијом управљања 
отпадом  

 Изградити санитарну депонију комуналног отпада (заједно са општинама у региону)  

ДЕЛИМИЧНО 

Специфични 
стратешки циљ 

Повећати ниво еколошке свести и едукације ученика и осталих становника  

Активности 

 Формирати Комисију СО за подизање еколошке свести грађана  

 Повећати ниво знања о животној средини и еколошке културе грађана спровођењем 
одговарајућих едукативно – промотивних активности  

 Успоставити систем информисања о стању животне средине у граду  

 

ДЕЛИМИЧНО 
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Специфични 
стратешки циљ 

Проширити и уредити постојеће јавне зелене површине и подићи нове зелене површине  

Специфични 
стратешки циљ 

Успоставити систем мониторинга и унапредити рад Општинских инспекцијских служби  

Активности 

 Одговарајућом скупштинском одлуком успоставити систем праћења нивоа буке  

 Одговарајућом скупштинском одлуком успоставити систем праћења загађења ваздуха  

 Створити услове за ефикасније спровођење прописа и унапредити рад општинских инспекцијских 
служби  

ДЕЛИМИЧНО 

 
Област: Просторно и урбанистичко планирање 

Приоритетни 
стратешки циљ 

Обезбедити ефикасно, рационално и организовано коришћење људских, природних и изграђених 
потенцијала у социо-економском, просторном и еколошком погледу 

Реализовано 
(ДА/НЕ/ 

ДЕЛИМИЧНО) 

Специфични 
стратешки циљ 

Израдити и имплементирати планска и урбанистичка документа, ангажујући све заинтересоване стране и 
усклађујући са постојећим стратешким документима  

Активности 
 Довршити и усвојити Просторни план општине Варварин  

 Израдити Генерални урбанистички план општине Варварин  

ДА 
НЕ 

Специфични 
стратешки циљ 

Увести и обезбедити услове ефикасног коришћења савремених информационих система од стране што већег броја 
корисника  

Активности 
Спровести потпуну дигитализацију картографских подлога и ажурирати базе података за 
информатичку основу ГИС-а  
Увести Географски информациони систем  

НЕ 

Стратешки документ Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2020 – 2030 донет пре 
две године се односи на исти плански период као и План развоја који је предмет пројекта. 
Самим тим, План развоја Општине ће са аспекта стратешког планирања заменити Стратегију 
одрживог развоја, те ће самим тим и циљеви дефинисани Планом постати релевантни за 
наредни период, односно до 2028. године. Услед тога, а и услед кратког временског периода 
који је протекао од усвајања Стратегије до данас, у овом делу неће бити посебно речи о степену 
остварења циљева који су предвиђени поменутом Стратегијом.  

Наведено је резултат тежње Општине да свој плански документ усагласи са одредбама Закона 
о планском систему из 2018. године. Уједно, како пре ове године није била јасно дефинисана 
и прописана садржина планских докумената, општине су се углавном сопственом 
иницијативом опредељивале за израду докумената намене сличне намени Плана развоја, 
углавном под називом стратегија одрживог развоја. Последично, ни оквир за спровођење и 
праћење реализације није био дефинисан, те је то и разлог зашто претходни стратешки 
документ Општине – Стратегија одрживог развоја општине Варварин 2007 – 2017 није био 
пропраћен адекватним мониторингом степена остварености постављених циљева.  
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11. Визија општине Варварин 
 
На бази налаза из анализе стања, те на бази идентификованих вредности општине Варварин, 
приступа се дефинисању визије Општине, као жељеном стању у будућности до којег ће се доћи 
реализацијом Плана развоја. У наредном седмогодишњем периоду су дефинисане три области 
развоја, тј. три развојна правца Општине – привредни развој и инфраструктура, друштвени 
услови и перспективе, те животна средина и очување ресурса. На бази ових области ће бити 
дефинисане и основне тежње Општине у наредном седмогодишњем периоду. У складу са свим 
изнетим: 

 Варварин је 2028. године ЈЛС са растућом привредном и инвестиционом активношћу и 
растућом запосленошћу становника различите старости, степена образовања и 
образовних профила. Привредни развој Општине је заснован на одрживом коришћењу 
ресурса, уз унапређену општу привредну структуру у правцу подизања степена 
прераде производа и створене додате вредности. 

 Општина у којој се грађанима на једнак и инклузиван начин пружају квалитетне услуге 
образовања, здравствене и социјалне заштите, спорта и културе. Средина у којој се 
грађани осећају безбедно и заштићено, која активно подржава и подстиче родну 
равноправност и коју карактерише ефикасна и услужна јавна управа, која пружа снажну 
подршку развоју својих становника и привреде. И млади и стари препознају Варварин 
као средину у којој се може водити квалитетан и садржајан живот. 

 Општина која високо вреднује стање животне средине и активно чува своје природне 
потенцијале, уз интензиван рад на унапређењу комуналне и друге инфраструктуре, 
како би сваком становнику обезбедила приступ пијаћој води, чистом земљишту и 
ваздуху и очуваном зеленилу. 
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12. SWOT матрица 
 
Привредни развој и инфраструктура 

 
 
Повољна географска позиција Општине 

Регионални путеви који пролазе кроз територију Општине 
омогућавају једноставан приступ постојећој и планираној мрежи 
ауто-путева, као и околним градовима 

Дефинисане индустријске зоне на територији Општине 

Спремност органа ЈЛС да сарађују и изађу у сусрет потребама 
инвеститора  

Производни капацитети угашених приватних предузећа које је 
могуће продати, реконструисати и поново привести активној 
употреби 

Високо учешће пољопривредног земљишта у укупној територији 
Општине и високо учешће земљишта повољног квалитета 

Природни услови који омогућавају ратарску и повртарску 
производњу, као и воћарство и виноградарство 

Повољни климатски услови за пољопривредну производњу и 
шумарство 

Подршка Општинске управе пољопривредним произвођачима у 
формирању пољопривредних удружења 

Техничка и едукативна подршка Пољопривредне стручне службе 
Крушевац пољопривредницима у Општини 

Потенцијали за развој етно туризма, агротуризма, еко туризма, 
спортског, ловног, манифестационог и бањског туризма 

Могућност коришћења природних богатстава планине Јухор, 
реке Велике Мораве и минералних извора за развој туристичког 
производа Општине   

Велики број комуналних услуга које пружају јавна предузећа 
регистрована у општини Варварин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Доминантна усмереност на примарну пољопривреду; неразвијена 
прерађивачка индустрија која би допринела стварању вишег нивоа 
вредности 

Неразвијен квартарни сектор делатности 

Недовољна инвестициона активност 

Уситњеност привреде (доминантна позиција предузетника и 
привредних субјеката који запошљавају мање од 10 запослених у 
привредној структури Општине) 

Зависност пољопривредних приноса од временских услова услед 
недовољне примене заштитних мера 

Ниска стопа активности и запослености становништва Општине 

Недовољна понуда радне снаге за делатности изван пољопривреде 
услед изражених миграција становништва 

Велики број лица ангажованих у сивој економији 

Индустријске зоне нису у потпуности покривене неопходном 
инфраструктуром и планском документацијом  

Неуређени имовински односи над земљиштем у радним зонама 

Непланско ђубрење земљишта, које значајно умањује квалитет 
пољопривредног земљишта за продуктивнију пољопривредну 
производњу 

Застарелост пољопривредне механизације 

Запостављен развој сточарства 

Уситњеност пољопривреде, односно мала просечна површина 
поседа по пољопривредном газдинству и низак просечан број 
ангажованих субјеката по пољопривредном газдинству 

Недостатак системског приступа узорковању пољопривредног 
земљишта 

Изостанак формалног пољопривредног образовања у 
пољопривредним газдинствима 

Током протеклих пет година (2015 – 2019. године) није било 
регистрованих туриста у Варварину 

Изостанак формалне институције при Општинској управи за развој 
туризма 

Саобраћајна инфраструктура – мешање транзитног и локалног 
саобраћаја, недовољна просечна ширина саобраћајница 

Непотпуна покривеност Општине асфалтираном путном мрежом 

Изван ужег центра пешачке зоне и тротоари су у лошем стању 

Недостатак радника и опреме у јавним предузећима 

Недовољан број корисника услуга јавних предузећа (посебно у 
категорији привредних субјеката), који доводи до недовољних 
вредности прихода од комуналних такси (јавна предузећа у 
финансирању зависе од расположивих средстава у буџету Општине) 

Покривеност укупне популације Општине јавним водоснабдевањем 
износи око 40% 

STRENGTHS / СНАГЕ WEAKNESSES / СЛАБОСТИ 
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Дотрајала водоводна мрежа (губици у дистрибуцији), недостатак 
мерних уређаја, нелегални прикључци 

Канализационом мрежом покривено између 15 и 20% 
становништва Општине 

Ниска покривеност Општине гасоводном мрежом 

Постојећа електроенергетска инфраструктура не задовољава 
потребе ни у погледу капацитета, ни континуитета 

Неадекватан квалитет и покривеност Општине интернетом, 
сигналом мобилне телефоније и кабловском телевизијом 

Неуређеност локација зелених и сточних пијаца и недовољно добри 
хигијенски услови 

Непостојање система топловода и даљинског грејања   

Недостатак планског оквира (планови, стратегије, акциони планови 
и сл) за привредни и рурални развој 

Изостанак процеса планирања одрживог решавања 
инфраструктурних и привредних проблема  

Изостанак континуиране размене информација између различитих 
унутаропштинских и изванопштинских институција  

Изградња Моравског коридора 

Јавно приватна партнерства као облик финансирања будућих 
инфраструктурних пројеката 

Интензивна инвестициона активност на нивоу земље  

Финансирање пласирања пољопривредне производње у даљу 
прераду са нивоа државе 

Развој тржишта и повећање тражње за органским производима, 
привлачење инвеститора у органску пољопривреду са 
унапређењем стања земљишта (отпадне воде) 

Развој воћарства и виноградарства на територији Општине  

Домаћи и међународни сајмови на којима би заједнички могли 
да наступају пољопривредници Општине 

Привлачење већих предузећа у Општину која теже сарадњи са 
домаћим произвођачима и пољопривредницима 

Привлачење инвеститора за прераду пољопривредних 
производа пољопривредних произвођача са територије 
Општине 

Спремност јавних институција да подрже приватне инвестиције 
на територији Општине, имајући у види низак релативни степен 
развијености  

Инвеститори заинтересовани за куповину угашених 
производних капацитета затворених предузећа 

Презентација Општине као повољне инвестиционе локације 

Водни токови Општине су повољан ресурс за развој туристичке 
понуде, узгој рибе, развој речног саобраћаја и хидротехничких и 
хидроенергетских система 

Даља истраживања минералних изворишта на подручју планине 
Јухор 

Удруживање општина Расинске области у креирање јединствене 
туристичке понуде 

Влада је препознала значај удруживања пољопривредника и 
спремна је да то и подржи 

Ниво усаглашености образовних програма са потребама привреде 
и предузећа 

Глобална тенденција пресељења становништва из сеоских у урбане 
средине 

Растућа концентрација инвестиционе и привредне активности у 
граду Београду у односу на остале делове земље 

Конкуренција околних ЈЛС са сличним географским положајем у 
погледу способности привлачења инвеститора 

Атрактивност града Крушевца (и других околних градова) као 
инвестиционе дестинације 

Повећање цене земљишта у близини ауто-пута умањује трошковну 
конкурентност Варварина као инвестиционе дестинације 

Повећање цена грађевинског материјала и потешкоће у 
дистрибуцији изазване пандемијом могу утицати неповољно на 
спремност инвеститора да предузимају инвестиције  

Нестабилност откупних цена производа пољопривреде доводи до 
нивоа цена које нису довољне да покрију производне трошкове 

Друштвене прилике и културолошке промене које доводе до 
изумирања одређених, првенствено занатских занимања 

Повећање цена комуналних услуга за кориснике у случају 
прикључења на систем регионалног водовода, са акумулације 
„Ћелије“ 
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Стручна и финансијска помоћ надлежних министарстава и 
међународних организација 

Коришћење претприступних фондова Европске уније 

Подршка Министарстава и међународних институција за 
унапређење инфраструктуре на територији Општине 

Привлачење инвестиција приватних субјеката у производњу 
енергије из обновљивих извора на територији Општине  

 

 

OPPORTUNITIES / ШАНСЕ THREATS / ПРЕТЊЕ 
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Друштвени услови и перспективе 

 
 
Сваке године се обезбеђују средства за подршку запошљавању у 
Општини: за програм јавних радова, самозапошљавање и 
запошљавање незапослених лица из категорија теже 
запошљивих 

Обезбеђени станови намењени социјалном становању у 
Општини (првенствено расељена лица) 

Растући број деце релевантног узраста укључене у предшколско 
образовање 

Добра покривеност младих основним и средњим образовањем, 
уз активне напоре запослених у образовању да се основним и 
средњим образовањем покрију сви млади из Општине, 
укључујући и оне из угрожених категорија 

Диверсификованост образовних смерова средње школе у 
Варварину 

Повећање броја студената са пребивалиштем у општини 
Варварин 

Општина обезбеђује стипендије за младе који одлазе на даље 
школовање (више и високо образовање)  

Висок квалитет пружених здравствених услуга 

Подршка Општинске управе и континуирана улагања у развој 
образовања, здравства и социјалне заштите на територији 
Општине  

Запослени у образовању, здравству, социјалној заштити, 
културним и спортским установама дају активан допринос на 
унапређењу услова и квалитета пружених услуга 

Развијеност и повезаност институција социјалне заштите и 
Црвеног крста 

Добра организација и функционисање Дневног боравка за децу 
и омладину са посебним потребама 

Богато историјско наслеђе, традиција и велики број 
манифестација у Општини 

Добра сарадња Општине са културно-уметничким друштвима и 
финансијска подршка  

Активна комуникација Општинске управе са заједницом путем 
друштвених мрежа и прилога на регионалној ТВ станици у 
Крушевцу 

 
 
Одлив становника у веће градове Србије, као и у иностранство, што 
је посебан проблем у категорији младих 

Негативан природни прираштај и негативан миграциони салдо 

Континуирано смањење броја становника Општине 

Високо учешће жена у укупној незапослености и изузетно високо 
учешће жена у укупном броју незапослених лица са највишим 
степеном образовања  

Низак проценат жена обухваћених образовањем (посебно вишим и 
високим) у односу на проценат мушке популације 

Ниска запосленост младих (старости 15-29 година), али и уопштено 
ниска запосленост становништва Општине 

Велики број становника Општине који прима социјалну помоћ није 
мотивисан да се активира на тржишту рада 

Високо учешће дугорочно незапослених у укупној незапослености 

Неповољна старосна и квалификациона структура незапослених 

Висок проценат становника без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем и низак проценат становника са вишим и 
високим образовањем 

Ниска просечна нето зарада по запосленом у односу на ниво 
Расинске области, регион Шумадије и Западне Србије и Републику 
Србију, као и ниже стопе раста зараде по годинама 

Ниска куповна моћ становништва, зависност од социјалне помоћи и 
сиромаштво 

Материјална угроженост значајног броја родитеља ученика у 
основним школама 

Недовољан капацитет предшколске установе и стручног кадра за 
рад са децом 

Недостатак простора за оптималан рад свих служби Дома здравља 

Висок број становника Општине на једног лекара 

Нерационалан број и распоред насеља у односу на број становника 
отежава организовање услуга образовања, здравства и социјалне 
заштите у сеоским насељима 

Континуирано смањење броја одељења у основним школама на 
територији Општине, што отежава организовање наставе, а посебно 
у подручним школама које имају свега неколико ученика  

Поједине школе се налазе у непосредној близини оптерећених 
регионалних путних праваца, што представља ризик по безбедност 
ученика 

Непостојање ватрогасне станице у Општини 

Неразвијеност спортских објеката и инфраструктуре у сеоским 
насељима 

Неразноврсна понуда спортских активности изван вароши Варварин 

Руинирани домови културе у сеоским насељима 

Недовољно садржаја и програма за младе 

Неадекватна унутаропштинска повезаност аутобуским линијама 

Неравномерна развијеност различитих делова територије Општине 

STRENGTHS / СНАГЕ WEAKNESSES / СЛАБОСТИ 
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Укључивање ученика средње школе у програм дуалног 
образовања 

Побољшавање саобраћајне повезаности Општине кроз моделе 
ЈПП са заинтересованим превозницима 

Привлачење донација међународних институција и других 
субјеката за унапређење здравствене, социјалне и образовне 
инфраструктуре 

Проналажење приватног партнера за изградњу геронтолошке 
установе на територији Општине 

Укључивање у регионалне и међународне културне 
манифестације 

Интензивнија сарадња владиног и невладиног сектора на 
територији Општине 

Искоришћење потенцијала лоцираности Општине на реци 
Морави и њених притока које пролазе кроз Општину за уређење 
паркова, шеталишта, игралишта и спортских терена на њиховим 
обалама 

 

Смањивање броја ученика Средње школе, а постоје квоте за 
формирање одељења дефинисане од стране Министарства 

Законска ограничења по питању образовних програма и 
формирања различитих смерова у школама 

Тенденција старења становништва, те формирање неусклађености 
између потреба становништва, са једне стране, и просторних и 
кадровских капацитета и обима услуга установа које пружају услуге 
социјалне заштите, са друге (непостојање Геронтолошког центра 
нпр) 

Недостатак кадрова у областима здравства и социјалне заштите на 
територији целе земље, који у великом броју мигрира у земље 
Западне Европе 

Квоте за запошљавање одређене од стране Владе, те опадајући број 
становника Општине отежава запошљавање стручних сарадника у 
областима образовања, културе, здравства и социјалне заштите 

Изостанак критеријума исплативости приватних превозника да 
самостално покрену аутобуске линије које би на бољи начин 
повезале различите делове Општине 

Груписање пројеката за развој инфраструктуре Владе доминантно у 
подручје око Моравског коридора може довести до неравномерног 
развоја територије Општине 

Ограниченост капацитета и потешкоће у проналаску кадрова 
Ватрогасне станице у Ћићевцу, у чијој надлежности се налази и 
територија Варварина  

Недовољна хоризонтална и вертикална повезаност институција и 
размена података 
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Животна средина и очување ресурса 

 
 
Донет је Програм контроле квалитета ваздуха на територији 
општине Варварин у 2021. и 2022. години 

Врше се редовна мерења квалитета воде из мреже градског 
водовода, као и хемијске и микробиолошке анализе 

Квалитет пијаће воде из општинске водоводне мреже је 
адекватан током целе године 

Изграђена је гасоводна инфраструктура 

Покривеност свих насеља Општине организованим 
прикупљањем комуналног отпада 

Обезбеђени услови за сакупљање и сепарацију секундарних 
сировина, посебно ПЕТ-а и картона 

30 контејнера за рециклажу стакла на територији Општине 

Урађен План сепарације отпада на територији општине 
Варварин 

Свест Општинске управе о потреби решавања главних извора 
загађења животне средине – отпад и отпадне воде  

Сарадња Општинске управе са међународним институцијама и 
ресорним Министарством у реализацији програма заштите 
животне средине 

 
 
Недовољна свест становништва о потреби и начинима очувања и 
заштите животне средине 

Дивље депоније на територији Општине  

Главна депонија није на одговарајућој локацији и не задовољава 
минималне санитарно-хигијенске услове 

Упитан квалитет воде којом се снабдевају становници околних 
сеоских насеља из индивидуалних бунара 

Канализациона мрежа само у три насеља Општине, и то са 
различитим нивоима обухвата; користе се индивидуалне септичке 
јаме које најчешће нису изграђене у складу са стандардима 

Отпадне воде се без минимума прераде испуштају у Велику Мораву 
и Каленићку реку 

Непостојање мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода 
до реципијената 

Мали број прикључака на гасоводну мрежу 

У Општини се не врши мерење и праћење нивоа и учесталости буке 

Недостатак података о појединим аспектима стања животне 
средине на територији Општине 

Неизвесна реализација плана за успостављање мерних места за 
квалитет ваздуха 

Посебан проблем недостатка водоводне и канализационе мреже у 
насељима Горњег Темнића 

Индивидуална ложишта као загађивачи ваздуха, посебно током 
најхладнијих зимских месеци 

Недостатак ваншумског зеленила на територији Општине 

Различита власничка структура над шумама планине Јухор и 

Гледићких планина отежава њихово управљање и сагледавање 

обима илегалне сече 

Неискоришћеност потенцијала за пошумљавање 

Подручје експлоатације шљунка и песка у наносима Велике Мораве 
није регулисано и плански уређено (експлоатација се врши 
неплански) 

STRENGTHS / СНАГЕ WEAKNESSES / СЛАБОСТИ 
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Коришћење потенцијала обновљивих извора енергије (пре свега 
биомасе из пољопривреде, као и хидропотенцијала) 

Растуће инвестиције Републике и иностраних институција у 
активности Поглавља 27 Европске Уније  

Ширење свести о значају заштите животне средине 

Прикључење регионалној депонији у Срњу 

Рекултивација и санација земљишта на којем се налази депонија 
општине Варварин након прикључења на систем регионалног 
управљања отпадом 

Општина је постала део пројекта „Чиста Србија“ – изградња 45 
километара канализационе мреже у Општини и 4 сепаратора за 
пречишћавање отпадних вода 

Сепарација отпада од стране домаћинства, чијом би се продајом 
оператерима повећали приходи ЈКП „Варварин“ 

Учествовање у пројектима које спроводи Влада за унапређење 
енергетске ефикасности објеката 

Као део пројекта изградње Моравског коридора ће се извршити 
и регулација Западне Мораве, што значајно умањује могућност 
појаве поплава на њеном току 

Низак ниво свести и недовољно интересовање становништва за 
питања животне средине на нивоу Републике 

Недовољан капацитет гасоводне мреже   

Климатске промене 

Недовољно учешће обновљивих извора у производњи електричне 
енергије у земљи 

Висока цена за прикључење корисника на гасоводну мрежу и 
недостатак гасоводне инфраструктуре условљава употребу 
алтернативних горива за генерисање топлотне енергије, са већим 
потенцијалом за загађење 

Повећање трошкова транспорта отпада за потребе превоза на 
регионалну депонију у Срњу, који се не би могли покрити из 
постојећих комуналних такси 

Испуштање отпадних вода у реку Мораву узводно од Општине, 
неповољно утиче и на квалитет воде у Варварину 

Непостојање регулације тока Каленићке реке, те непотпуна 
регулација Велике Мораве условљавају ризик од поплава у 
будућности 

  

OPPORTUNITIES / ШАНСЕ THREATS / ПРЕТЊЕ 
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13. Мапа развојних циљева 
 
Табела 48: Мапа развојних циљева 

Област Р.бр. Приоритетни циљ ЈЛС Преговарачка поглавља ЕУ Веза са ЦОР 

П
р

и
вр

ед
н

и
 р
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ј и
 и
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ф

р
ас
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1.1. 

Развој еколошког, 
одрживог, продуктивног и 
конкурентног сектора 
пољопривреде, који 
омогућава стабилан 
доходак и адекватан 
квалитет живота 
пољопривредницима 

Поглавље 11. Пољопривреда и 
рурални развој 

Поглавље 12. Сигурност хране, 
ветеринарска и фитосанитарна 
политика 

Циљ 2. Окончати глад, постићи безбедност хране и побољшану исхрану и 
промовисати одрживу пољопривреду 

Циљ 2.3. До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе 
малих произвођача хране 

Циљ 2.4.  До 2030. обезбедити одрживе системе за производњу хране и 
применити отпорне пољопривредне праксе за повећање продуктивности и 
производње, које помажу у одржавању екосистема, које јачају капацитет за 
прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, 
сушама, поплавама и осталим катастрофама, и које прогресивно 
побољшавају квалитет земљишта и тла 

Циљ 2.а. Повећати инвестирање, укључујући кроз побољшану међународну 
сарадњу, у руралну инфраструктуру, пољопривредна истраживања и 
саветодавне услуге, развој технологије и банака биљног и сточног генетског 
материјала како би се унапредили пољопривредни производни капацитети у 
земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама 

1.2. 

Повећање запослености и 
додате вредности 
Општине кроз 
интензивнији развој 
сектора прерађивачке 
индустрије и туризма 

Поглавље 11. Пољопривреда и 
рурални развој 

Поглавље 19. Социјална политика и 
запошљавање 

Поглавље 20. Предузетништво и 
индустријска политика 

Циљ 8. Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, 
пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све 

Циљ 8.2. Постизање виших нивоа економске продуктивности кроз 
диверсификацију, технолошку надоградњу и иновације, укључујући 
фокусирање на радно интензивне и високо профитабилне секторе 

Циљ 8.3. Промовисати развојно оријентисане политике које подржавају 
продуктивне активности, стварање достојанствених послова, 
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предузетништво, креативност и иновативност и подстицати формализацију и 
раст микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, укључујући и 
приступ финансијским услугама 

Циљ 8.9. До 2030. осмислити и применити политике за промовисање 
одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и 
производе 

Циљ 9. Изградити отпорну инфраструктуру, промовисати инклузивну и 
одрживу индустријализацију и подстицати иновације  

Циљ 9.1.  Развити квалитетну, поуздану, одрживу и отпорну инфраструктуру, 
укључујући регионалну и прекограничну инфраструктуру, како би се 
подржали економски развој и људско благостање, са фокусом на јефтином и 
једнаком приступу за све 

Циљ 9.2. Промовисати инклузивну и одрживу индустријализацију и до 2030. 
значајно повећати удео индустрије у стопи запослености и бруто домаћем 
производу, у складу са националним околностима, а у најмање развијеним 
земљама удвостручити њен удео 

Циљ 12.б. Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог 
развоја на одрживи туризам који ствара радна места и промовише локалну 
културу и производе 

1.3. 

Повећање броја 
домаћинстава која имају 
приступ чистој пијаћој 
води из јавног система 
водоснабдевања 

Поглавље 28. Заштита потрошача и 
заштита здравља 

Циљ 6. Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама 
за све  

Циљ 6.1. До 2030. постићи универзалан и једнак приступ безбедној и 
приуштивој пијаћој води за све 

Циљ 6.2. До 2030. постићи адекватан и једнак приступ санитарним и 
хигијенским условима за све 

Циљ 6.3. До 2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, 
елиминисати одлагање и на најмању могућу меру свести испуштање опасних 
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хемикалија и материјала, преполовити удео непречишћених отпадних вода и 
значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном 
нивоу 

Циљ 6.б. Подржати и појачати учешће локалних заједница у унапређивању 
управљања водоснабдевањем и санитацијом 

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим 

Циљ 11.1. До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и 
приступачном становању и основним услугама, унапредити неусловна 
насеља 

1.4. 

Повећање обухвата 
становништва Општине 
јавном канализационом 
мрежом 

Поглавље 28. Заштита потрошача и 
заштита здравља 

Циљ 6. Обезбедити доступност и одрживо управљање водом и санитацијама 
за све  

Циљ 6.2. До 2030. постићи адекватан и једнак приступ санитарним и 
хигијенским условима за све 

Циљ 6.3. До 2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, 
елиминисати одлагање и на најмању могућу меру свести испуштање опасних 
хемикалија и материјала, преполовити удео непречишћених отпадних вода и 
значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном 
нивоу 

Циљ 6.б. Подржати и појачати учешће локалних заједница у унапређивању 
управљања водоснабдевањем и санитацијом 

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим 

Циљ 11.1. До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и 
приступачном становању и основним услугама, унапредити неусловна 
насеља 



 

ПЛАН РАЗВОЈA ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2021 – 2028. ГОДИНЕ 

Страна | 154 

Д
р

уш
тв

ен
и

 у
сл

о
ви

 и
 п

ер
сп

ек
ти

ве
 

2.1. 

Омогућити свој деци 
релевантног узраста 
приступ предшколском 
образовању и васпитању 

Поглавље 26. Образовање и 
култура  

Циљ 4. Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и 
промовисање могућности целоживотног учења за све   

Циљ 4.2.  До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ 
квалитетном развоју у раном детињству, бризи и предшколском образовању 
како би били спремни за основно образовање 

Циљ 4.а. Изградити и побољшати образовне установе које су прилагођене 
деци, особама са инвалидитетом и припадницима различитог пола, као и 
обезбедити безбедно, ненасилно, инклузивно и делотворно окружење за 
учење за све 

2.2. 

Ублажавање интензитета 
исељавања младих кроз 
обезбеђење пуне 
укључености младих у 
привредне, образовне, 
културне, спортске и друге 
друштвене токове 

Поглавље 19. Социјална политика и 
запошљавање 

Поглавље 26. Образовање и 
култура 

Циљ 4. Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и 
промовисање могућности целоживотног учења за све   

Циљ 4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који имају 
релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, 
достојне послове и предузетништво 

Циљ 8. Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, 
пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све 

Циљ 8.5. До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен 
рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и особе са 
инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности 

Циљ 8.6. До 2020. битно смањити удео младих који нису запослени нити у 
процесу образовања или обуке 

Циљ 11.2.   До 2030. обезбедити приступ сигурним, приуштивим, доступним 
и одрживим транспортним системима за све, побољшати безбедност на 
путевима, пре свега проширењем јавног превоза, с посебном пажњом на 
потребе оних у стањима рањивости, жена, деце, особа са инвалидитетом и 
старијих лица 
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Испуњени услови за 
квалитетан и садржајан 
живот старог 
становништва Општине 

Поглавље 19. Социјална политика и 
запошљавање 

Циљ 10. Смањење неједнакости 

Циљ 10.2.  До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и 
политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, 
етничку припадност, порекло, религију или економски и неки други статус 

Циљ 11.2.   До 2030. обезбедити приступ сигурним, приуштивим, доступним 
и одрживим транспортним системима за све, побољшати безбедност на 
путевима, пре свега проширењем јавног превоза, с посебном пажњом на 
потребе оних у стањима рањивости, жена, деце, особа са инвалидитетом и 
старијих лица 

2.4. 

Смањење незапослености 
жена и угрожених 
категорија становништва 
Општине 

Поглавље 19. Социјална политика и 
запошљавање 

Циљ 5. Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице 

Циљ 8. Промовисати континуиран, инклузиван и одржив економски раст, 
пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све 

Циљ 8.5. До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен 
рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и особе са 
инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности 

Циљ 10.2. До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и 
политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, 
етничку припадност, порекло, религију или економски и неки други статус 
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3.1. 

Управљање отпадом које 
не угрожава здравље 
становништва или стање 
животне средине 

Поглавље 27. Животна средина 

Поглавље 28. Заштита потрошача и 
заштита здравља 

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим 

Циљ 11.6. До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину 
мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и 
управљање отпадом на општинском и другим нивоима 

Циљ 12.4. До 2020. постићи еколошки исправно управљање хемикалијама и 
свим врстама отпада током читавог њиховог употребног циклуса, и значајно 
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смањити њихово испуштање у ваздух, воду и земљиште како би се што више 
умањили њихови негативни утицаји на здравље људи и животну средину 

Циљ 12.5. До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, 
редукцију, рециклирање и поновно коришћење 

3.2. 

Унапређење квалитета 
вода, земљишта и 
здравља становништва 
Општине кроз прераду 
отпадних вода 

Поглавље 27. Животна средина 

Поглавље 28. Заштита потрошача и 
заштита здравља 

Циљ 6. Обезбедити доступно и одрживо управљање водом и санитацијама 
за све 

Циљ 6.3. До 2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, 
елиминисати одлагање и на најмању могућу меру свести испуштање опасних 
хемикалија и материјала, преполовити удео непречишћених отпадних вода и 
значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном 
нивоу 

Циљ 11.6. До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину 
мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и 
управљање отпадом на општинском и другим нивоима 

3.3. 
Чист и незагађен ваздух 
на територији Општине 

Поглавље 27. Животна средина 

Поглавље 28. Заштита потрошача и 
заштита здравља 

Циљ 11. Учинити градове и људска насеља инклузивним, безбедним, 
отпорним и одрживим 

Циљ 11.6.  До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину 
мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и 
управљање отпадом на општинском и другим нивоима 

Циљ 11.7. До 2030. омогућити универзални приступ безбедним, инклузивним 
и приступачним зеленим и јавним површинама, посебно за жене и децу, 
старија лица и особе са инвалидитетом 
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14. Мере за остваривање дефинисаних развојних циљева 
 
Развојна област: Привредни развој и инфраструктура 

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.1. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Развој еколошког, 
одрживог, продуктивног 
и конкурентног сектора 
пољопривреде, који 
омогућава стабилан 
доходак и адекватан 
квалитет живота 
пољопривредницима 

1.1.1. Проценат узоркованог 
пољопривредног земљишта са 
просечним садржајем хумуса 
мањим од 3% 

83% 30% 

1.1.2. Просечна pH вредност 
узоркованог пољопривредног 
земљишта 

5,5 6-7,5 

1.1.3. Просечна вредност 
инвестиција правних лица127 у 
сектору пољопривреде у 
протеклих седам година година 
(ЕУР) 

0 100.000 

1.1.4. % становништва запослен у 
правним лицима или код 
предузетника у сектору 
пољопривреде 

1,62% 5% 

1.1.5. БДВ пољопривреде по 
површини коришћеног 
пољопривредног земљишта 

                      
91.597128       

 

                    
119.077       

 

1.1.6. Површина пољопривредног 
земљишта које се користи за 
органску производњу (ха) 

0 114 

1.1.7. Просечна површина 
коришћеног пољопривредног 
земљишта по газдинству (ха)  

3,54 5 

1.1.8. % коришћеног 
пољопривредног земљишта под 
системима за наводњаване 

10% 20% 

1.1.9. Површина пољопривредног 
земљишта под противградним 
мрежама, а и мрежама за 
засењивање и под анти-фрост 
системом (ха) 

80 ха 120 ха 

 

 

                                                           
127 Статистички подаци РЗС се односе само на инвестиције средњих и великих правних лица  
128 Процењено на бази вредности БДВ-а Расинске области и учешћа становништва општине Варварин у 
укупном броју становнике области.  
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Образложење 
 
Имајући у виду да пољопривредно земљиште заузима доминантну позицију у структури 
земљишта општине Варварин, те његове природне карактеристике, могуће је закључити да 
оно уједно представља и најзначајнији природни и развојни ресурс Општине у будућности. 
Међутим, глобалне пољопривредне тенденције постављају пред појединачне произвођаче 
растуће захтеве у погледу продуктивности, старања о стању коришћеног земљишта и 
здравља производа, као и заштити засада од климатских фактора и појава. С друге стране, 
узимајући у обзир недовољан постојећи ниво развијености сектора пољопривреде, 
уситњеност појединачних поседа, доминантну позицију индивидуалних пољопривредника, 
техничко-технолошку застарелост, неадекватно ђубрење и недостатак формалног 
образовања и знања произвођача, овај сектор нема улогу покретача привредног развоја 
какву би могао да има. Самим тим, у наредном периоду ће бити неопходне системске мере 
и политике ЈЛС како би се унапредило стање пољопривреде на територији Општине, и то на 
такав начин да се примењују адекватне агротехничке мере, које утичу повољно на стање 
земљишта, квалитет производа, те на приносе и продуктивност. Само на такав начин ће бити 
могућа одржива пољопривредна производња, која ће обезбедити и наредним генерацијама 
да могу на квалитетан и безбедан начин да користе земљиште као развојни ресурс.  

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Израда Стратегије пољопривреде и руралног 
развоја 
 
Опис: Како би се на најбољи начин дефинисао даљи развој пољопривреде на територији 
Општине, од великог је значаја доношење овакве стратегије, којом би били дефинисани 
конкретни циљеви и мере за њихово остварење, а који би, између осталог, допринели 
одрживом развоју пољопривредне производње Општине. Стратегија би додатно омогућила 
и да се диверсификује делатност пољопривредних домаћинстава, те да се на тај начин 
оствари повећање дохотка руралног становништва и унапређење квалитета живота (нпр. 
кроз развој туризма). 
 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 2.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Финансијска и саветодавна подршка Општине 
усмерена ка удруживању пољопривредника 
 
Опис: С обзиром на уситњеност пољопривредних произвођача на територији Општине, те 
њихов ограничен капацитет за унапређење пољопривредне производње и ограничену снагу 
на тржишту пласмана производа, за одрживо унапређење сектора пољопривреде Општине 
је неопходно удруживање произвођача. На тај начин ће бити омогућено да они уживају све 
предности које удруживање доноси – од подстицаја, боље цене и лакшег пласмана 
производа, нижих трошкова набавке, заједничког наступа на сајмовима, заједничког 
успостављања складишних капацитета и др. ЈЛС би требало да подстакне пољопривреднике 
на удруживање, кроз презентовање свих предности удруживања, подршку у процесу 
реализације, помоћ у припреми документације за прибављање подстицајних средстава 
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републичких и других институција, као и кроз финансијску подршку у складу са могућностима 
општинског буџета.  
 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 30.000.000 РСД 
Извор средстава: Министарство за бригу о селу, Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Систематско узорковање и праћење квалитета 
пољопривредног земљишта, са препорукама за ђубрење  
 
Опис: Извршена анализа земљишта је показала да састав земљишта није оптималан за 
обављање пољопривредне производње. Зато је неопходно увести систем за редовно 
годишње узорковање одређеног скупа пољопривредног земљишта, те да се на бази 
добијених резултата пруже препоруке за примену конкретних агротехничких мера. Подршка 
Општине би могла бити финансијска, кроз субвенционисање поменутих анализа, али и 
организациона, кроз одабир конкретне институције која би вршила истраживања, 
прикупљање и анализу података, те прикупљање и објављивање препорука. Праћење стања 
пољопривредног земљишта, те понашање у складу са препорукама би, поред унапређења 
пољопривредне производње, допринело и очувању и унапређењу стања животне средине.  
 
КПИ мере: Површина земљишта са којих су узети узорци за вршење анализе (ха) 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 7.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Трансфер знања и развој људских потенцијала 
кроз едукативне програме и радионице  
 
Опис: Неповољна образовна структура пољопривредних произвођача Општине, од којих 
мали број поседује формално пољопривредно образовање условљава потребу за 
организовањем едукативних програма и радионица са стручњацима из релевантних 
области. С обзиром да капацитети ПССС Крушевац нису довољни да подмире потребе 
пољопривреде општине Варварин, потребна је активнија улога Општинске управе у 
организовању ових радионица и подстицању активног учешћа произвођача. 
 
КПИ мере: Број организованих едукативних радионица / програма из области пољопривреде 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 1.400.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Финансијска подршка пољопривредницима за 
унапређење техничко-технолошке опремљености и заштиту усева од климатских услова 
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Опис: Због неповољног материјалног положаја пољопривредних произвођача, неопходна је 
подршка Општине (и других институција) за набавку нове и модернизацију постојеће 
опреме, те за куповину система за заштиту пољопривредних усева од климатских фактора.  
 
КПИ: Вредност одобрених субвенција за модернизацију опреме 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 100.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, ИПАРД, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Финансијски подстицаји за развој органске 
производње  
 
Опис: Због глобално растуће свести о значају безбедности хране, те растућег значаја 
органске производње хране, посебна подршка Општине би требало да буде усмерена на 
усеве који би се бавили оваквим типом пољопривредне производње. С обзиром да овакви 
производи на тржишту остварују веће откупне цене и имају знатан извозни потенцијал, 
интензивнији развој овог облика производње би могао да унапреди положај 
пољопривредних произвођача Општине. Подстицаји би били усмерени ка набавци семена, 
припреми земљишта, набавци потребне механизације и опреме и сл.    
 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 25.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, ИПАРД, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.1. Организовање заједничког наступа 
пољопривредних произвођача са територије Општине на сајмовима 
 
Опис: У циљу унапређења положаја пољопривредних произвођача са територије Општине 
на тржишту пласмана, Општинска управа би требало да финансијски и организационо 
помогне заједнички (удружени) наступ произвођача на сајмовима и другим догађајима који 
би могли да унапреде пласман производа. Међутим, успех ове мере зависи и од успеха 
удруживања пољопривредника. 
 
Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 3.500.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Агенција за регионални развој Расинског округа, 
Привредна комора Србије 
Веза са Програмом буџета: Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.2. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Повећање запослености 
и додате вредности 
Општине кроз 
интензивнији развој 
сектора прерађивачке 
индустрије и туризма 

1.2.1. Стопа запослености 
становништва у општини 
Варварин 

35,6% 45% 

1.2.2. Учешће прерађивачке 
индустрије у запослености 

17,69%129 22% 

1.2.3. Просечна вредност 
инвестиција правних лица130 у 
сектору прерађивачке индустрије 
у протеклих седам година (ЕУР) 

130.514 500.000 

1.2.4. Број предузећа сектора 
прерађивачке индустрије са 
производним активностима у 
Општини са годишњим прометом 
већим од 1 мил. ЕУР 

2 5 

1.2.5. Просечан годишњи број 
туриста у општини Варварин 

0 2.000 

1.2.6. Просечан број остварених 
ноћења туриста  

0 1,5 

Образложење 
 
За одрживи развој привреде Општине, те за повећање запослености становништва 
неопходан је динамичан развој сектора прерађивачке индустрије. Наиме, овај сектор има 
могућност да запосли велики број становника Општине у производним погонима, док кроз 
потребе за инжењерским кадром генерише и запосленост становника са вишим степеном 
образовања, који тренутно у великом броју одлазе из Општине у потрази за запослењем. У 
вези са претходним приоритетним циљем, постоји посебан потенцијал за повезивање 
пољопривредних произвођача са територије Општине и предузећа у прехрамбеној 
индустрији. На тај начин би се поред запошљавања становништва у сектору прераде, 
стимулисала и производња и запошљавање локалних пољопривредника, преливајући 
ефекте инвестиција у неколико привредних сектора и делатности.  

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Промоција Општине као инвестиционе 
дестинације 
 
Опис: Као предуслов за интензивнији развој прерађивачких капацитета, односно за 
привлачење домаћих и страних инвестиција, неопходно је уложити значајне напоре у 
промоцију Општине као инвестиционе дестинације. У питању је комплексна мера, која 
обухвата већи број конкретних активности, које ће бити дефинисане као резултат планских 
докумената ужег обухвата, као што су: посебна страница на интернет презентацији Општине 
за инвеститоре, припрема инвеститорске презентације Општине са најзначајнијим 
предностима и циљевима за даљи развој, наступ на сајмовима и другим сличним догађајима 
на којима се окупља значајнији број приватних инвеститора, континуирана комуникација са 
републичким институцијама, као што је нпр. ПКС и др.  

                                                           
129 Приликом обрачуна учешћа су узети у обзир и регистровани индивидуални пољопривредници.  
130 Статистички подаци РЗС-а се односе само на инвестиције средњих и великих правних лица. 
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Одговорност: Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и 
утврђивање и наплату јавних прихода 
Процена средстава потребних за реализацију: 3.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, међународне институције, Привредна комора Србије 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Подстицаји за приватне инвеститоре 
 
Опис: Поред подстицаја које би, с обзиром на ниво привредне развијености Општине, 
приватним инвеститорима пружиле републичке институције (нпр. РАС), Општина би требало 
да определи додатне подстицаје и мере, којима би унапредила своју конкурентску предност. 
Тако би инвеститорима могла да понуди смањење накнаде за грађевинско земљиште, 
ослобађање од појединих комуналних такси и накнада, умањење или ослобађање од 
трошкова прикључења привредних субјеката на водоводну и канализациону мрежу и др.  
 
КПИ мере:  Број домаћих инвеститора; Број страних инвеститора; Годишња вредност 
директних инвестиција у Општини 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Урбанистичко и инфраструктурно уређење 
радних/индустријских зона  
 
Опис: Планска, урбанистичка и инфраструктурна уређеност радних/индустријских зона се 
постављају као неопходни предуслови за долазак домаћих и иностраних инвеститора. С 
обзиром на број радних зона и велики износ инвестиција који је потребан за њихово 
уређење, Општина би требало да изврши њихову приоритизацију (или чак њихових делова) 
према значају, а узимајући у обзир површину, близину кључним саобраћајницама, 
диверсификованост у погледу предвиђених привредних делатности, постојећу 
инфраструктурну опремљеност, уређеност имовинских односа над земљиштем и трошкове 
опремања. Након тога би се приступило њиховом уређењу (почевши од доношења 
неопходних планских докумената предвиђених Законом о планирању и изградњи) према 
приоритетности, уз истовремено активно ангажовање на привлачењу инвеститора. Ризике 
за реализацију мере представљају нерационална парцелација земљишта, неуређени 
имовинско-правни односи и пораст цене земљишта услед градње ауто-пута Моравски 
коридор.  
 
КПИ мере: Површина радних зона уређених урбанистичким плановима (ха); Број активних 
предузећа која послују у радним зонама; Површина радних зона које су у потпуности 
инфраструктурно уређене (ха)  
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 150.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Влада Републике Србије 
Веза са Програмом буџета: Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање, Програм 3 – 
Локални економски развој 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Увођење система дуалног образовања 
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Опис: Како би се обезбедила адекватна понуда радне снаге за инвеститоре на територији 
Општине, потребно је размотрити увођење система дуалног образовања, по којем би се 
ученицима током школовања понудила могућност рада, а што би могло резултовати у 
запослењу непосредно након завршетка школовања. На овај начин би и млади били 
мотивисани да остану у Варварину. Поменута мера би подразумевала и отварање канала 
континуиране комуникације између представника Општинске управе, образовних 
институција и приватних предузећа. Ризик за реализацију поменуте мере представља 
тренутно недовољан број предузећа која би могла да се укључе у овај систем, односно 
ограниченост тражње за радом. Самим тим, ово је још једна мера на којој би требало радити 
паралелно са радом на довођењу инвеститора у Општину.  
 
КПИ мере: Број ученика укључених у програме дуалног образовања; Број приватних 
компанија – партнера укључених у спровођење програма дуалног образовања 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програм 3 – 
Локални економски развој 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Успостављање Савета за сарадњу са привредом 
 
Опис: Успостављање Савета у којем би чланови били представници Општинске управе и 
других релевантних јавних институција, као и представници најзначајнијих привредних 
субјеката би омогућило да се кроз континуирану комуникацију отклањају препреке у 
функционисању привредних субјеката, као и да се унапређују општи привредни услови у 
Општини.  
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој 
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Формирање локалне институције за развој 
туризма 
 
Опис: Имајући у виду да на територији Општине за сада не постоји институција одговорна за 
развој туристичке инфраструктуре, неопходно је њено оснивање. Ова институција би била 
одговорна за израду планских докумената у области туризма, управљање реализацијом 
планских активности, развојем туризма, сарадњом са другим туристичким институцијама на 
територији земље, а посебно у региону Шумадије и Западне Србије и др. 
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 10.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 4 – Развој туризма  
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Израда Стратегије развоја туризма 
 
Опис: Стратегија развоја туризма представља основни плански документ у области туризма 
у јединици ЈЛС. Израдом овог документа је неопходно идентификовати све природне, 
културне и друге потенцијале који би се могли користити у сврху развоја туризма, начине за 
њихову реализацију и неопходна средства. Једино би овакав плански документ обезбедио 
одрживи развој сектора туризма на територији Општине. Такође, овај документ би посебно 
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требало да размотри могућности за укључивање пољопривредника са територије Општине 
у реализацију туристичке понуде, кроз директно укључивање у пружање услуга (нпр. 
пружање услуга смештаја), или индиректно кроз продају пољопривредних производа 
пружаоцима туристичких и угоститељских услуга. 
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин – институција за развој туризма 
Процена средстава потребних за реализацију: 2.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 4 – Развој туризма  
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 1.2. Развој туристичке инфраструктуре 
 
Опис: Како би се омогућило квалитетно коришћење туристичког садржаја Општине, 
неопходно је улагати континуиране напоре на уређењу и развоју туристичке 
инфраструктуре. Иако се одређени део туристичке инфраструктуре налази у приватном 
власништву – смештајни капацитети, угоститељски објекти и сл, значајан део се налази у 
власништву Општине – стазе, путеви, бициклистичке стазе, опремљеност пијаћом водом, 
канализацијом и сл. Важно је да се у складу са дефинисаном Стратегијом развоја туризма, 
омогући туристима једноставан приступ и квалитетан боравак у туристичким дестинацијама 
општине Варварин. 
 
КПИ мере: Број реализованих пројеката развоја туристичке инфраструктуре 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин – институција за развој туризма 
Процена средстава потребних за реализацију: 30.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
Веза са Програмом буџета: Програм 4 – Развој туризма  
Рок за реализацију: дуги рок, 5-7 година 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.3. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Повећање броја 
домаћинстава која имају 
приступ чистој пијаћој 
води из јавног система 
водоснабдевања 

1.3.1. Број домаћинстава која 
имају прикључак на јавну 
водоводну мрежу 

1.150 3.880 

1.3.2. % домаћинстава са 
приступом јавној водоводној 
мрежи 

20% 70% 

1.3.3. Број насеља у којима 
домаћинства имају приступ 
пијаћој води из јавног водовода 

5 12 

Образложење 
 
Покривеност јавним водоснабдевањем тренутно није на задовољавајућем нивоу, имајући у 
виду да је само једно насеље Општине (од њих 21) у потпуности покривено јавним 
водоснабдевањем и још четири насеља у одређеном делу. Као извор јавног 
водоснабдевања се данас користе два артешка бунара, за која нису обезбеђене све 
неопходне дозволе, док остатак становништва у деловима Општине у којима јавно 
водоснабдевање није обезбеђено користи индивидуалне или колективне бунаре. Имајући у 
виду да је канализациона мрежа у још мањој мери развијена на територији Општине, те да 
отпадне воде из неадекватних септичких јама доспевају у подземне воде из којих се касније 
узима вода за пиће, њен квалитет је упитан, а и известан је неповољан утицај на здравље 
становника Општине. Како би се унапредио квалитет живота становника Општине, 
неопходно је обезбедити водоснабдевање пијаћом водом адекватног квалитета (што је 
уједно и један од основних циљева Агенде 2030 УН-а), те како би се створили услови за 
привредни развој Општине, неопходно је на адекватан начин решити питање 
водоснабдевања на територији Општине.  

Мера за остварење приоритетног циља 1.3. Израда студије којом би се дефинисао оптималан 
систем јавног водоснабдевања за сваког становника општине Варварин 
 
Опис: За одрживо и дугорочно решавање питања водоснабдевања је неопходно приступити 
изради овакве студије, која би у обзир узела распоред насеља, потребе за пијаћом водом, 
потенцијалне изворе водоснабдевања, као и трошкове сваког од предложених модела 
решавања питања водоснабдевања. Наиме, тренутно се за експлоатацију пијаће воде 
употребљавају два артешка бунара, која су довољна да задовоље тренутне потребе оног 
становништва које је обухваћено јавном водоводном мрежом. Међутим, са проширењем 
водоводне мреже и повећањем броја корисника, биће неопходно проналажење нових 
изворишта. Додатно, у појединим деловима Општине би се питање водоснабдевања могло 
решити и везивањем на мреже околних градова и општина. Од великог је значаја да се овом 
студијом обухвате сва насеља Општине, како би се становништву Општине на равномеран 
начин омогућио приступ пијаћој води из водовода. Управо би једна оваква студија дала 
одговоре на сва питања, као и процене трошкова за реализацију предложених модела.   
 
Одговорност: ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 3.000.000 РСД 
Извор средстава: ЈКП „Варварин“, Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности  
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 
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Мера за остварење приоритетног циља 1.3. Изградња водоводних цеви и бунара на 
територији Општине 
 
Опис: Како би се обухватио већи број корисника Општине јавним водоснабдевањем, 
неопходно је проширити постојећу водоводну мрежу изградњом цевовода. На овај начин би 
било могуће обезбедити јавно водоснабдевање у већем броју насеља Општине. Такође, 
имајући у виду да два постојећа артешка бунара немају довољан капацитет за снабдевање 
проширене водоводне мреже, неопходно је приступити бушењу и изградњи нових бунара 
на територији Општине.   
 
КПИ мере: Број км изграђене водоводне мреже; Број артешких бунара који се користе за 
снабдевање пијаћом водом 
Одговорност: ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 500.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Влада Републике Србије, донације међународних 
институција 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности  
Рок за реализацију: дуг рок, 5-7 година 

Мера за остварење приоритетног циља 1.3. Реконструкција постојеће водоводне мреже како 
би се редуковали губици у водоснабдевању 
 
Опис: Како би се унапредила ефикасност система водоснабдевања и повећао квалитет 
испоручене пијаће воде, неопходно је радити на унапређењу стања водоводне 
инфраструктуре на територији Општине, која је у значајном обиму застарела. Зато је 
паралелно са изградњом нових км водовода неопходно радити и на реконструкцији 
постојеће мреже. Најефикаснији начин за спровођење ове мере би била њена истовремена 
реализација са реконструкцијом саобраћајне мреже, онда када је то могуће.   
 
КПИ мере: Број км реконструисане водоводне мреже 
Одговорност: ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 100.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Влада Републике Србије, донације међународних 
институција 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности  
Рок за реализацију: дуг рок, 5-7 година 

Мера за остварење приоритетног циља 1.3. Узорковање воде из индивидуалних бунара за 
водоснабдевање 
 
Опис: Мера подразумева субвенције за она домаћинства која користе индивидуалне (или 
колективне) бунаре за снабдевање, а којима током планског периода неће бити омогућено 
прикључивање на мрежу јавног водоснабдевања. С обзиром да се тренутно овакве анализе 
спроводе у веома ограниченом обиму, квалитет пијаће воде из оваквих бунара је упитан, као 
и њихов утицај на здравље становништва које их користи за водоснабдевање. 
 
КПИ мере: Број извршених анализа узорака воде 
Одговорност: Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор 
Процена средстава потребних за реализацију: 14.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 1.4. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Повећање обухвата 
становништва Општине 
јавном канализационом 
мрежом 

1.4.1. Број домаћинстава који 
имају прикључак на јавну 
канализациону мрежу 

865 2.772 

1.4.2. % домаћинстава са 
приступом јавној канализационој 
мрежи 

15,6% 50% 

1.4.3. Број насеља у којима 
домаћинства имају приступ 
канализационој мрежи 

3 8 

Образложење 
 
Приступ мрежи јавне канализације има ограничен број домаћинстава и становника 
Општине, односно још мањи број у односу на водоводну мрежу. Наиме, јавна 
канализациона мрежа је стављена у функцију у свега три насеља Општине, и то делимично 
(од 21), док је у делу још једног насеља она изграђена, али није активна. Недостатак 
канализационе мреже представља озбиљан проблем по квалитет живота, здравље 
становништва, могућност привредног развоја, те опште стање животне средине. Наиме, у 
највећем броју насеља, а посебно у оним сеоским, домаћинства употребљавају неадекватно 
опремљене индивидуалне септичке јаме, чији садржај одлази у подземне воде, што 
неповољно утиче на стање пољопривредног земљишта, као и на квалитет и исправност 
пољопривредних производа. Проширењем мреже, те изградњом адекватних пречистача 
(више у циљу 3.2.) ће бити значајно унапређен квалитет живота становника, квалитет 
земљишта и воде, те могућност да се привуку инвеститори у Општину. 

Мера за остварење приоритетног циља 1.4. Израда студије за развој канализационе мреже 
Општине 
 
Опис: Слично као и у случају водоводне мреже, неопходна је израда студије којом би се на 
јасан начин дефинисали начини и средства потребна за развој канализационе мреже, као и 
динамика реализације плана током планског периода. И у овом случају је од великог значаја 
да целокупна територија Општине буде обухваћена на равномеран начин, односно да се 
избегне развој канализационе мреже искључиво у одређеном делу Општине, а на штету 
становника који станују у преосталим њеним деловима.  
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 3.000.000 РСД 
Извор средстава: ЈКП „Варварин“, Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности 
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 1.4. Изградња (проширење) канализационе мреже 
 
Опис: На основу утврђених приоритета, приступа се проширењу канализационе мреже на 
територији Општине, уградњом канализационих цеви и повезивањем са постојећом 
мрежом, као и сепараторима за пречишћавање отпадних вода чија је изградња такође 
планирана, а  о чему ће више речи бити у оквиру мера за спровођење циља 3.2. Унапређење 
квалитета вода, земљишта и здравља становништва Општине кроз прераду отпадних 
вода.  
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КПИ мере: Број км изграђене канализационе мреже  
Одговорност: ЈКП „Варварин“, Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 500.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Влада Републике Србије 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 1.4. Финансијска подршка становницима оних насеља 
у којима неће бити расположива јавна канализациона мрежа до краја периода обухваћеног 
Планом, за реконструкцију септичких јама на начин да њихов садржај не утиче неповољно 
на стање животне средине 
 
Опис: Мера подразумева субвенције појединим домаћинствима која током планског 
периода неће бити обухваћена проширеном канализационом мрежом за реконструкцију 
постојећих септичких јама, уз опциону куповину мањих индивидуалних уређаја за барем 
минимално пречишћавање отпадних вода септичких јама. На тај начин ће бити спречено 
мешање отпадних вода са подземним, што ће унапредити квалитет земљишта и вода, као и 
здравље становништва и стање осталог живог света Општине.  
 
КПИ мере: Број реконструисаних септичких јама; Број одобрених захтева за реконструцију 
индивидуалних септичких јама  
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 70.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, донације међународних институција, Влада Републике 
Србије 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности, Програм 6 – Заштита животне 
средине 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 
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Развојна област: Друштвени услови и перспективе  

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.1. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Омогућити свој деци 
релевантног узраста 
приступ предшколском 
образовању и васпитању 

2.1.1. % деце узраста од 18 месеци 
до 3 године која су обухваћена 
предшколским образовањем  

n/a 100% 

2.1.2. % деце узраста од 3 до 5,5 
година која су обухваћена 
предшколским образовањем 

80% 100% 

2.1.3. Број деце која нису 
примљена због попуњености 
капацитета 

20 0 

Образложење 
 
Од великог је значаја да сва деца одговарајућег узраста добију правовремени приступ 
предшколском образовању како би се омогућила њихова правовремена социјализација и 
припрема за упис у основне школе. Постојећа установа предшколског образовања нема 
довољан капацитет за обухват све деце чији су родитељи исказали интересовање за њихово 
укључење у систем Предшколске установе. Посебан проблем постоји у нерационалном 
распореду становника по насељима, који доводи до подручних група са малим бројем 
полазника, а у којима се настава најчешће одвија у објектима подручних основних школа. 
Додатно, једино је у матичној групи пружен целодневни боравак деце, за разлику од 
подручних група у којима је овај боравак једино полудневни. Због тога и бројна деца из 
других насеља похађају наставу у матичној групи. Такође се као проблем јавља и недостатак 
стручних сарадника (нпр. логопед, психолог и сл), чије ангажовање је са једне стране 
отежано квотама Владе, а са друге недостатком поменутих кадрова на тржишту рада.  

Мера за остварење приоритетног циља 2.1. Планирање распореда група за предшколско 
образовање и васпитање 
 
Опис: Како је само у матичној групи пружен целодневни боравак деце, велики број родитеља 
се опредељује да њихова деца похађају предшколску установу управо у матичној групи. Тиме 
се значајно оптерећују капацитети ове групе, док се, са друге стране, дешава да објекти 
намењени подручним групама, односно подручне групе нису попуњене и имају вишак 
капацитета. Додатно, одређене подручне групе имају мањак полазника због мањег броја 
становника, па и деце у неким од сеоских насеља Општине, тј. због сконцентрисаности 
највећег броја становника у 5 насеља. Због тога је, пре доношења одлуке о обиму нових 
потребних капацитета за задовољење потреба све деце предшколског узраста за 
предшколским образовањем, неопходно урадити анализу потреба по појединачним 
насељима и направити нови распоред група за предшколско образовање и васпитање, како 
би се равномерно расподелио број деце у различитим групама. Наведено ће омогућити да 
се тренутно расположиви капацитети и кадрови оптимизују, односно искористе на што бољи 
начин. 
 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Предшколска установа „Наша радост“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 250.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање 
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Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 2.1. Изградња потребних капацитета  
 
Опис: Након формирања новог распореда група за предшколско образовање, неопходно је 
спровести анализу за даљим потребама за капацитетима Предшколске установе. У складу са 
датом анализом, потребно је проширити капацитете Установе и извршити проналазак и 
ангажовање кадра за рад са децом, што је представљено у наредној мери. Ова и наредна 
мера допринеће стопроцентном обухвату све деце предшколског узраста предшколским 
образовањем и угасиће листе чекања које се тренутно формирају у Општини. Листе чекања 
се тренутно углавном формирају за млађе полазнике (деца узраста од 18 месеци до 3 
године), док је проценат деце старости 3-5,5 година обухваћене предшколским 
образовањем и васпитањем 80%, а деце обухваћене ППП 100%.  
 
КПИ мере: Број новоизграђених објеката ПУ; Површина новоизграђених капацитета (м2)  
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове 
Процена средстава потребних за реализацију: 40.000.000 РСД  
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Веза са Програмом буџета: Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 2.1. Ангажовање неопходног кадра за рад са децом 
 
Опис: Проширени капацитети Предшколске установе захтеваће једним делом прерасподелу 
постојећег кадра за рад са децом, а једним делом ангажовање додатног кадра (укључујући 
и стручна лица попут логопеда, психолога и сл). Првенствено се треба фокусирати на 
проналазак кадра у оквирима Општине, а уколико потребе за кадром буду веће од доступне 
радне снаге, могуће је ангажовати лица из суседних општина. Нови кадар за рад у 
Предшколској установи формираће се у складу са Правилником о стандардима квалитета 
рада установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/2018).  
 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Предшколска установа „Наша радост“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 15.000.000 РСД  
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Веза са Програмом буџета: Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.2. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Ублажавање интензитета 
исељавања младих кроз 
обезбеђење пуне 
укључености младих у 
привредне, образовне, 
културне, спортске и 
друге друштвене токове 

2.2.1. Стопа одустајања од 
школовања у средњем 
образовању 

3% 1% 

2.2.2. Стопа запослености младих 16,4% 30% 

2.2.3. Учешће младих у укупној 
незапослености 

24% 19% 

2.2.4. Број младих предузетника  84131 110 

2.2.5. Број насеља Општине са 
активним домом културе  

n/a 5 

2.2.6. Број новоизграђених 
спортских терена и игралишта 

0 10 

2.2.7. Број насеља Општине 
повезаних дневном аутобуском 
линијом са насељем Варварин 

8 21 

Образложење 
 
Важан проблем у Општини представља одлазак младог становништва у веће градове Србије 
или у иностранство. Како су млади кључан покретач друштвеног и привредног развоја, 
потребно је формирати одговарајуће окружење које ће им обезбедити виши ниво квалитета 
живота у Општини, те тако и њихов останак у Варварину. Полазна основа за побољшање 
окружења за младе у Општини јесте унапређење њиховог положаја на тржишту рада, које је 
затим праћено унапређењем социјалних аспеката живота у Општини, са посебним фокусом 
на младе. Уједно, и само покретање привредне активности и привлачење инвеститора, како 
из земље, тако и из иностранства, у великом обиму зависи од доступне радне снаге у 
Општини, а управо млади обезбеђују континуирано формирање нове понуде радне снаге. 
Поред тога, млади неретко могу адекватније одговорити на потребе за радном снагом са 
аспекта образовног профила, иновативности, степена квалификација и сл. Због тога је 
подршка младима од вишеструког значаја за даљи економски и социјални развој Варварина, 
а циљеви њиховог задржавања у Општини и раста инвестиција и обима привредне 
активности су у односу чврсте повезаности и међузависности. Због наведеног је неопходно 
обезбедити младима висок квалитет образовања, подршку за стицање вишег и високог 
образовања, стручно усавршавање, улазак на тржиште рада, али и предузетништво, које 
такође може бити значајан покретач раста створене вредности у Општини. 

Поред подршке усмерене ка образовању, запошљавању и каријерном развоју, младима је 
потребно омогућити и да уживају разнолик спектар културних, спортских и других 
друштвених активности, што је други фактор важан при формирању одлуке о месту живота и 
становања. 

Међутим, како би наведени елементи унапређења окружења за младе испунили 
постављени циљ коме треба да допринесу, неопходно је обезбедити њихову доступност 
свим становницима Општине, кроз унапређење унутаропштинске повезаности развојем 
учесталости и броја линија јавног саобраћаја.    

                                                           
131 Број предузетника чији су власници у тренутку писања Плана лица од навршених 15 до навршених 30 
година живота 
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Мера за остварење приоритетног циља 2.2. Едукације младих у завршним разредима 
основне школе на тему професионалне оријентације  
 
Опис: Како је у Општини, али и широм Републике Србије, заступљен тренд изумирања 
занатских занимања, неопходно је младе још у овој раној фази (завршетак основне школе) 
упознати са потребама на тржишту и потенцијалима које им различита стручна, те и занатска 
усмерења могу обезбедити, пре одабира стручног профила у средњим школама. Тиме се 
доприноси како запошљавању младих у будућим периодима, тако и задовољењу потреба 
привреде за одређеним кадровима који су тренутно у мањку. Такође, младе је потребно 
упознати и са другим професионалним опредељењима, те их усмерити ка правом одабиру 
профила у Средњој школи, после кога се могу запослити у одговарајућој професији, или даље 
наставити своје образовање на вишим и високим школама у Србији.  
 
КПИ мере: Проценат ученика осмог разреда основних школа обухваћених едукацијама 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, основне школе Општине 
Веза са Програмом буџета: Програм 9 – Основно образовање и васпитање 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.2. Едукације младих током средњошколског 
образовања на тему могућности наставка школовања и/или уласка на тржиште рада и 
потенцијала предузетништва  
 
Опис: Имајући у виду да су програми у школама доминантно теоријски оријентисани, млади 
често не стекну онај ниво практичног знања који послодавци од њих очекују када врше 
селекцију кадрова и запошљавање. Стога је неопходно подстицати младе, кроз едукативне 
програме, на прикључење програмима дуалног образовања (чије је увођење у Општини 
обухваћено мером у оквиру циља 1.2. Повећање запослености и додате вредности 
Општине кроз интензивнији развој сектора прерађивачке индустрије и туризма), 
објаснити им предности и значај ових програма за касније запослење и брже и лакше 
адаптирање у радно окружење. Додатно, едукативни програми би обухватили и припрему 
младих за прикључење тржишту рада, подстицање неформалног образовања, савете о 
тражењу посла, аплицирању за послове, развој меких вештина зарад бољег представљања 
послодавцима и сл. Едукативни програми би требало да приближе младима и предности и 
потенцијале предузетништва, имајући у виду да управо млади, с обзиром на њихову 
иновативност, креативност и високу мотивацију, могу бити важан покретач развоја 
предузетништва вишег степена додате вредности у Општини. Поред представљања 
потенцијала предузетништва, потребно је упознати их и са начинима реализације 
предузетничке идеје, те обезбедити доступност саветника на тему развоја пословне идеје са 
финансијског, правног и других аспеката са којима млади нису довољно упознати, али и са 
аспекта доступних извора финансирања за њихов подухват. Ученицима Средње школе треба 
представити и могућности које им стоје на располагању за стицање виших нивоа 
образовања, на вишим и високим школама у Србији, подстаћи њихову жељу за даљим 
школовањем кроз приближавање различитих професионалних профила у којима би се могли 
пронаћи, те и кроз промоцију финансијске подршке и стипендија којима ће их Општина 
подржати уколико се определе за тај корак, јер финансијски фактор често може бити 
ограничавајући. 
 
КПИ мере: Број спроведених едукација за ученике Средње школе; Проценат ученика Средње 
школе обухваћеним едукацијама 
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Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Средња школа Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 2.800.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Министарство омладине и спорта 
Веза са Програмом буџета: Програм 10 – Средње образовање и васпитање 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.2. Финансијски подстицаји за младе у 
предузетништву 
 
Опис: Поред саветодавне подршке младима са предузетничким идејама, неопходно је 
обезбедити им и финансијске подстицаје за отпочињање сопственог бизниса, с обзиром на 
то да је приступ финансијама један од кључних ограничавајућих фактора који може довести 
до одустајања од реализације идеје. Како start-up-ови теже приступају кредитима банака, 
ретко су доступни алтернативни извори финансирања, а млади углавном немају довољно 
сопствених средстава да финансирају своју предузетничку идеју, потребно је упознати их са 
подстицајним средствима са нивоа Републике за која могу финансирати, али и обезбедити 
одређени буџет на нивоу Општине за ову намену. Уз адекватно прописан програм на који 
млади могу аплицирати и услове које њихова идеја мора да испуњава, овај вид подршке 
допринео би самозапошљавању у Општини, смањењу незапослености младих, али и 
привредном расту и развоју Варварина.  
 
КПИ мере: Годишња вредност подстицајних средстава за младе у предузетништву; Проценат 
одобрених захтева за подстицајна средства за младе у предузетништву 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 28.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Фонд за развој Републике Србије, Привредна комора 
Србије, Национална служба за запошљавање 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 14 – Развој 
спорта и омладине 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.2. Реконструкција и поновно активирање домова 
културе у насељима Општине 
 
Опис: Како би се младима, али и другим становницима свих насеља општине Варварин, 
обезбедила могућност да уживају разнолик и учестао културни садржај, неопходно је 
извршити реконструкцију и активирати домове културе у Општини. Наиме, у већини насеља 
Општине постоје домови културе, међутим, у некима од њих су руинирани и ван функције. 
Иако је Општинска библиотека Варварин централни дом културе, те централно место 
различитих културних дешавања, како би се обезбедио чешћи и олакшан приступ културним 
манифестацијама свим становницима Општине, потребно је прво развити и домове културе 
у другим насељима. Додатно, у оквиру домова културе могао би бити организован и Клуб за 
младе, где би млади становници Општине могли да се окупљају, друже и уживају у садржају 
прилагођеном управо њиховим интересовањима и годинама. Наведено би значајно 
допринело квалитету живота младих општине Варварин. 
 
КПИ мере: Број реконструисаних домова културе; Број насеља у којима су реконструисани 
домови културе 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове 
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Процена средстава потребних за реализацију: 20.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Влада Републике Србије, међународне институције 
Веза са Програмом буџета: Програм 13 – Развој културе и информисања, Програм 14 – Развој 
спорта и омладине 
Рок за реализацију: дуг рок, 5-7 година 

Мера за остварење приоритетног циља 2.2. Реконструкција постојећих и изградња нових 
отворених и затворених спортских терена и игралишта  
 
Опис: Поред културног садржаја, за унапређење квалитета живота младих (али и других 
становника свих насеља Општине), важна је и доступност спортских терена, сала и спортских 
активности. Недовољна спортска инфраструктура и капацитети ограничавају и број спортова 
којима млади, али и остало становништво Општине може да се бави. Имајући у виду да је 
спорт од велике важности за младе, не само са аспекта разоноде и квалитетног провођења 
слободног времена, већ и са физичког и здравственог аспекта, важно је младима (и другим 
становницима) свих насеља Општине обезбедити приступ спортским теренима и 
игралиштима. Додатно, школе Општине у сеоским насељима немају фискултурну салу, а ни 
приступ хали СЦ „Темнић“ (услед удаљености), већ се часови физичког одржавају у 
учионицама. Наведено додатно иде у прилог изградњи нових отворених и затворених 
спортских терена, првенствено у сеоским срединама, како би могли да буду, између осталог, 
на располагању школама и ђацима за спортске активности.  
 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове 
Процена средстава потребних за реализацију: 100.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство омладине и спорта 
Веза са Програмом буџета: Програм 14 – Развој спорта и омладине 
Рок за реализацију: дуг рок, 5-7 година 

Мера за остварење приоритетног циља 2.2. Унапређење унутаропштинске мобилности кроз 
повезаност учесталим аутобуским превозом становника свих насеља Општине са насељем 
Варварин 
 
Опис: Како ће центар културних, спортских, здравствених, угоститељских и других услуга које 
утичу на квалитет живота становника Општине остати у вароши Варварин и након 
имплементације горе предложених мера, односно одређени елементи поменутих услуга 
остаће доступни само у вароши Варварин, потребно је свим становницима Општине 
обезбедити лакши приступ центру. Тренутно не постоји адекватна повезаност аутобуским 
превозом међу насељима Општине, што негативно утиче и на привредни развој и на 
квалитет живота становника. Такође, наведено отежава и приступ школама деци, што 
доводи до закључка и о неопходности организовања школског, односно превоза за децу. 
Приоритет је у периоду обухваћеним Планом обезбедити повезаност свих насеља Општине 
са насељем Варварин, а у наредним периодима је потребно размотрити и могућност 
проширења обухвата аутобуског превоза, односно обезбедити повезаност свих насеља 
Општине. Повезивањем насеља и обезбеђењем превоза за децу, омогућиће се социјална 
интеграција свих становника Општине. Потенцијал за имплементацију ове мере може се 
пронаћи и у формирању ЈПП Општине са приватним аутобуским превозником.  
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.3. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Испуњени услови за 
квалитетан и садржајан 
живот старог 
становништва Општине 

2.3.1 Проценат старог 
становништва са потребама за 
услугама Геронтолошког центра 
којима су ове услуге пружене на 
територији Општине 

0% 50% 

2.3.2. Оцена задовољства 
корисника услугама 
Геронтолошког центра (оцена од 1 
до 5) 

/ 4-5 

2.3.3. Оцена задовољства 
корисника Клубом за стара лица 
(оцена од 1 до 5) 

/ 4-5 

Образложење 
 
Тренд старења становништва, односно раста просечне старости становника, 
карактеристичан је како за ниво Републике Србије, тако и за општину Варварин. Са растом 
броја старих становника у Општини, расте и обим њихових потреба. Са растом ових потреба, 
услуге усмерене ка старим лицима које обезбеђује Центар за социјални рад у Општини 
(попут једнократне новчане помоћи, сталног и привременог старатељства, смештаја и сл) 
потребно је допунити и услугама Геронтолошког центра, који тренутно не постоји на 
територији Општине. 

Такође, зарад обезбеђења квалитетног и испуњеног живота старих лица важно је 
организовати и активности, нпр. у оквиру Клуба за стара лица, које би их окупљале, 
ангажовале и обезбедиле виши степен њихове социјалне инклузије.  

Мера за остварење приоритетног циља 2.3. Детаљна анализа и утврђивање потреба старог 
становништва Општине, праћено израдом плана одговора на њих 
 
Опис: Како би се донела одлука о формирању, изградњи и/или пренамени објеката за 
потребе институција за стара лица Општине, затим врсти и обиму услуга, потребних кадрова, 
опреме и др, првенствено је потребно дефинисати потребе старих лица у Општини, како са 
аспекта врста потреба, тако и са аспекта квантитета. Кроз детаљно истраживање и 
анкетирање потребно је доћи до основе за формирање плана усмереног ка одговорима на 
растуће потребе старог становништва свих насеља општине Варварин. План мора да садржи 
резултате спроведеног истраживања, препознавање приоритета, а затим циљеве и мере 
које ће бити имплементиране зарад остварења постављених циљева усмерених ка 
унапређењу квалитета живота старих у Општини, буџет и рокове за дате намене и носице 
одговорности за спровођење мера. Адекватним истраживањем потреба и планирањем 
постићи ће се задовољење примарних потреба старог становништа у адекватном обиму, са 
једне стране, и рационализација и ефективност употребе средстава буџета за ову намену, са 
друге. 
 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Центар за социјални рад 
Процена средстава потребних за реализацију: 1.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 11 – Социјална и дечија заштита  
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Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 2.3. Формирање Геронтолошког центра на територији 
Општине 
 
Опис: Како Центар за социјални рад не може својим инфраструктурним, техничким и 
кадровским капацитетима одговорити на све потребе старог становништва Општине, а 
посебно имајући у виду континуирани раст броја старог становништва, неопходно је 
формирати Геронтолошки центар на територији Општине. Одлука о изградњи или 
пренамени одређеног већ постојећег простора у Општини, одлука о капацитетима и 
потребној опреми биће резултат претходно донетог плана, описаног у оквиру мере изнад. С 
обзиром на вредност инвестиције, требало би размишљати и о реализацији пројекта 
изградње кроз успостављање партнерства са заинтересованим приватним субјектом. 
 
КПИ мере: Поваршина изграђеног Геронтолошког центра; % изграђености Геронтолошког 
центра; Капацитет Геронтолошког центра 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Центар за социјални рад 
Процена средстава потребних за реализацију: 50.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања 
Веза са Програмом буџета: Програм 11 – Социјална и дечија заштита  
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 2.3. Проналажење потребног стручног кадра за рад у 
Геронтолошком центру 
 
Опис: Након формирања и опремања Геронтолошког центра, потребно је пронаћи и 
ангажовати стручно особље за рад са старим лицима у оквиру овог објекта. Наведено ће 
захтевати анализу доступних кадрова првенствено у оквирима општине Варварин, али, 
уколико се укаже потреба, и у суседним општинама. У складу са квалификацијама, стручном 
спремом и образовним профилима потребно је одабрати и поставити на одговарајуће 
позиције запослене у Геронтолошком центру.  
 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Центар за социјални рад 
Веза са Програмом буџета: Програм 11 – Социјална и дечија заштита  
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 2.3. Формирање Клуба за стара лица Општине 
 
Опис: Поред бриге о старим лицима која се обезбеђује кроз рад Центра за социјални рад и 
коју ће у будућности обезбеђивати и Геронтолошки центар, а која представља основну, 
егзистенцијалну потребу старих, важно је утицати и на унапређење њиховог квалитета 
живота у Општини и социјалну инклузију. Један од начина на који се наведено може постићи 
јесте формирање и континуирана активност Клуба за стара лица, који може бити формиран 
у оквиру Геронтолошког центра. Клуб за стара лица старијим становницима Општине 
пружиће могућност за дружење, упознавање, разговоре, рекреацију, учествовање у 
различитим активностима њима прилагођеним (попут турнира у шаху, другим друштвеним 
играма, ликовним и музичким секцијама, различитим радионицама и др). 
 
КПИ мере: Број корисника Клуба за стара лица 
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Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Центар за социјални рад 
Процена средстава потребних за реализацију: 20.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 11 – Социјална и дечија заштита  
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 2.4. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Смањење 
незапослености жена и 
угрожених категорија 
становништва Општине 

2.4.1. Стопа незапослености жена 30,6% 20% 

2.4.2. Учешће жена у укупној 
незапослености 

59,5% 50% 

2.4.3. Учешће незапослених жена 
са шестим и седмим нивоом 
квалификација у укупном броју 
незапослених наведеног нивоа 
квалификација 

75,8% 50% 

2.4.4. Учешће лица угрожене 
категорије незапослених у укупној 
незапослености 

58,2% 50% 

Образложење 
 
У Општини је висока стопа незапослености жена, високо учешће жена у укупној 
незапослености и високо учешће угрожених категорија у укупној незапослености. Како би се 
обезбедила инклузија свих становника Општине у привредни живот, што ће, последично, 
олакшати и њихову инклузију у социјалне токове, те како би се подстакла родна 
равноправност, али и равноправност међу свим категоријама становништва Општине, 
потребно је имплементирати мере подстицања образовања, усавршавања и запошљавања 
наведених категорија. 

Општина већ активно ради на имплементирању подстицаја за запошљавање и 
самозапошљавање угрожених категорија, али је ову праксу потребно наставити и у 
наредним периодима, као и пропратити је адекватним саветодавним и програмима обука и 
стручног усавршавања.  

Мера за остварење приоритетног циља 2.4. Саветодавна и едукативна подршка ученицама 
током основног и средњег образовања усмерена ка подстицању наставка школовања и 
стручног усавршавања 
 
Опис: У Општини је (према последње доступним подацима, Попис 2011. године) ниже 
учешће жена са вишим и високим образовањем у женској популацији (5,4%) у односу на 
учешће мушкараца са вишим и високим степеном образовања у мушкој популацији (6,6%), 
док је учешће жена без школске спреме и са непотпуним основним образовањем значајно 
више (34,3% наспрам 22,6% у мушкој популацији). Такође, жене чине чак 83,2% неписменог 
становништва Општине. Услед наведеног, неопходно је обезбедити већи степен 
укључености женског становништва у системе образовања, кроз едукације и мотивацију још 
у раним фазама образовања да се усавршавају, образују и тиме себи отварају простор за 
лакше запослење и боље услове рада у будућности. Наведено ће у будућности допринети 
лакшем проналаску посла, смањењу незапослености жена, побољшању квалитета живота и 
животног стандарда жена у Општини, те постизању вишег степена родне равноправности и 
смањења одлива женског становништва из Варварина. Кроз мере циља 2.2. које се односе 
на едукативну и саветодавну подршку свим ученицима основних и Средње школе, потребно 
је посебан фокус ставити на ученице, односно женску младу популацију Општине.  
 
КПИ мере: Број ученица обухваћених програмима 
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Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, основне школе Општине, Средња школа 
Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: у оквиру буџета мера Едукације младих у 
завршним разредима основне школе на тему професионалне оријентације и Едукације 
младих током средњошколског образовања на тему могућности наставка школовања 
и/или уласка на тржиште рада и потенцијала предузетништва 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Министарство омладине и спорта 
Веза са Програмом буџета: Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програм 10 – 
Средње образовање и васпитање 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.4. Подстицаји за запошљавање и 
самозапошљавање жена  
 
Опис: Чак 60% незапослених у Општини формира женска популација, док је стопа 
незапослености жена 30,6%. Наведено негативно утиче не само на инклузију жена у 
привредни живот Општине, те последично и њихов животни стандард, већ и на квалитет 
живота који женска популација ужива у Општини. Стога је поред подстицања већег обухвата 
жена образовним системом, поменутом у претходној мери, потребно обезбедити и активне 
политике запошљавања, односно подстије за она предузећа и предузетнике који 
запошљавају жене, као и за самозапошљавање жена. Важност наведеног посебно долази до 
изражаја када се у обзир узме и чињеница да од укупног броја незапослених лица са 
највишим степеном квалификација (шести и седми ниво) у Општини чак 75,8% чине жене.  
 
КПИ мере: Број жена запослених уз програм подстицаја за запошљавање; Број жена 
запослених кроз програм подстицаја самозапошљавања 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 10.500.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Национална служба за запошљавање 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.4. Саветодавна подршка усмерена ка угроженим 
категоријама незапослених 
 
Опис: Учешће незапослених лица из угрожене категорије у укупној незапослености у 
Општини износи скоро 60%. Највеће је учешће дугорочно незапослених (преко 12 месеци) и 
младих до 30 година старости (о чему је већ било речи у оквиру циља 2.2.). У угрожену 
категорију спадају и особе са инвалидитетом, технолошки вишкови, лица без основне школе 
или са непотпуним основним образовањем, Роми, корисници новчане социјалне помоћи и 
др. Веома је важно водити рачуна о психолошком моменту приликом управљања 
запошљавањем ове категорије становништва, имајући у виду да отежано проналажење 
запослења и дуг период незапослености доводе до клоњења духом, одустајања од тражења 
посла и пасивности. Стога би ова мера била усмерена на обезбеђење саветодавне подршке 
угроженим категоријама незапослених, која би обезбедила вишу мотивисаност ових лица, 
како за тражење посла и рад, тако и за даље усавршавање, описано у наредној мери.  
 
КПИ мере: Број учесника програма саветодавне подршке 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Национална служба за запошљавање 
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Процена средстава потребних за реализацију: 3.500.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Национална служба за запошљавање 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 11 – Социјална 
и дечија заштита 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.4. Организовање стручног усавршавања, обука за 
доквалификацију / преквалификацију за укључење и поновно укључење лица из угрожене 
категорије незапослених на тржиште рада 
 
Опис: Како би се олакшало поновно укључење незапослених лица из угрожених категорија 
на тржиште рада и убрзао процес проналажења посла, потребно је организовати обуке за 
ове незапослене, које би им омогућиле додатно усавршавање, унапређење постојећих 
знања и вештина, доквалификацију и/или преквалификацију и сл. Наведено је посебно 
важно за технолошке вишкове, као једну од угрожених категорија незапослених. Тиме се 
обезбеђује повећање обима послова које могу обављати и позиција на које могу 
аплицирати, те самим тим расте и вероватноћа њиховог запослења / поновног запослења.  
 
КПИ мере: Број полазника програма; Број запослених из угрожене категорије незапослених 
након комплетирања програма 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове 
Процена средстава потребних за реализацију: 7.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Национална служба за запошљавање 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 11 – Социјална 
и дечија заштита 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.4. Формирање одељења за образовање одраслих 
на територији Општине и његова континуирана активност 
 
Опис: Како је једна од угрожених категорија незапослених, која има значајно учешће у 
укупној незапослености (12,5%), лица без основне школе или са непотпуним основним 
образовањем, потребно је формирати одељење за образовање одраслих на територији 
Општине. Тиме би се наведена категорија незапослених боље припремила за тржиште рада, 
повећао би се број послова које би могли да обављају и порасла би мотивација послодаваца 
да их запосле. Додатно, побољшала би се образовна структура становништва у општини 
Варварин.  
 
КПИ мере: Број полазника одељења за образовање одраслих 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове 
Процена средстава потребних за реализацију: 2.500.000 РСД 
Извор средстава: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Веза са Програмом буџета: Програм 9 – Основно образовање и васпитање 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 2.4. Подстицаји за запошљавање и 
самозапошљавање лица из угрожене категорије незапослених 
 
Опис: Поред усавршавања знања и вештина незапослених из угрожене категорије, важно је 
обезбедити и подстицаје предузећима и предузетницима који их запошљавају, као и за 
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самозапошљавање ове категорије, чиме ће се додатно утицати на смањење њихове стопе 
незапослености. Тиме се стварају бенефити за послодавце, затим бенефити за становнике 
Општине, којима расте животни стандард, али и бенефити за саму Општину – у виду 
смањења незапослености и смањења одлива становника из Општине. Приликом 
формирања буџета за ове подстицаје, посебан фокус треба да буде на следећим угроженим 
категоријама незапослених: особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, оба 
незапослена родитеља, корисници новчане социјалне помоћи и Роми.  
 
КПИ мере: Број лица из угрожене категорије запослених уз програм подстицаја 
запошљавања; Број лица из угрожене категорије запослених уз програм подстицаја 
самозапошљавања 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 10.500.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Национална служба за запошљавање 
Веза са Програмом буџета: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 11 – Социјална 
и дечија заштита 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 
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Развојна област: Животна средина и очување ресурса  

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.1. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Управљање отпадом које 
не угрожава здравље 
становништва или стање 
животне средине 

3.1.1. % прикупљеног комуналног 
отпада са територије Општине 
превезеног на регионалну 
депонију у Срњу 

0% 100% 

3.1.2. Број дивљих депонија 7 0 

3.1.3. Број насеља у којима се 
врши организовано одвођење 
грађевинског отпада (шута) 

0 21 

3.1.4. % селектованог отпада са 
територије Општине 

n/a 50% 

Образложење 
 
Постојећи систем управљања отпадом није одржив, с обзиром да има значајно неповољан 
утицај на стање животне средине Општине, кроз загађење земљишта, подземних вода и 
ваздуха, услед повременог паљења депоније. Депонију на територији Општине заједнички 
користе општине Варварин и Ћићевац, иако она не испуњава ни минимум услова заштите 
околине, с обзиром да се налази не неповољној локацији – у близини насељених места, 
пољопривредних поседа и водених токова, те с обзиром да није изграђена нити опремљена 
на начин да спречи испуштања штетних материја у земљиште, воде и ваздух. Узимајући у 
обзир да се у свим насељима Општине врши организовано прикупљање комуналног отпада, 
те да је то већ утицало на смањење броја дивљих депонија и на промену структуре 
одложеног отпада на њима, неопходно је уложити додатне напоре да се у потпуности и 
трајно уклоне преостале дивље депоније, те да се дугорочно реши питање одлагања 
комуналног отпада и обнови земљиште на којем се данас налази општинска депонија.  

Мера за остварење приоритетног циља 3.1. Доношење Плана управљања отпадом општине 
Варварин 
 
Опис: Предуслов успостављања одрживог система управљања отпадом је доношење 
локалног плана за управљање отпадом, којим би биле дефинисане прецизне активности, 
њихова динамика и потребна средства за реализацију. Доношењем плани би такође били 
дефинисани прецизни методи за управљање различитим типовима отпада, као и потреба за 
набавком нове опреме и механизације.   
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин, ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 2.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Министарство заштите животне средине 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 3.1. Прикључење систему регионалног управљања 
отпадом у Крушевцу 
 
Опис: Како би се на одржив начин решило питање управљања отпадом у Општини (али и у 
целој Области), потребно је да се општински систем управљања отпадом интегрише у 
регионални. Почетак радова на изградњи регионалне депоније се очекује током 2022. 
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године, а почетак примене система од 2024. Ризик за прикључење регионалном систему 
управљања отпадом представљају високи оперативни трошкови, имајући у виду да ће отпад 
камионима бити превожен директно на регионалну депонију. 
 
КПИ мере: % интегрисаности система управљања отпадом Општине у регионални систем; 
Број насеља из којих се отпад превози на регионалну депонију у Срњу 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин, ЈКП „Варварин“ 
Извор средстава: Министарство за заштиту животне средине 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 3.1. Унапређење капацитета ЈКП „Варварин“ 
 
Опис: За решавање питања управљања отпадом, али и за решавање других комуналних 
проблема, те за значајно унапређење квалитета живота становника Општине, од велике је 
важности континуирано подизање капацитета ЈКП „Варварин“, кроз запошљавање кадрова 
и набавку нове опреме и механизације. Поред ограничених средстава буџета Општине, 
значајан ризик представља и недостатак кадрова који би се у ЈКП могли запослити.  
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности 
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 3.1. Увођење система селекције отпада у 
домаћинствима 
 
Опис: Куповином већег броја контејнера за сепарацију отпада, те едукацијом становништва 
биће омогућено одвојено прикупљање различитих врста отпада. ЈКП „Варварин“ би могло 
да продаје на овај начин селектован отпад, што би представљало додатни приход и 
допринело укупном унапређењу система управљања отпадом у Општини.   
 
КПИ мере: Број насеља у којима се врши прикупљање селектованог отпада; % селекције 
отпада 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин, ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 5.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, ЈКП „Варварин“, донације међународних институција, 
Министарство заштите животне средине 
Веза са Програмом буџета: Програм 2 – Комуналне делатности, Програм 6 – Заштита 
животне средине 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 3.1. Затварање постојеће општинске депоније, те 
рекултивација и санација земљишта на којем се она налази 
 
Опис: Реализацијом регионалног система за управљање отпадом у Крушевцу ће се остварити 
претпоставке за затварање постојеће несанитарне општинске депоније, чије 
функционисање неповољно утиче на све аспекте животне средине – земљиште, воду, 
ваздух, те квалитет живота становника Општине. Самим тим, прекидом њеног рада, 
постојећу депонију је неопходно очистити и уредити, те уложити напоре да се квалитет 
средине у којој се она данас налази врати у што већој мери у своје првобитно стање.   
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Одговорност: Општинска управа општине Варварин, ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 70.000.000 РСД 
Извор средстава: Министарство заштите животне средине, Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 

Мера за остварење приоритетног циља 3.1. Успостављање система за прикупљање 
грађевинског отпада (шута) и санација преосталог броја дивљих депонија 
 
Опис: Након што су сва насеља Општине обухваћена системом организованог прикупљања 
комуналног отпада, недостатак који је неопходно отклонити представља прикупљање 
грађевинског отпада/шута. Имајући у виду да ЈКП „Варварин“ није опремљено возилом за 
одношење овог типа отпада, он се одлаже на дивљим депонијама, односно на местима која 
нису предвиђена за одлагање отпада. Овакве дивље депоније имају изузетно неповољан 
утицај на стање животне средине и здравље становништва Општине. Самим тим, ова мера 
подразумева низ активности, које почињу планирањем процедуре за одношење 
грађевинског отпада из свих насеља Општине, набавку неопходне опреме, запошљавање 
додатне радне снаге, дефинисање места на којем ће отпад бити одложен, те активности на 
континуираној реализацији система. 
 
КПИ мере: Количина прикупљеног грађевинског отпада (шута) 
Одговорност: ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 33.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине, Програм 2 – Комуналне 
делатности  
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.2. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Унапређење квалитета 
вода, земљишта и 
здравља становништва 
Општине кроз прераду 
отпадних вода 

3.2.1. % пречишћених отпадних 
вода прикупљених јавном 
канализационом мрежом 

0% 100% 

3.2.2. % становништва обухваћен 
системом за прераду отпадних 
вода 

0% 65% 

3.2.3. Класа којој припада 
Каленићка река (станица 
Варварин) према садржају 
микробиолошких параметара 

IV-V II 

3.2.5. Број насеља општине у 
којима се врши прерада отпадних 
вода 

0 7 

Образложење 
 
Тренутно стање канализационе мреже општине Варварин је такво да се отпадне воде без 
минимума прераде испуштају у реципијенте – Каленићку реку и реку Мораву. Самим тим, 
овакав систем има значајно негативан утицај на стање животне средине Општине, али и свих 
других ЈЛС које се налазе низводно од Варварина. С обзиром да је јавном канализационом 
мрежом обухваћен ограничен број насеља и становника Општине, те да и индивидуалне 
септичке јаме утичу на загађење подземних воде, то заједно утиче неповољно на квалитет и 
исправност пољопривредних производа произвођача из Општине. Поред проширења 
канализационе мреже, о чему је више речи било у оквиру циља 1.4. Повећање обухвата 
становништва Општине јавном канализационом мрежом, неопходно је отићи и корак 
даље, у смислу прераде отпадних вода, те њиховог испуштања у облику који има минималан 
или никакав неповољан ефекат по стање животне средине. На овом месту је од значаја 
нагласити да на укупан квалитет река утичу у активности осталих ЈЛС које се налазе узводно 
од Варварина, с обзиром да изостанак процеса прераде отпадних вода у њима опредељује 
и квалитет воде у рекама на станицама у Варварину.   

Мера за остварење приоритетног циља 3.2. Планирање система за прераду отпадних вода и 
прикупљање неопходне документације 
 
Опис: С обзиром да на територији Општине тренутно не постоје пречистачи за отпадне воде, 
важно је њиховом изградњом обезбедити услове да се на одржив и трајан начин реши 
проблем испуштања загађених отпадних вода у животну средину. Због тога је од значаја да 
се при њиховој изградњи у обзир узму постојећи, али и будући планирани капацитети 
канализационе мреже на целој територији Општине. При планирању изградње пречистача 
размотрити и могућност додатне продаје и употребе нус-производа процеса пречишћавања 
(нпр. у пољопривреди, производњи цвећа и др.) 
 
Одговорност: Одељење за друштвене делатности, правне послове, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено – комуналне послове, Одељење за општу управу, заједничке 
послове и инспекцијски надзор 
Процена средстава потребних за реализацију: 2.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин, Влада Републике Србије  
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
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Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 3.2. Изградња пречистача и прикључење 
канализационе мреже 
 
Опис: Након израде свих планских докумената и прикупљања све неопходне документације, 
приступа се изградњи пречистача и прикључењу канализационе мреже.  
 
КПИ мере: Број изграђених пречистача  
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 360.000.000 РСД 
Извор средстава: Влада Републике Србије 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: средњи рок, 3-5 година 
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ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ 3.3. Индикатори 
Тренутно 

стање 
Стање 2028. 

године 

Чист и незагађен ваздух 
на територији Општине 

3.3.1. Број дана прекорачења 
граничне вредности загађујућих 
материја SO2 током године према 
индексу SAQI_11 

n/a 0 

3.3.2. Број дана прекорачења 
граничне вредности загађујућих 
материја чађи током године 
према индексу SAQI_11 

n/a 0 

3.3.3. Број дана прекорачења 
граничне вредности загађујућих 
материја NO2 током године према 
индексу SAQI_11 

n/a 0 

3.3.4. % површине територије 
Општине под шумским 
земљиштем 

20% 24% 

3.3.5. Број прикључака на 
гасоводну мрежу 

50 500 

Образложење 
 
На територији Општине не постоје мерне станице за праћење концентрације загађујућих 
материја у ваздуху, те се самим тим не прати ни његов квалитет. С обзиром на изостанак 
топловодне мреже за грејање, и готово занемарљив број корисника гаса (око 50), највећи 
број домаћинстава за грејање користи чврста горива, у првом реду сирово дрво и угаљ (у 
одређеном обиму се као гориво користи и пелет, међутим тачан број корисника није познат). 
Таква индивидуална ложишта представљају ризик по квалитет ваздуха на територији 
Општине, уз неповољан утицај на здравље становништва и стање животне средине. Додатне 
ризике представља и општинска депонија која се повремено пали, као и сам одложен отпад 
који емитује загађујуће материје у ваздух. Са потенцијалом за развој индустрије и отварањем 
нових производних погона, и индустрија би могла представљати ризик по стање животне 
средине. Зато је неопходно што пре успоставити систем за праћење квалитета ваздуха, како 
би се идентификовали дани са повећаним ризиком од загађења, те примениле адекватне 
мере, уз истовремено повећање броја корисника гаса за грејање. Природни гас се сматра 
значајно ефикаснијом и еколошки прихватљивијом алтернативом за грејање у односу на 
фосилна горива и угаљ.  

Мера за остварење приоритетног циља 3.3. Успостављање система за праћење квалитета 
ваздуха 
 
Опис: С обзиром да тренутно не постоје станице за праћење квалитета ваздуха у општини 
Варварин, тачно стање није ни познато, односно није познато да ли постојe прекорачења 
граничних вредности концентрација одређених материја у ваздуху и током колико дана у 
години. Самим тим, као предуслов за предузимање адекватних мера на унапређењу 
квалитета ваздуха, неопходно је првенствено активирати мерне станице на којима ће се 
пратити концентрације материја у ваздуху континуирано током целе године (дефинисане 
Програмом контроле квалитета ваздуха на територији општине Варварин у 2021. и 2022. 
години). На бази очитаних вредности је важно правовремено обавештавати становнике 
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Општине о стању квалитета ваздуха, као и пружати препоруке о конкретним начинима 
понашања у случају да се јаве прекорачења дозвољених граница концентрације.   
 
КПИ мере: Број активних мерних станица за праћење квалитета ваздуха 
Одговорност: Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: кратак рок, до 2 године 

Мера за остварење приоритетног циља 3.3. Проналазак партнера и изградња и проширење 
гасоводне мреже 
 
Опис: За одрживо и дугорочно старање о квалитету ваздуха је важан развој гасоводне мреже 
преко целе територије Општине, а посебно у оним насељима у којима је концентрисан 
највећи број становника. С обзиром на високу цену изградње гасоводне мреже, Општина би 
требало да тежи проналаску инвеститора који би кроз неки од модела јавно-приватног 
партнерства био заинтересован да развија гасоводну мрежу. Развој гасоводне мреже је 
један од кључних предуслова за интензивнији развој привреде, односно привлачење 
домаћих и страних инвеститора.  
 
КПИ мере: Број км новоизграђене гасоводне мреже 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 300.000.000 РСД 
Извор средстава: Општинска управа, Министарство рударства и енергетике, ЈП „Србијагас“, 
приватни партнер 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: дуг рок, 5-7 година 

Мера за остварење приоритетног циља 3.3. Подршка становништву за прикључење на 
гасоводну мрежу 
 
Опис: С обзиром да иницијална инвестиција у инсталацију прикључка на гасоводну мрежу 
може представљати велику препреку за домаћинства, важно је да Општина успостави 
програм за субвенционисање одређеног износа по домаћинству.  
 
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
Процена средстава потребних за реализацију: 15.000.000 РСД 
Извор средстава: Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 3.3. Подршка становништву за замену котлова и 
унапређење енергетске ефикасности објеката  
 
Опис: Пријава Општинске управе на конкурсе које спроводи Министарство рударства и 
енергетике како би становницима Општине обезбедили субвенције за унапређење 
термичког омотача објеката, унапређење термотехничких система објеката, уградњу 
соларних колектора и сл.  
 
КПИ мере: Број (или %) одобрених захтева за замену котлова или унапређење енергетске 
ефикасности објеката  
Одговорност: Општинска управа општине Варварин 
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Процена средстава потребних за реализацију: 20.000.000 РСД 
Извор средстава: Министарство рударства и енергетике, Општина Варварин 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине, Програм 17 – Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 

Мера за остварење приоритетног циља 3.3. Пошумљавање територије Општине 
 
Опис: Мера подразумева повећање површина под шумским зеленилом на територији 
Општине на оним деловима Општине на којима она има надлежност (имајући у виду да је 
надлежност над шумама на територији Општине подељена између више субјеката). Мера 
може обухватати и подизање ветрозаштитних појасева, који би позитивно утицали и на 
квалитет пољопривредног земљишта.  
 
КПИ мере: Површина пошумљеног земљишта (ха); Број посађених стабала; Површина 
пошумљена зимзеленим дрвећем (ха); Површина пошумљена листопадних дрвећем (ха)   
Одговорност: ЈКП „Варварин“ 
Процена средстава потребних за реализацију: 6.000.000 РСД 
Извор средстава: ЈКП „Варварин“, Општина Варварин, Зелени фонд Републике Србије, 
Министарство за заштиту животне средине, донације међународних институција 
Веза са Програмом буџета: Програм 6 – Заштита животне средине 
Рок за реализацију: континуирано, током целог периода покривеног Планом 
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15. Оквир за спровођење Плана развоја општине Варварин 
 
Функцију спровођења Плана развоја на себе преузимају иницијално формирани Пројектни тим 
и радне групе, који су били и део организације и израде Плана. Највећи део одговорности за 
спровођење Плана је на Општинској управи, али ће за нека питања она имати подршку у 
спровођењу од стране других институција, предузећа, установа и сл, чији су представници 
чланови формираних радних група. Како смернице Републичког секретаријата за јавне 
политике налажу, институционални оквир за праћење спровођења има два нивоа структуре: 
координационо/управљачко тело (са опредељеним Координатором) и јасно дефинисане 
носиоце мера.132 Наведене смернице такође дефинишу и функције наведених нивоа структуре, 
те су функције координационог/управљачког тела: 

 управљање процесом спровођења; 

 праћење напретка на основу достављених извештаја; 

 одлучивање о предлозима за решавање установљених проблема у спровођењу Плана 
развоја; 

 по предлогу, доношење корективних мера у случају да је остваривање мера или 
циљева угрожено, или 

 предлагање евентуалних ревизија Плана развоја и установљавање нових циљева и 
мера. 

У складу са наведеним функцијама, чланови координационог тела су представници Општинске 
управе и одељења Општинске управе, на челу са председником Општине, док функцију 
координатора преузима одељење Општине за локални економски развој, или конкретно у 
случају општине Варварин, Одељење за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне 
набавке и утврђивање и наплату јавних прихода. Одељење је задужено за комуникацију са 
свим носиоцима одговорности за спровођење појединачних мера, те, како поменуте смернице 
наводе, да: 

 прибавља извештаје и информације о спровођењу мера; 

 израђује препоруке за решавање установљених проблема у спровођењу мера; 

 проверава усаглашеност средњорочних планова институција са мерама и циљевима 
Плана развоја; 

 извештава координационо тело о напретку итд. 

Носиоци мера дефинисани су у оквиру сваке појединачне разрађене мере, заједно са 
временским периодом у коме ће мера бити имплементирана и везом са конкретним 
програмом буџета јединице локалне самоуправе. Како највећи обим остварења мера зависи 
управо од финансијске подршке са нивоа локалне самоуправе и могућностима буџета, већина 
носилаца мера у виду јавних предузећа, установа и организација и сл, представљају подршку 
доминантном носиоцу – Општинској управи и њеним одељењима. Сви носиоци мера у оквиру 
својих планова пословања, организационих и финансијских планова обухватају мере (а касније 
и активности) из њиховог делокруга, како је дефинисано Планом развоја, а смернице за израду 

                                                           
132 Влада Републике Србије, Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Смернице за израду планова развоја јединица 
локалне самоуправе, Београд, 2020. година  
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ових планова даље дефинишу обавезу извештавања носиоца координационом телу о 
резултатима спровођења мера, утврђивања евентуалних проблема и предлагања опција за 
њихово решење. 

За оперативно спровођење дефинисаног Плана развоја је неопходно да ЈЛС изради и донесе 
хијерархијски ниже и конкретније планове / стратегије, а који се односе на краће временске 
периоде. План развоја ЈЛС се спроводи првенствено доношењем средњорочног плана ЈЛС, 
који обухвата најчешће период од три године. На тај начин се јавне политике ЈЛС и мере за 
развој усклађују са буџетском процедуром. Садржина средњорочног плана је такође уређена 
Законом о планском систему133, као и Уредбом о методологији за израду средњорочних 
планова134. При томе, садржај средњорочних планова мора бити усклађен са циљевима и 
мерама дефинисаним Планом развоја ЈЛС, имајући у виду да се он налази на хијерархијски 
вишем нивоу. Самим тим, након преузимања приоритетних стратегијских циљева из Плана 
развоја, кроз средњорочне планове се они конкретизују кроз већи број општих и посебних 
циљева. Од значаја за разумевање везе Плана развоја и буџета је правило према којем се 
посебни циљ из средњорочног плана преузима као циљ буџетског програма у оквиру ког се 
расподељују средства за остварење тог циља. Слично је и са мерама, имајући у виду да мере и 
конкретизоване активности дефинисане средњорочним плановима морају одговарати мерама 
предвиђеним Планом развоја.  

Општина Варварин на крају сваке године од усвајања Плана развоја израђиваће Извештај о 
спровођењу средњорочног плана, односно Извештај о спровођењу Плана развоја, а на 
трогодишњем нивоу израђиваће Извештај о учинцима спровођења Плана развоја, у складу са 
чланом 9. Закона о планском систему Републике Србије. На тај начин, Извештај о спровођењу 
средњорочног плана (који је истовремено и Извештај о спровођењу Плана развој) на 
објективан начин приказује на који начин се План развој конкретно спроводио у претходном 
једногодишњем периоду, док Извештај о постигнутим учинцима на реалан начин приказује 
учинке Плана развоја ЈЛС који су постигнути спровођењем мера предвиђених у трогодишњем 
плану који је из Плана развоја проистекао. Дакле, како би се квалитетно имплементирале мере 
Плана развоја, неопходно их је разрађивати и пратити годишњим и средњорочним плановима, 
који се најчешће доносе за временски период од три године, у складу са одредбама поменутог 
Закона. На бази постављених индикатора за конкретне циљеве у документу Плана развоја, са 
њиховим тренутним и жељеним вредностима, биће омогућено праћене остварења циљева у 
свакој области развоја Општине.  

Како би се обезбедило учешће свих заинтересованих страна, неопходно је њихово 
правовремено информисање кроз објављивање наведених извештаја на интернет страници 
Општине, у којима би се приказале све спроведене активности и активности које су планиране 
за наредни временски период. 

Након усвајања Извештаја о учинцима, Општинско веће или Скупштина општине Варварин могу 
утврдити потребу за спровођењем ревизије Плана развоја. Одлуку којом се покреће поступак 
ревизије постојећег Плана развоја доноси Скупштина Општине, при чему се израда ревизије 
реализује на исти начин на који се израђује План развоја.  
 

 

 

 

                                                           
133 „Сл. гласник РС“, бр. 30/2018 
134 „Сл. гласник РС“, бр. 8/2019 
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програм рада Центра за социјални рад за 2021. годину, Ћићевац, јануар 2021. године 

68. 2U1K International, План ангажовања заинтересованих страна за пројекат аутопута 

Моравски коридор, Коридори Србије, Београд, 2020. година 
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