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Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

41. 

 

На основу члана 9. Закона о планском систему („Службени гласник РС“, број 

30/2018), чланова 20. став 1. тачка 1. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 

40. став 1. тачка 4. Статута општине Варварин (Службени лист општине Варварин'', број 

5/2019),  

Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној 23. децембра 

2021.године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

 О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  

ЗА ПЕРИОД 2021. - 2028. ГОДИНА 

 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ  План развоја општине Варварин за период 2021. - 2028.годинa. 

 

 

Члан 2. 

План развоја општине Варварин за период 2021. - 2028.годинa је саставни део ове 

Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

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

општине Варварин''. 

 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
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БРОЈ: 012-84/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИН ВАРВАРИН        

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

42. 

 

На основу члана 40. Статута општине Варварин („Службени лист општине 

Варварин“, број 5/2019),  

Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 23. децембар 

2021.године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 

У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ПОСЛОВА У ОПШТИНИ ВАРВАРИН 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређују општи принципи, облици и механизми учешћа грађана, 

начин спровођења консултација и јавних расправа у поступку усвајања докумената 

јавних политика и прописа као и мере и активности које предузимају органи општине 

Варварин у циљу подстицања и укључивања грађана у обављање јавних послова у 

општини. 

Сврха одлуке 

Члан 2. 

Сврха одлуке је утврђивање поступка укључивања грађана у вршење јавних 

послова, како би се усвојиле и ефикасно примењивале оптималне јавне политике, 

односно општински прописи, кроз идентификовање жељене промене, утврђивање 

потреба и интереса грађана, отклањање узрока постојећих проблема као и постизање 

стратешких и развојних циљева општине Варварин.  

 

Општи принципи учешћа грађана 

Члан 3. 
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Учешће грађана у обављање јавних послова заснива се на следећим принципима:  

1) Транспарентност – стављање на увид грађанима свих података и информација 

који су од значаја за праћење начина спровођења прописа и квалитета рада органа 

општине и јавних служби; 

2) Комуникација - успостављање функционалних механизама за активну 

двосмерну комуникацију са грађанима у процесу доношења одлука и разматрања 

ефеката већ усвојених одлука; 

3) Поверење – јачање етичких и професионалних стандарда у општинској управи 

као и установама и јавним предузећима чији је оснивач општина Варварин; 

4) Одговорност  – омогућавање грађанима праћење рада органа управе, јавних 

установа и служби у складу са принципима доброг управљања.  

 

Заинтересоване стране 

Члан 4. 

 

Сви органи општине Варварин обавезују се да у вршење јавних послова укључе, 

осим грађана и друге заинтересоване стране – грађанска удружења, представнике 

привреде и привредне асоцијације, професионална и струковна удружења, представнике 

месних заједница, стручну и академску јавност. 

 

 

II ОБЛИЦИ И МЕХАНИЗМИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 

 

Механизми учешћа грађана 

 

Члан 5. 

 

Надлежни органи општине Варварин дужни су да, у складу са одредбама ове 

одлуке и у зависности од конкретних околности, користе различите механизме ради 

подстицања и укључивања грађана у вршење јавних послова. 

 

Облици учешћа грађана  

 

Члан 6. 

 

Основни облици учешћа грађана у обављању јавних послова су: 

 

1) консултације у поступку припреме документа јавне политике или прописа; 

2) обавезне или факултативне јавне расправе; 

3) годишње анкетирање грађана о квалитету рада јавних служби и комуналних 

предузећа; 

4) годишње анкетирање грађана о квалитету комуналних услуга које су поверене 

приватним пружаоцима услуга;  
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5) анкетирање грађана о квалитету, ефикасности и доступности услуга које пружа 

општинска управа и други органи власти чији је оснивач општина; 

6) укључивање грађана и стручне јавности у рад сталних и повремених радних тела 

Скупштине општине Варварин; 

7) представљање грађанима годишњих извештаја о раду јавних установа и служби.  

 

Општина Варварин може омогућити учешће грађана у обављању јавних послова и 

на друге начине. 

 

Обавеза информисања грађана о механизмима и облицима учешћа 

   

Члан 7. 

 

Органи општине дужни су да информишу грађане о механизмима и облицима њиховог 

учешћа у процесu одлучивања и да обезбеде услове за њихову примену. 

  

 

III УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ДОКУМЕНТА ЈАВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ИЛИ ПРОПИСА 

 

Објављивање информације о почетку рада на 

припреми документа јавне политике или прописа 

Члан 8. 

 

Начелник општинске управе општине Варварин је дужан да, на основу 

овлашћења Општинског већа, на интернет презентацији Општине Варварин, на веб 

апликацији еКонсултације, на порталу еУправе и преко локалних медија и друштвених 

мрежа обавести јавност да је Општина Варварин отпочела рад на доношењу документа 

јавне политике или на припреми прописа. 

Обавештење се објављује на интернет презентацији општине Варварин и на веб 

апликацији еКонсултације на порталу еУправе у року од 7 дана од дана доношења одлуке 

о приступању изради документа јавне политике или плана за укључивање грађана у 

поступак припреме прописа општине Варварин. 

Обавештење о приступању изради документа јавне политике или припреме 

прописа обавезно садржи и основне информације о разлозима доношења као и о 

основним решењима, која ће бити предложена.  

Када се доноси документ јавне политике или пропис, који битно мења начин 

уређивања одређеног питања из изворног делокруга општине Варварин, или се њиме 

уређују питања која посебно интересују јавност, општина Варварин објављује на 

интернет страници општине полазни документ који садржи приказ проблема у тој 

области, циљеве и очекиване ефекте доношења документа јавне политике или прописа 

(ex ante анализа ефеката).  



Страна 532 Број  23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 12. 2021.године 

 

Када се консултације и јавна расправа не спроводе 

Члан 9. 

Консултативни процес и јавна расправа се не спроводе приликом израде прописа 

који нису утврђени као плански или стратешки приоритет општине Варварин, који не 

утичу непосредно на ближи начин остваривања права, обавеза и правних интереса 

грађана (укључујући и осетљиве групе становништва), привреде и других правних лица, 

немају утицаја на угрожавање односно заштиту здравља грађана или животне средине и 

не проузрокују додатне трошкове грађанима, привреди или другим правним лицима, 

односно проузрокују минималне додатне трошкове. Консултативни процес и јавна 

расправа се не спроводи ни приликом израде документа јавних политика којима се 

ублажавају или отклањају последице катастрофа, елементарних и других непогода и 

ванредних ситуација.  

 

Садржина и сврха консултација 

Члан 10. 

Консултације обезбеђују размену информација и доприносе стварању јасне слике о 

томе како заинтересоване стране виде и оцењују одређени проблем или питање због кога 

се доноси документ јавне политике или пропис и тако доприносе јаснијем дефинисању 

проблема, бољем сагледавању могућих опција за њихово решавање и очекиваних 

ефеката изабраних опција.  

Сврха консултација је да се од заинтересованих страна прикупе подаци неопходни 

за утврђивање оптималних мера јавне политике, односно решења у прописима. 

 

Начин спровођења консултација 

Члан 11. 

Oдлуком о приступању изради документа јавне политике или планом за 

укључивање грађана у поступак припреме прописа општине Варварин се утврђује начин 

укључивања заинтересованих страна на које планиране промене највише утичу, у 

консултативни процес.   

 

Организациони и технички послови припреме консултација 

Члан 12. 

Кабинет председника општине припрема материјале за анкетирање, обавештава 

јавност о консултативном процесу кроз медије и кроз вести на интернет презентацији 

општине Варварин и на веб апликацији еКонсултације на порталу еУправе, организује 

гостовање представника општине у медијима, спроводи поступак израде презентација уз 
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подршку организационог дела општинске управе која је обрађивач акта и обавља друге 

активности током консултативног процеса. 

 

Консултације у поступку израде одлуке о буџету 

Члан 13. 

У складу са буџетским календаром, надлежна организациона јединица 

Општинске управе Општине Варварин за послове буџета у периоду од 15. марта до 15. 

јула спроводи континуиране консултације са грађанима и представницима удружења, 

привредом и привредним удружењима о капиталним буџетским приоритетима за 

следећу годину. Консултације се могу проводити и за друге буџетске области као што су 

предшколско и основно образовање, култура, спорт, здравствена заштита. 

 

Организациона јединица општинске управе надлежна за послове буџета општине 

Варварин припрема списак буџетских приоритета из Плана развоја општине Варварин 

које су основа за спровођење консултативног процеса, припрема презентације за 

састанке и припрема појединачне извештаје након одржаних састанака и обједињени 

извештај након завршетка консултативног процеса.  

 

Током консултација, Општинска управа организује анкету на интернет 

презентацији општине са питањима о буџетским приоритетима, састанке са грађанима у 

сеоским месним заједницама и састанке или фокус групе са представницима привреде и 

привредних удружења.  

Најава консултација се спроводи објавом на интернет презентацији општине 

Варварин до 15. марта текуће године. Најкасније 15. јула Општинска управа организује 

округли сто (локални буџетски форум) на коме се представљају резултати 

консултативног процеса и мишљење учесника о најважнијим капиталним буџетским 

пројектима за следећу годину.  

До 1. августа надлежна организациона јединица за буџет припрема обједињени 

извештај о резултатима консултативног процеса, усвојеним предлозима и сугестијама 

као и онима који нису усвојени, са образложењем. Усвојени предлози и сугестије који би 

требало да буду реализовани кроз финансијске планове индиректних буџетских 

корисника се укључују у упутство за припрему нацрта буџета локалне власти које 

надлежна организациона јединица за буџет доставља буџетским корисницима, према 

буџетском календару. 

 

Информације о обављеним консултацијама 

Члан 14. 

Информације о спроведеним консултацијама садрже податке о: 

1) времену, обиму и методама консултација; 
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2) учесницима консултативног процеса; 

3) питањима која су била предмет консултација; 

4) примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и онима који 

нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање; 

5) утицају резултата консултација на избор мера из документа јавних политика. 

 

Радна група 

Члан 15. 

Радну групу за израду документа јавне политике или за доношење или измену 

прописа, која се образује решењем након спроведених консултација, уз представнике  

органа општине (председника општине, заменика или помоћника председника, 

одборнике, чланове већа, секретара скупштине општине), обавезно чине и представници 

грађанских удружења, стручњаци у области за коју се јавна политика или пропис доноси 

као и представници научно-истраживачких установа, привреде или привредних 

удружења који су учесвовали у поступку консултација односно који су идентификовани 

у ex ante анализи као заинтересоване стране.  

Ближе критеријуме за именовање чланова радне групе из става 1. утврђује 

Општинско веће општине Варварин, на предлог Општинске управе, односно 

организационе јединице у чијој је надлежности област за коју се документ јавне политике 

или пропис доноси (нпр. број година искуства у одређеној области, претходан јавни 

допринос у стручним дебатама, за организације број реализованих пројеката у тој 

области и сл).  

Чланови радне групе из реда грађана бирају се путем јавног позива који се објављује 

на интернет презентацији општине Варварин, на веб апликацији еКонсултације на 

порталу еУправе и најмање једном локалном или регионалном електронском медију 

(радио, телевизија). 

Јавна расправа 

Члан 16. 

Јавна расправа представља скуп активности које Општина организује и спроводи 

непосредно пре усвајања документа јавних политика, односно прописа, како би грађани, 

односно заинтересоване стране, били упознати са предложеним решењима и како би 

имали прилику да дају финалне примедбе и сугестије. 

Јавна расправа обавезно подразумева:  

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у 

јавној расправи у писаној или електронској форми и  
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2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних 

органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и 

представницима удружења грађана идентификованим у ex ante анализи.  

Организациона јединица која је надлежна за припрему општег акта који је предмет 

јавне расправе је дужна да грађанима из свих делова општине обезбеди учешће у јавној 

расправи. Отворени састанак се организује у седишту Општине, а изузетно се може 

организовати и ван седишта, на предлог организационе јединице која је надлежна за 

припрему општег акта који је предмет јавне расправе.  

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за 

целу територију општине, а у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса 

за грађане са дела територије општине или за одређену категорију грађана, јавна 

расправа се може организовати само за тај део, односно у оквиру те категорије грађана. 

 

Врсте јавних расправа 

Члан 17. 

Обавезна јавна расправа се спроводи у поступку припреме докумената јавних 

политика као и одлука за које је обавезност спровођења јавне расправе утврђена законом 

или Статутом општине Варварин.  

Факултативна јавна расправасе спроводи у поступку доношења других општих 

аката из надлежности скупштине Општине Варварин. 

 

Обавезна јавна расправа 

Члан 18. 

Јавна расправа је обавезна: 

1) у поступку припреме Статута; 

2) у поступку припреме буџетa Општине Варварин;  

3) у поступку припреме Плана развоја и докумената јавних политика 

општине Варварин; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода општине Варварин;  

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у поступку припреме општих аката у области животне средине; 

7) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом. 
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Факултативна јавна расправа 

Члан 19. 

Јавна расправа се може спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине општине Варварин, на основу захтева предлагача општег акта, 

једне трећине одборника или предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и 

мора бити образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, 

односно предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника 

којима се посебан позив доставља, назначење времена и начина одржавања јавне 

расправе и друге податке значајне за одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе се подноси Скупштини општине 

Варварин.  

Предлог је пуноважан ако га својим потписима подржи најмање 100 грађана са 

бирачким правом на територији Општине. Прикупљање потписа грађана за спровођење 

јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи се у складу са прописима који уређују 

грађанску иницијативу. 

 

Одлучивање о оправданости предлога за спровођење факултативне јавне 

расправе 

Члан 20. 

О оправданости предлога за спровођење јавне расправе одлучује радно тело 

Скупштине општине Варварин у чијем су делокругу питања која се уређују општим 

актом.  

Радно тело Скупштине општине Варварин одлучује о оправданости предлога за 

спровођење факултативне јавне расправе у року од 15 дана од дана пријема предлога за 

спровођење јавне расправе. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење 

јавне расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин 

уређују односи у одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа 

решења или статус и права грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати предлог, односно предлог из става 1. овог 

члана, Општинско веће је дужно да организује јавну расправу на начин како је 

предвиђено прихваћеним предлогом.  
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Објављивање позива за учешће на јавној расправи 

Члан 21. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији 

општине Варварин као и на веб апликацији еКонсултације на порталу еУправе и на други 

погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и 

нацрт акта који је предмет јавне расправе са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка одржавања јавне расправе на 

може проћи мање од пет дана. 

Програм јавне расправе 

Члан 22. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

1) датум почетка и завршетка јавне расправе;  

2) податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења 

учесницима јавне расправе о акту који је предмет јавне расправе и о 

предложеним решењима; 

3) податке о врсти, начину спровођења, датуму и месту одржавања активности 

које се планирају током трајања јавне расправе; 

4) рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској 

форми и 

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће општине Варварин на предлог 

организационог дела општинске управе надлежног за припрему општег акта који је 

предмет јавне расправе. 

Обавештавање јавности у току јавне расправе 

Члан 23. 

Организациона јединица која је надлежна за припрему општег акта који је 

предмет јавне расправе, дужан је да у току трајања јавне расправе на интернет 

презентацији Општине Варварин и на веб апликацији еКонсултације на порталу еУправе 

објављује све коментаре, предлоге и сугестије дате на јавној расправи.  

Трајање јавне расправе 

Члан 24. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 
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Извештај о спроведеној јавној расправи 

Члан 25. 

Општинско веће је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на 

интернет презентацији општине Варварин као и на веб апликацији еКонсултације на 

порталу еУправе, у року од 15 дана од окончања јавне расправе.  

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о: 

 

1) броју и врсти догађаја који су организовани током трајања јавне расправе (фокус 

групе, округли столови, презентације); 

2) начину избора учесника (кроз организовање јавног позива или на други начин); 

3) броју организованих догађаја (фокус групе, презентације, трибине, округли 

столови, конференције за штампу); 

4) другим организованим активностима (анкетирање, гласање на интернет 

презентацији општине о буџетским приоритетима итд); 

5) детаљан приказ изнетих сугестија, мишљења и ставова учесника консултација 

односно јавне расправе; 

6) начин обавештавања грађана и других учесника о резултатима односно 

предлозима, идејама и сугестијама који су узети у даље разматрање као и онима 

који су одбачени.  

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

Члан 26. 

Документ јавне политике или одлука, који се достављају Општинском већу 

општине Варварин ради утврђивања предлога за Скупштину, као прилог садрже и 

извештај о спроведеним консултацијама као и јавној расправи. Уколико консултације и 

јавна расправа нису одржане, извештај обавезно садржи разлоге за то.  

 

IV ОСТАЛИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА 

Анкетирање грађана о квалитету комуналних услуга 

Члан 27. 

Надлежна организациона јединица општинске управе у сарадњи са 

представницима јавног комуналног предузећа најкасније до 1. октобра текуће године 

организује изјашњавање корисника комуналних услуга о поузданости, приступачности 

и квалитету комуналних услуга снабдевања водом и одвођења отпадних вода. 

Изјашњавање корисника се може организовати и за друге услуге које обавља Јавно 

комунално предузеће Варварин (пијачне услуге, одржавање зеленила, управљање 

гробљима). 
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Општина Варварин најкасније до 1. октобра текуће године самостално организује 

изјашњавање корисника комуналне услуге сакупљања и одношења комуналног отпада, 

чије је обављање поверено приватном пружаоцу услуга. 

Упитник је основни инструмент за добијање одговора. Изјашњавање се 

организује електронским путем. Уколико постоје услови за то, грађани се могу додатно 

анкетирати и помоћу папирних упитника које грађани попуњавају самостално или их за 

њих попуњавају анкетари.   

 

Обавештавање грађана о резултатима анкетирања 

Члан 28. 

Јавно комунално предузеће за комуналне услуге из става 1, односно Општина за 

комуналне услуге из става 2. су у обавези да припреме извештај о спроведеном 

изјашњавању грађана, у коме се обавезно наводе налази као и препоруке за унапређење 

квалитета услуга. Извештај се најкасније до 15. децембра објављује на интернет 

презентацији општине и интернет презентацији Јавног комуналног предузећа, 

објављивањем краћих саопштења прилагођених порталима и одржавањем конференције 

за штампу. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да у годишњи програм за следећу годину 

укључи активности којима се унапређује начин пружања услуга, како би се одговорило 

на најважније уочене пропусте, на основу примедби и сугестија грађана на основу 

годишњег изјашњавања. 

Општина Варварин обавештава приватног пружаоца услуга о најважнијим 

примедбама и сугестијама за унапређење квалитета услуга на основу годишњег 

изјашњавања грађана. Извештај се најкасније до 15. децембра објављује на интернет 

презентацији општине Варварин. 

 

Анкетирање грађана о квалитету, ефикасности и доступности услуга које пружа 

општинска управа, установе и службе чији је оснивач општина 

Члан 29. 

На начин предвиђен чланом 28. и 29. ове Одлуке, надлежна организациона 

јединица општинске управе, у сарадњи са установама и службама чији је оснивач 

општина Варварин, може да спроведе анкетирање о квалитету, ефикасности и 

доступности услуга које пружа општинска управа, установе и службе чији је оснивач 

општина Варварин.  

Извештај о спроведеном истраживању се објављује на интернет презентацији 

општине Варварин најкасније у року од 30 дана од завршетка анкетирања. 
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Грађани као чланови сталних и повремених радних тела 

Члан 30. 

Чланови сталног или повременог радног тела, које образују Скупштина општине, 

општинско веће и председник општине могу бити и грађани, који су стручњаци за 

одређена питања.  

 

За чланове радног тела из реда грађана именују се лица која имају најмање 5 

година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање и најмање пет 

година радног искуства на пословима који су повезани са облашћу за коју се формира 

радно тело.   

 

Број чланова радног тела из реда грађана може бити и већи од броја осталих 

чланова.   

 

Представљање јавности годишњих извештаја о раду јавних предузећа и служби 

Члан 31. 

Након што Скупштина општине усвоји годишње извештаје о пословању и о 

извршењу финансијског плана (ревидрани годишњи финансијски извештај) јавног 

комуналног предузећа и јавних установа, они се објављују на интернет презентацији 

општине у року од 30 дана од дана усвајања извештаја. 

 

У машински читљивом облику се на интернет презентацију општине Варварин 

постављају:  

 

1) извештај и подаци о томе у којој мери је испуњен годишњи програм пословања; 

2) извештај о извршењу свих компоненти одобреног годишњег финансијског плана 

са детаљима о свим приходима и расходима за претходну годину у поређењу са 

планом за сваку врсту услуга; 

3) копију годишњег рачуноводственог извештаја са билансом стања и билансом 

успеха; 

4) попуњена табела са показатељима пословања  уз образложење реализације по 

сваком од постављених циљева. 

 

  

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ступање на снагу 

Члан 32. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин“. 
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БРОЈ: 012-85/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 43. 

 

На основу члана члан  2. и 3.  Закона о комуналним делатностима (''Службени 

гласник  РС'', број  88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 11. Закона о 

јавним набавкама  (''Службени гласник РС'', број 91/2019), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гланик РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон 

и 47/2018)  и  члана 40.  став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019) 

Скупштина општине Варварин на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године донела је, 

 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању носиоца искључивог права за обављање делатности 

на територији општине Варварин за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се јавна предузећа на територији општине Варварин, чији 

је оснивач Општина Варварин и то: 

 

- Јавно комунално предузеће ''Варварин'' Варварин, 

- Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' 

Варварин, 

за носиоце искључивог права за обављање делатности  на које се не примењује 

Закон о јавним набавкама. 

 

Члан 2. 

Јавном комуналном предузећу ''Варварин'' из Варварина додељује се искључиво 

право за обављање делатности - пружања комуналних услуга на територији општине 

Варварин и то: 

 

- снабдевање водом за пиће, 

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 

- управљање комуналним отпадом, 

- управљање гробљем за насељена места Варварин и Варварин(село), 

- управљање пијацама у Варварину, 

- одржавање улица и путева, 
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- одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

- подизање и одржавање јавних зелених површина, 

- одржавање бунара, 

- обједињена обрада и наплата комуналних услуга (обрада података, 

рачуноводствени послови и књиговодствени послови), 

- извођење радова на изградњи, реконструкцији и одржавању путне 

инфраструктуре, водоводне и канализационе мреже и повезивање 

новоизграђених мрежа на постојећи систем, на територији општине Варварин, 

 

Јавном предузећу ''Расвета Варварин'' Варварин додељује се искључиво право за 

обављање делатности – обезбеђивање јавне расвете на територији општине Варварин и 

то: 

- обезбеђивање јавног осветљења, 

- одржавање уличне расвете на територији општине Варварин, 

- управљање и вршење надзора на извођењу радова на изградњи и одржавању 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева; 

- надзор над радовима на изградњи и реконструкцији објеката, водоводне и 

канализационе мреже; 

- израда идејних и главних пројеката и остале техничке документације за 

изградњу реконструкцију и одржавање путне инфраструктуре;  

Јавна предузећа за обављање комуналних делатности за које им је додељено 

искључиво право морају да испуњавају услове прописане Законом о комуналним 

делатностима (''Службени гласник  РС'', број  88/2011, 104/2016 и 95/2018) и  Уредбом о 

начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности (''Службени 

гласник РС'', број 13/2018 и 66/2018). 

Члан 3. 

Међусобна права и обавезе између Општине Варварин и јавних предузећа из 

члана 1. ове одлуке као носиоца искључивог права за обављање делатности  на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама, биће регулисана посебним уговором. 

 

Члан 4. 

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

општине Варварин'', а примењује се  од 1. jануара 2022. године.  

 

 

БРОЈ: 023-47/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

/м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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44. 

 

На основу члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-

др.закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018,41/2018-др.закон, 87/2108, 23/2019 и 

128/2020-др.закон), чланова 20. став  1. тачка 1. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/18) и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Варварин (Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019),  

Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној 23. децембра 

2021.године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

 О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА ПЕРИОД 2022. - 2025. ГОДИНА 

 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Варварин 

за период 2022.-2025.годинa. 

 

 

Члан 2. 

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима општине Варварин за период 

2022.-2025.годинa. 

је саставни део ове Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 34-6/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 

 45. 

 

На основу члана 5. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 1. и 2. Закона о 

донацијама и хуманитарниј помоћи (''Службени лист СРЈ'', број 53/2001, 61/2001-испр., 

36/2002 и ''Службени гласник РС'', број 101/2005-др. закон) и члана 40. Статута општине 

Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019), у циљу реализације мера и 
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активности предвиђених Локалним антикорупцијским планом Општине Варварин за 

период од 2022. до 2025. године, 

Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА ОПШТИНЕ 

ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се начин, поступак и контрола пријема и реализације 

донација, као наменског бесповратног прихода општине Варварин. 

 

Члан 2. 

Донација, у смислу ове одлуке, подразумева донацију, хуманитарну помоћ, 

поклон и друга бестеретна стицања који представљају наменски бесповратни приход 

општине Варварин који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и 

примаоца донације.  

Давалац донације, у смислу ове одлуке, јесте физичко или правно лице које даје 

донацију општини Варварин. 

Прималац донације, у смислу ове одлуке, јесте општина Варварин. 

Корисник донације, у смислу ове одлуке, јесте орган Општине Варварин или јавна 

служба Oпштине Варварин којој је донација намењена. 

 

Члан 3. 

Предмет донације могу бити роба, (осим дувана и дуванских прерађевина, 

алкохолних пића и путничких аутомобила), услуге, новац, хартије од вредности, 

имовинска и друга права. 

  

Члан 4. 

Давалац донације не може бити физичко или правно лице:  

            - над којим корисник донације врши контролу или надзор, 

- које представља повезано лице са јавним функционером општине Вaрварин, у 

смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 

функција. 

 

Члан 5. 

Донација се остварује уговором између даваоца донације и примаоца донације 

који мора бити сачињен у писаној форми. 

Вредност предмета донације мора бити процењива и исказана у уговору о 

донацији.  

Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз завршни рачун буџета 

општине Варврин за годину у којој је донација дата. 

 

Члан 6.  

Пре потписивања уговора, лице које жели да учини донацију је дужно да 

Општинској управи општине Варварин достави писани предлог за давање донације, а 

Општинска управа је дужна да утврди оправданост и исплативост предложене донације. 
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Члан 7. 

Донација је оправдана уколико њена намена, односно начин трошења и 

коришћења одговарају потребама примаоца и корисника донације. 

 

Члан 8.  

Донација није исплатива уколико су процењени трошкови одржавања и 

коришћења већи од њене вредности у периоду од три године од дана пријема. 

   

Члан 9. 

Начелник Општинске  управе (у даљем тексту: начелник), у року од три дана од 

дана достављања писаног предлога за давање донације из члана 6. ове одлуке, решењем 

образује Комисију за процену оправданости и исплативости предложене донације (у 

даљем тексту: Комисија). 

Комисија има три члана, од којих је један председник. 

Председника и чланове Комисије одређује начелник из реда запослених, у 

зависности од предмета и корисника донације. 

Комисија је дужна да изради и достави Општинском већу образложену анализу 

оправданости и исплативости предложене донације са мишљењем, у року од 15 дана од 

дана образовања.  

 

Анализа оправданости и исплативости предложене донације из става 4. овог члана 

садржи процену постојања потребе за предметом предложене донације, као и процену 

трошкова коришћења и одржавања предмета предложене донације, укључујући ту и 

евентуалне прикривене трошкове. 

  

Члан 10. 

Уколико утврди да предложена донација није оправдана или исплатива, односно 

да је подносилац предлога за давање донације физичко или правно лице из члана 4. ове 

одлуке, Комисија је дужна да то констатује у анализи оправданости и исплативости 

предложене донације са мишљењем.  

 

Члан 11. 

О предлогу донације одлучује Општинско веће на основу образложене анализе 

оправданости и исплативости предложене донације са мишљењем Комисије, у року од 

три дана од дана достављања ове анализе.   

  

Члан 12. 

Уколико је донета одлука о прихватању предлога донације, давалац донације и 

председник Општине потписују уговор о донацији. 

 

Члан 13. 

Уговором о донацији регулишу се права, обавезе и одговорности даваоца и 

примаоца донације. 

Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним странама, предмету и 

вредности донације, намени донације, начину и року извршења донације, извештавању 

даваоца донације о реализацији донације,  условима за измену или раскид уговора о 

донацији, као и одредбе о решавању спорова. 
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Члан 14. 

Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца донације, са посебно 

дефинисаном наменом донације. 

 

Члан 15. 

Корисник донације је дужан да користи донацију наменски, у складу са уговором 

о донацији. 

Корисник донације је дужан да изради и достави Општинској управи  извештај о 

реализацији донације, у року од 15 дана од дана када је предмет донације искоришћен.  

Уколико је предмет донације такав да захтева одржавање и/или набавку додатне 

робе или услуга за њено коришћење, корисник донације је дужан да изради и достави 

Општинској управи годишњи извештај о коришћењу донације, најкасније до 31. јануара 

текуће године за претходну годину.  

 

Члан 16. 

Контролу наменског и сврсисходног располагања и трошења донације врши 

надлежно Одељење Општинске управе. 

 

Члан 17. 

Општинска управа је дужна да формира Јединствену евиденцију о донацијама 

општине Варварин.  

Начелник одређује лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене евиденције 

из става 1. овог члана. 

  

Члан 18.  

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обавезно садржи: 

1) уговоре о донацији; 

2) образложене анализе о оправданости и исплативости предложених донација; 

3) писане предлоге за давање донације који су одбијени;   

4) извештаје о реализацији донација.  

 

Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке објављује се и редовно 

ажурира на интернет презентацији општине Варварин varvarin.ls.gov.rs. 

 

 

Члан 19. 

На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. став 1. ове одлуке, 

Општинска управа је дужна да Скупштини и Општинском већу општине Варварин 

поднесе годишњи извештај о регистрованим донацијама, најкасније до 31. марта текуће 

године за претходну годину. 

     

Извештај из става 1. овог члана  садржи податке о броју и предмету предложених 

донација; броју и предмету потписаних уговора о донацијама; њиховој реализацији; 

броју одбијених предлога за давање донација и разлозима због којих су ови предлози 

одбијени.  
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Општинска управа ће формирати Јединствену евиденцију о донацијама у року од 

три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

У року из става 1. овог члана, начелник ће одредити лице задужено за вођење и 

ажурирање Јединствене евиденције о донацијама. 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин“. 

 

БРОЈ: 02-36/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 46. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-

др.закон), члана 7., 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', број 62/2006.....111/2021-др.закон), члана 4. став 1. и 39. став 3. Закона о 

прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС) и 

члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин  (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019),  

 Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 23. децембра 2021. 

године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Варварин, 

број 22/2019 и 3/2021), у члану 12. ТАКСЕНА ТАРИФА, ТАРИФНИ БРОЈ 1, тачка 1. За 

истицање фирме на пословном простору (фирмарина), у табели  делатност, мењају се 

износи у динарима,  и гласе: 
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Ред. 

бр. 
ДЕЛАТНОСТ ИЗНОС У ДИНАРИМА 

  I зона II зона III зона 

1. Делатност електропривреде  651.150   

2. Делатност банкарства       

 - Пословне банке  651.150 651.150 651.150 

 - Мењачнице 32.558 14.000 7.000 

3. Делатност осигурања имовине и лица 651.150 651.150 651.150 

4. Трговина нафтом и дериватима нафте 651.150 260.460 65.115 

5. Поштанске услуге 651.150 65.115 65.115 

6. Мобилне и телефонске услуге 651.150 651.150 651.150 

7. Казина, коцкарнице и бинго сале - коцка и клађење    

 - Велика правна лица 651.150 651.150 651.150 

 - Средња и мала правна лица 260.460 260.460 260.460 

7а Спортске кладионице (без апарата за игре на срећу) 130.230 97.673 65.115 

8. Ноћни барови и дискотеке 65.115 65.115 65.115 

9. Трговина на велико дуванским производима 651.150 651.150 651.150 

 

 

Члан 2. 

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

општине Варварин''.  

 

 

БРОЈ: 434-11/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 47. 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. 

тачка 11. Статута општине Варварин (Службени лист општине Варварин'', број 5/2019), 

а у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским 

планом oпштине Варварин за период од 2022. до 2025. године,  

Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној 23. децембра 

2021.године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ  

О ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВАРВАРИН 
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I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак предлагања кандидата за 

чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач Општина Варварин као и 

поступак и критеријуми (мерила) за утврђивање кандидата за чланове надзорног одбора 

јавног предузећа чији је оснивач Општина Варварин. 

 

Члан 2. 

Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач 

Општина (у даљем тексту: Надзорни одбор), именује Скупштина општине Варварин, на 

предлог Општинског већа општине Варварин у складу са овом одлуком. 

 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. 

 

Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених. 

 

 

II. ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА 

 

Члан 3. 

Кандидате за чланове надзорног одбора предлажу: 

- Кандидате за два члана надзорног одбора предлажу одборничке групе у 

Скупштини општине Варварин; 

- Кандидат за члана надзорног одбора из реда запослених, предлаже се на начин и 

по поступку који је уређен статутом јавног предузећа. 

Предлагач из става 1. овог члана подноси надлежном скупштинском радном телу 

- Одбору за административно-мандатна питања  (у даљем тексту: Одбор) најмање два 

предлога кандидата за члана надзорног одбора (у даљем тексту: кандидати).  

Предлог из става 2. овог члана обавезно садржи образложење и доказе о 

испуњености услова за именовање кандидата прописаних законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа.   

Предлагач из става 1. овог члана дужан је да најкасније три месеца пре истека 

мандата чланова надзорног одбора, достави Одбору предлоге кандидата.  

Уколико члану надзорног одбора престане мандат оставком или разрешењем, 

предлагач из става 1. овог члана дужан је да у року од осам дана од дана престанка 

мандата достави Одбору предлоге кандидата. 

 

III. ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ КАНДИДАТАЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА 

Члан 4. 
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Одбор прегледа све приспеле предлоге и приложене доказе и проверава 

испуњеност услова за именовање кандидата прописаних законом којим се уређује правни 

положај јавних предузећа.  

Након пријема, а пре разматрања предлога, чланови Одбора дужни су да дају 

писане изјаве о непостојању приватног интереса у вези са кандидатима или се изузимају 

из рада Одбора уколико такав интерес постоји.  

 

Члан 5. 

Одбор саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају 

услове за именовање за члана надзорног одбора, ради спровођења поступка провере 

стручне оспособљености и знања. 

 

Члан 6. 

Одбор доставља писано обавештење кандидатима о томе када отпочиње поступак 

провере стручне оспособљености и знања, најкасније осам дана пре почетка тог 

поступка.  

Ако се поступак из става 1. овог члана спроводи у више делова, кандидати се на 

почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део овог поступка.  

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 

1. овог члана, не позива се да учествује у наредном делу овог поступка. 

 

Члан 7. 

Одбор оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у податке 

и приложене доказе уз предлоге кандидата и спроведене писане и усмене провере, на 

начин прописан овом одлуком. 

 

Члан 8. 

Стручну оспособљеност кандидата Одбор оцењује на основу увида у податке и 

приложене доказе, као и путем разговора. 

 

Члан 9. 

Увидом у податке и приложене доказе, Одбор оцењује стручну оспособљеност 

кандидата стечену високим образовањем и стручну оспособљеност стечену радним 

искуством.  

 

Радним искуством у смислу става 1. овог члана, сматра се укупно радно искуство 

које је кандидат стекао на пословима за које се захтева високо образовање стечено на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама (у даљем тексту: високо образовање), као и 

радно искуство које је кандидат стекао на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа.  

 

У разговору, Одбор оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу 

његових одговора на питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, 

корпоративно управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа.  

 

Члан 10.  

 Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се 

оценама два или три, на следећи начин: 
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1) стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова – оцена 2; 

 

2) високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука) – оцена 3; 

Члан 11. 

 Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним искуством на 

пословима за које се захтева високо образовање, оцењује се оценом од један до три, на 

следећи начин: 

 

1) радно искуство од 3 до 5 година – оцена један (1); 

 

2) радно искуство од 5 до 10 година – оцена два (2); 

 

3) радно искуство преко 10 година – оцена три (3). 

 

 

Члан 12. 
 Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који су 

повезани са пословима јавног предузећа (у даљем тексту: послови), оцењује се оценом 

од један до три, на следећи начин: 

 

1) за радно искуство стечено на пословима у трајању од једне до три године – оцена један 

(1); 

 

2) за радно искуство стечено на пословима у трајању од три до пет година – оцена два 

(2); 

 

3) за радно искуство стечено на пословима у трајању преко 5 година – оцена три (3). 

 

 

Члан 13.  

    Знања кандидата Одбор проверава писаним путем и у разговору. 

Одбороцењује знања кандидата провером: познавања једне или више области из 

које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања 

других делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује 

правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују 

услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области 

корпоративног управљања, као и општих прописа о раду. 

Члан 14. 

 На основу провере стручне оспособљености и знања, Одбор оцењује кандидате 

оценама од један до три, које имају следеће значење: 

 

1) оцена један (1) - „не задовољава“ 

2) оцена два (2) - „делимично задовољава“ 
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3) оцена три (3) – „у потпуности задовољава“ 

 

 У току усмене провере стручне оспособљености и знања, у разговору са 

кандидатом, сваки члан Одбора оцењује сваки одговор кандидата појединачно, једном 

од оцена из става 1. овог члана.  

Питања за усмену проверу стручне оспособљености и знања кандидата, Одбор 

припрема унапред. 

Члан 15. 

 Одбор утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, израчунавањем 

просечне оцене, према критеријумима (мерилима) прописаним овом одлуком. 

 

 Уколико два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према 

наведеном редоследу следећи критеријуми: 

 

 1) дуже радно искуство стечено на пословима (при чему се рачунају године и пуни 

месеци радног искуства);  

 

 2)  виши степен високог образовања.  

 

 Уколико два или више кандидата након примене критеријума из става 2. овог члана 

имају једнак резултат, предност има кандидат за којег Одбор, у поновном разговору, 

утврди да боље испуњава захтеве за обављање послова у надзорном одбору. 

 

Члан 16. 

Одбор утврђује ранг листу са највише четири кандидата за два члана Надзорног 

одбора (за сваког члана надзорног одбора по два кандидата), који су са најбољим 

резултатом испунили критеријуме за именовање прописане овом одлуком.  

У случају из члана 3. став 5. ове одлуке, Одбор утврђује ранг листу са највише два 

кандидата за члана Надзорног одбора, који су са најбољим резултатом испунили 

критеријуме за именовање прописане овом одлуком. 

 Ранг листа из става 1. и 2. овог члана обавезно садржи: 

 

 1) личне податке кандидата; 

 

 2) податке о стеченом високом образовању кандидата;  

 

 3) податке о радном искуству кандидата; 

 

 4) податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и 

просечној оцени кандидата, и  

 

 5) образложење. 

 

Одбор у року од три дана од дана утврђивања ранг листе из ст. 1. и 2. овог члана 

доставља кандидатима обавештење о постигнутим резултатима.  

Ранг листу кандидата из ст. 1. и 2. овог члана са записником Одбор доставља 

Општинском већу у року од 30 дана од дана достављања предлога кандидата. 
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Члан 17. 

Општинско веће припрема предлог акта о именовању чланова надзорног одбора 

у складу са ранг листом кандидата из члана 17.ст. 1. и 2. ове одлуке и доставља га 

Скупштини општине ради усвајања.  

 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 02-35/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 48. 

 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 

број 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 и 37/2019-

др.закон, 9/2020 и 52/2021), на основу члана 12. Правилник о начину и поступку избора 

чланова комисије за стручну контролу планских докумената , комисија за контролу 

усклађености планских докумената, комисија за планове јединице локалне самоуправе и 

комисија за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 

члановима комисије, као и условима и начину рада комисије (''Службени гласник РС'', 

број 32/19) и члан 40.Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 5/19),  

Скупштина општине Варварин на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком образује се Комисија за планове општине Варварин (у даљем 

тексту: Комисија), одређује број чланова и састав, начин рад, висина накнаде 

председнику и члановима комисије и друга питања од значаја за рад Комисије. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења 

планских докумената, стручна провера усклађености урбанистичког пројекта са 

планским документом и законом којим се уређује планирање и изградња као и давање 

стручног мишљења по захтеву надлежних организационих јединица Општинске управе. 
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Члан 3. 

Комисија има председника, заменика председника, секретара и три члана који се 

именују из реда стручњака за област просторног планирања и урбанизма и других 

области које су од значаја за обавњање стручних послова у области планирања, уређења 

простора и изградње, са одговарајућом лиценцом.  

Једна трећина чланова именује се на предлог министра надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма.   

Члан 4. 

У Комисију за планове општине Варварин именују се: 

 

1. Владан Весић, дипл. инж. грађевине из Варварина, председник, лиценца број: 

312Н17609; 

2. Силвана Милић, дипл. инж. архитектуре из Параћина, заменик председника, 

лиценца број: 200112109 и 300695204; 

3. Емина Спасић, дипл. инж. архитектуре из Орашја, члан, лиценца број: 

300088316; 

4. Марина Радовановић, дипл. инж. архитектуре из Крушевца, лиценца ИКС број: 

200013503 и 300915804, члан, испред министарства надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма; 

5. Гордана Недељковић, дипл. инж. архитектуре из Крушевца, лиценца ИКС број: 

200002703 и 300273603, члан, испред министарства надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма; 

6. Дијана Петковић, дипл. инж. архитектуре из Ћићевца, секретар, лиценца број: 

314Р23517; 

 

Члан 5. 

Рад Kомисија из члана 2. ове одлуке ближе се уређује Пословником о раду 

комисије.  

Пословник о раду комисије предлаже председник Комисије и доноси га Kомисија 

већином гласова на конститутивној седници.  

Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници, 

начин вођења записника, начин гласања и одлучивања, сачињавање и потписивања 

записника, односно извештаја о обављеној стручној контроли и  извештаја о обављеном 

јавном увиду. 

 

Члан 6. 

Председник Комисије сазива седнице, предлаже дневни ред (у сарадњи са 

надлежним лицима носиоца израде планског документа који је предмет заседања), 

председава седницама Комисије, подписује записнике и закључке Комисије и обавља 

друге послове које му повери Комисија, у складу са законом и овом oдлуком. 

 

Члан 7. 

Мандат председника и чланова Комисије траје четири године. 

 

Члан 8. 

Председнику и члановима комисије из члана 4. ове одлуке за рад у Комисији 

припада право на накнада, која се обезбеђује у буџету општине Вараварин. 

Износ накнаде по члану Комисије утврђује се по одржаној седници Комисије, у 

висини од 10% износа републичке просечне нето зараде, према последњем објављеном 

податку Републичког завода за статистику. 
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Члан 9. 

Чланови Комисије који немају пребивалиште на територији општине Варварин 

имају право на накнаду трошкова превоза, у висини цене повратне аутобуске карте на 

релацији од места пребивалишта до места одржавања седнице Комисије. 

 

Члан 10. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању 

Комисије за планове (''Службени лист општине Варварин'', број 5/2017). 

 

Члан 11. 

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

општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 02-18/21-I 

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

49. 

 

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

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

члана 5.став 1. а у вези са чланом 16. и чланом 18.Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин (''Службени лист 

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

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

Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној  дана 23. децембра 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину 

 општине Варварин непосредном погодбом са накнадом 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину 

општине Варварин путем непосредне погодбе. 

 

Члан 2. 

Предмет прибављања је следећа непокретност: 

 

- Део катастарске парцеле бр. 2651/2 КО Варварин село,  власника 

Весић Јакова из Села Варварина, пољопривредно земљиште њива 

1.класе, облик својине приватна својина.                                             
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Члан 3. 

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

Наведена парцела у потпуности задовољава потребе и најпогоднија је за брзо решавање 

проблема, како не постоји друга одговарајућа парцела  приступа се прибављању наведене 

парцеле непосредном погодбом са накнадом 

 

Члан 4. 

Поступак непосредне погодбе, сагласно законским, подзаконским актима и 

одлукама Скупштине општине Варварин које уређују ову област,  спровешће Комисија 

за прибављање и отуђење непокретности у јавној својини општине Варварин образована 

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

 

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

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

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

сачини записник са одговарајућим предлогом и достави га Општинском већу. 

 

Члан 5. 

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

Варварин непосредном погодбом уз купопродајну цену која није виша од тржишне 

вредности непокретности утврђене од  стране надлежног органа, средствима из буџета 

општине Варварин. 

 

Члан 6. 

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

основу Одлуке Скупштине општине Варварин о прибављању непокретности у јавну 

својину општине Варварин  непосредном погодбом, закључи уговор о прибављању 

предметних непокретности у јавну својину општине Варварин. 

 

Члан 7. 

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

општине Варварин''. 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом, представља 

члан 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 

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

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе  одређен у 

складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.  

 

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

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

управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 39/2020) прописана је надлежност Скупштине општине за 
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одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине. 

Чланом 16. и 18. наведене Одлуке прописан је поступак и надлежност код прибављања 

непокретности непосредном погодбом. 

 

На основу извештаја водоснабдевања у периоду јуна месеца 2020.године упућен 

је допис Председнику општине од стране директора ЈКП „Варварин“ Варварин, у форми 

обавештења да постоји проблем ефикасног снабдевања корисника пијаћом водом услед 

повећања спољних температура и повећаног броја корисника на водоводној мрежи. По 

наводима директора постоји проблем обезбеђења потребне количине воде која би 

задовољила потребе корисника. Од три бунара два су неисправна а бунар који је у 

експлоатацији је смањеног капацитета и постоји велики ризик да се и он оштети услед 

непрекидне и веће експлоатације од 20 литара у секунди. Наведеним дописом 

предложено је што хитније бушење новог бунара са најмање 15 литара воде у секунди 

која би надоместила недостатак потребне количине воде. Овакво стање представљало је 

потенцијалну опасност да ће у случају да дође до испадања из система и последњег 

бунара који је на располагању велики број грађана који се снабдева водом из јавног 

водовода остати без воде на дужи временски период, пошто не постоји никаква 

алтернативна могућност напајања јавног водовода. У том случају могло би се обезбедити 

одређени број цистерни са водом за пиће али би снабдевање техничком водом за 

одржавање хигијене било готово немогуће. Таква ситуација угрозила би здравље 

становништва што је нарочито опасно због постојеће пандемије вируса - COVID 19 када 

је одржавање хигијене једина борба против вируса. 

Општински штаб за ванредне ситуације је због хитности дана 28.07.2020. године 

а на основу члана 41. став 4 и члана 43. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама донео Закључак којим се задужује 

Општинска управа општине Варварин да одмах приступи спровођењу поступка за 

изградњу (бушење) бунара за снабдевање воде за пиће грађана који се снабдевају из 

јавног градског водовода. Након изградње исти ће бити предат на коришћење ЈКП „ 

Варварин “ Варварин. 

ЈКП „ Варварин “ Варварин предложило је катастарску парцелу 2651/2 КО 

Варварин село  јер је на тој парцели постојао бунар који се у међувремену урушио, такође 

наведена парцела има обезбеђену комплетну инфраструктуру што би у овако хитној 

ситуацији смањило период уређења и прикључења новог бунара на водоводну мрежу. 

Наведена локација је и најпогоднија за прикључење бунара на постојећи водовод. 

Наведена парцела у потпуности задовољава потребе и најпогоднија је за брзо решавање 

проблема, како не постоји друга одговарајућа парцела  приступа се прибављању наведене 

парцеле непосредном погодбом са накнадом. 

 

Закључком Општинског већа општине Варварин донетог дана 25.11.2021. године 

приступа се решавању имовинско правних односа- покретање поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине непосредном погодбом са накнадом дела 

парцеле 2651/2 КО Варварин село  власника Весић Јакова из Села Варварина а који је 

већ дао сагласност за извођење радова на изградњи артерског бунара. Истим закључком 
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приступа се покретању поступка набавке услуге за израду Идејног решења, Пројекта за 

грађевинску дозволу, Пројекта за извођење и Пројекта детаљних хидрогеолошких 

истраживања. Идејним решењем и кроз Пројекат детаљних хидрогеолошких 

истраживања дефинисаће се површина - део парцеле  бр.2651/2 КО Варварин село који 

је потребно прибавити.Општина покреће поступак прибављања непокретности у јавну 

својину непосредном погодбом са накнадом од Весић Јакова из Села Варварина.  

Одлуком о  прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној 

својини Општине Варварин чл. 16.  прописано је да се непокретне ствари могу прибавити 

или отуђити из јавне својине непосредном погодбом али не испод од стране надлежног 

органа процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад 

те вредности (код прибављања) ако у конкретном случају то представља једино могуће 

решење.  

Одлуком  о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној 

својини Општине Варварин чл.18. прописано је да Скупштина Општине одлучује о 

прибављању и располагању непокретностима непосредном погодбом и испод тржишне 

вредности, односно без накнаде у јавној својини Општине. Општина има обезбеђена 

средства Одлуком о буџету за 2021. Годину, функционална класификација 630 

Водоснабдевање, програм 1102 комуналне делатности, ПА 0008 управљање и 

снабдевање водом за пиће, економска класификација 541111 Набавка пољопривредног 

земљишта.  

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

БРОЈ: 46-35/21-I 

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

50. 

 

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

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 

члана 5.став 1. а у вези са чланом 16. и чланом 18.Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин (''Службени лист 

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

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

Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној  дана 23. децембра 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину 

 општине Варварин непосредном погодбом са накнадом 
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Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину 

општине Варварин путем непосредне погодбе. 

 

Члан 2. 

Предмет прибављања су следеће непокретности: 

 

- Катастарске парцеле бр. 8469/1 у површини од 3649м2  и кп.бр. 8470/1 

у површини од 4270м2 КО Обреж, уписане  у лн.бр. 3097 КО Обреж 

као пољопривредно земљиште, укупне површине 7919м2, врста права 

својина Јевтић (Драгољуб) Гордана, облик својине приватна својина. 

                                                             

 

Члан 3. 

Непокретности  из члана 2. ове одлуке, прибављају се непосредном погодбом јер 

је пројектом  предвиђено као једино и најбоље решење које својим положајем и 

површином задовољава услове за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода 

(ППОВ), због којих се прибављање не би могло реализовати јавним надметањем односно 

прикупљањем понуда.  

 

Члан 4. 

Поступак непосредне погодбе, сагласно законским, подзаконским актима и 

одлукама Скупштине општине Варварин које уређују ову област,  спровешће Комисија 

за прибављање и отуђење непокретности у јавној својини општине Варварин образована 

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

 

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

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

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

сачини записник са одговарајућим предлогом и достави га Општинском већу. 

 

Члан 5. 

Непокретности из става 1. ове одлуке прибавиће се у јавну својину општине 

Варварин непосредном погодбом уз купопродајну цену која није виша од тржишне 

вредности непокретности утврђене од  стране надлежног органа, средствима из буџета 

општине Варварин. 

 

 

Члан 6. 

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

основу Одлуке Скупштине општине Варварин о прибављању непокретности у јавну 

својину општине Варварин  непосредном погодбом, закључи уговор о прибављању 

предметних непокретности у јавну својину општине Варварин. 

 

Члан 7. 

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

општине Варварин''. 
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Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом, представља 

члан 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 

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

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе  одређен у 

складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.  

 

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

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

управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 39/2020) прописана је надлежност Скупштине општине за 

одлучивање о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине. 

Чланом 16. и 18. наведене Одлуке прописан је поступак и надлежност код прибављања 

непокретности непосредном погодбом. 

 

Општина Варварин је део Пројекта „ЧИСТА СРБИЈА“, којим је предвиђена 

изградња ППОВ. Уговором који је Општина потписала са Министарством грађевине, 

саобраћаја и инфраструктуре и кинеском компанјом CRBC, регулисана су међусобна 

права и обавезе уговорних страна приликом изградње постројења. Пројекат обухвата 

пројектовање и извођење радова, док је обавеза Општине Варварин решавање права 

власништва на локацијама предвиђеним за изградњу ППОВ, као и решавање права 

службености траса за канализацију. Једне од непокретности на којима је планирана 

изградња ППОВ кп.бр. 8469/1 и 8470/1 КО Обреж уписане у лн.бр. 3097 КО Обреж као 

пољопривредно земљиште, укупне површине 7919м2, врста права својина Јевтић 

(Драгољуб) Гордана, облик својине приватна својина. Како би се пројекат реализовао 

неопходно је да Општина као инвеститор регулише имовинско правне односе на начин 

да се предметне парцеле пренесу у власништву Општине Варварин.   

Катастарске парцеле бр. 8469/1 и 8470/1 КО Обреж једине одговарају за 

постављање ППОВ како по површини тако и по својој локацији, како на датој локацији 

нема парцела одговарајуће површине са излазом на пут Општина  је у обавези да ради 

даље реализације Пројекта „Чиста Србија“ непосредном погодбом прибави  ове парцеле. 

Просторним планом општине Варварин („Сл.лист општина Варварин“, бр.2/2010) 

предвиђене су две варијанте прикупљања и одвођења отпадних вода. Обе варијанте су 

засноване на једном централном систему за пречишћавање отпадних вода. Разлика 

између варијанте „А“ и варијанте „Б“ била је у положају централног постројења за 

прикупљање и пречишћавање отпадних вода. Планом генералне регулације Варварин 

усвојена је варијанта „2“ која је заснована на децентрализовању процеса пречишћавања 

отпадних вода. У оквиру ове варијанте насеља имају засебна постројења за 

пречишћавање отпадних вода осим у неколико случајева где не постоје јасно дефинисане 
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границе између насеља па је у том случају задржан концепт заједничког Постројења за 

пречишћавање отпадних вода.  

 

Општина има обезбеђена средства Одлуком о буџету за 2021. годину  Општине 

Варварин за изградњу канализационе мреже у насељеним местима Село Варварин  Буџет 

2022. раздео 5 – Општинска управа програм 6 –0401-заштита животне средине, Пројекат 

0401-4001-Чиста Србија функционална класификација 520- управљање одпадним 

водама– у укупном износу од 3.000.000,00 динара (за цео Пројекат). Средства за 

изградњу самог постројења Општина Варварин обезбедиће преко пројекта који обухвата 

пројектовање и извођење а који су  регулисани  Уговором са са Министарством 

грађевине, саобраћаја и инфраструктуре и кинеском компанјом CRBC.  

 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

БРОЈ: 46-33/21-I 

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 51. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019) и предлога Општинског већа општине Варварин број 

400-172/2021-III од 14.12.2021.године, 

 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобрава се исплата новчане награде председницима Савета месних заједница 

општине Варварин, у укупном износу од 210.000,00 динара, на име њиховог доприноса 

у развоју локалне локалне самоуправе за 2021.годину.  

 

Члан 2. 

Новчана награда у појединачном износу од 10.000,00 динара одобрава се 

следећим лицима:  

 

1. Владица Филиповић, председник Савета МЗ Бачина, 

2. Марко Живановић, председник Савета МЗ Бошњане, 

3. Александар Павић, председник Савета МЗ Варварин, 

4. Андрија Тодоровић, председник Савета МЗ Варварин (село), 

5. Биљана Богдановић, председник Савета МЗ Горњи Катун, 

6. Саша Јовановић, председник Савета МЗ Горњи Крчин, 

7. Жељко Лутовац, председник Савета МЗ Доњи Катун, 
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8. Ненад Мијајловић, председник Савета МЗ Доњи Крчина, 

9. Драган Томић, председник Савета МЗ Залоговац, 

10. Александар Марковић, председник Савета МЗ Избеница, 

11. Драган Матић, председник Савета МЗ Карановац, 

12. Бане Минић, председник Савета МЗ Мала Крушевица, 

13. Марко Јевтић, председник Савета МЗ Мареново, 

14. Марко Николић, председник Савета МЗ Маскаре, 

15. Стефан Гајић, председник Савета МЗ Обреж, 

16. Љубомир Николић, председник Савета МЗ Орашје, 

17. Небојша Тасић, председник Савета МЗ Пајковац, 

18. Славољуб Антић, председник Савета МЗ Парцане, 

19. Драгољуб Костић, председник СаветаМЗ Суваја, 

20. Владан Лазаревић, председник Савета МЗ Тољевац, 

21. Иван Милошевић, председник Савета  МЗ Церница, 

 

Члан 3. 

Исплату новчане награда лицима из члана 2. ове одлуке реализовати у складу са 

Одлуком о буџету општине Варварин за 2022.годину, планираним средствима на разделу 

1, функција 130, економска класификација 423000. 

 

Члан 4. 

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

Општине Варварин''. 

 

Образложење 

 

Председници Савета месних заједница општине Варварин својим волонтерским 

радом значајно доприносе функционисању локалне самоуправе свакодневним 

ангажовањем ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима на 

територији општине. 

            Током 2021.године, ова лица била су укључена и у спровођење мера заштите 

становништва кроз различите активности као што су брига о старим лицима, 

дистрибуција намирница и лекова, а у сарадњи са Општинским штабом за ванредне 

ситуације и уз координацију инспекцијске службе Општинске управе општине 

Варварин. 

Средства за исплату новчане награде у укупном износу од 210.000, 00 динара, планирана 

су Одлуком о буџету општине Варварин за 2022.годину, на разделу 1 Скупштина 

општине. 

 

БРОЈ: 123-23/21-I 

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 52. 

 
На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019) и предлога Општинског већа општине Варварин број 400-171/2021-III од 

14.12.2021.године, 
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 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 2021.године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

Одобрава се набавка новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне 

школе са пребивалиштем на територији општине Варварин. 

 

Члан 2. 

Вредност појединачног пакетића опредељена је на износ до 1.000,00 динара и 

реализоваће се из средстава планираних у финансијским плановима месних заједница за 

2022.годину, у оквиру раздела 5 глава 5.04 економска класификација 423000. 

 

Члан  3. 

Набавку новогодишњих пакетића у складу са чланом 2. ове одлуке реализоваће 

председници Савета месних заједница према утврђеним списковима деце. 

 

Члан 4. 

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

Општине Варварин''. 

 

Образложење 
 

Општина Варварин је и у наредној 2022.години обезбедила средства у укупном износу од 

1.000.000,00 динара за набавку новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне 

школе која имају пребивалиште на територији општине Варварин. 

Вредност појединачног пакетића опредељена је на износ до 1.000,00 динара и 

реализоваће се из средстава планираних у финансијским плановима месних заједница за 

2022.годину.  

Набавку новогодишњих пакетића реализоваће председници Савета месних заједница 

према утврђеним списковима деце. 

 

 

БРОЈ: 123-22/21-I  

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

53. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019), сагласно члану 51. став 1. тачка 11. Посебног 

колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', број 38/2019 и 55/2020) и члану члану 22. став 2 Правилника о ближим условима 

остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у органима 

Општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 19/2021), на предлог 

Општинског већа општине Варварин број 123-20/2021-III од 14.12.2021.године, 

         Скупштина општине Варварин на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 
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О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Одобрава се једнократна солидарна помоћ за 2021.годину, у висини од 30.000,00 

динара, ради побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у органима 

општине Варварин и радно ангажованих лица у Општинској управи. 

 

Члан 2. 

Исплату једнокрaтне солидарне помоћи из члана 1. ове одлуке реализовати 

расположивим  средствима у буџету општине Варварин за 2021.годину и то: 

 

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Програм 16 – 2101 – Политички систем локалне самоуправе 

Програмска активност 0001 – Функционисање Скупштине 

Функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални полсови и спољни послови 

Економска класификација – 414419 – Остале помоћи запосленим 

радницима 

 

2. ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Програм 16 – 2101 – Политички систем локалне самоуправе 

Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа 

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни послови 

Економска класификација – 414419 – Остале помоћи запосленим 

радницима 

 

3. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

Програм 15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе 

Програмска активност 0004 – Општинско правобранилаштво 

Функционална класификација 330 – Судови 

Економска класификација – 414419 – Остале помоћи запосленим 

радницима 

 

4. ОПШТИНСКА УПРАВА 

Раздео 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА 

Програм 15 –0602 – Опште услуге локалне самоуправе 

Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

Функционална класификација 130 – Опште услуге 

Економска класификација – 414419 – Остале помоћи запосленим 

радницима 

 

 

Члан 3. 

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

листу Општине Варварин''. 
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Образложење 

 

Одредбом члана 51. став 1. тачка 11. Посебног колективног уговора за запослене 

у јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 38/2019 и 55/2020) 

прописано је да запослени имају право на солидарну помоћ за побољшање материјалног 

и социјалног положаја у складу са мерилима прописаним општим актом послодавца и 

расположивим финансијским средствима. 

Члан 22. став 2 Правилника о ближим условима остваривања права и начину 

исплате солидарне помоћи запосленима у органима Општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 19/2021) прописује да одлуку о висини солидарне помоћи 

доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа за сваку годину посебно, у 

складу са расположивим буџетским средствима. 

Запослени у органима општине Варварин и радно ангажована лица у Општинској 

управи обратили су се писаним захтевом број 123-20/2021-III од 14.12.2021.године за 

исплату једнократне солидарне помоћи за 2021.годину. 

На 28. седници Општинског већа одржаној дана 14. децембра 2021.године 

размотрен је наведени захтев и донет закључак којим се предлаже Скупштини општине 

да донесе одлуку о исплати једнократне солидарне помоћи за 2021.годину у висини од 

30.000,00 динара, ради побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у 

органима општине Варварин и радно ангажованих лица у Општинској управи. 

Зараде запослених у органима општине Варварин су бећ дужи временски период 

на истом нивоу што је довело до тога да су зараде већине запослених пре свега са 

средњом стручном спремом, доведенe на ниво минималне зараде. Истовремено је другим 

корисницима јавних средстава одобраван раст зарада. 

 У протеклој години материјални положај запослених је додатно отежан због 

пандемије изазване ширењем заразне болести COVID-19, која је имала за последицу 

дуготрајно одсуство са рада због потврђене заразне болести или због мере изолације или 

самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица 

непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака односно 

службених дужности. 

У циљу побољшања економске сигурности и неповољног материјалног положаја 

запослених донета је одлука у наведеном тексту. 

Средства за исплату једнократне солидарне помоћи обезбеђена су у буџету 

општине Варварин за 2021.годину. 
 

 

 

БРОЈ: 123-21/21-I 

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

26. 

 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 53. Статута општине Варварин (''Службени 

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

 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 2021. 

године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Годишњи програм пословања и Финансијски план  

Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 2022.годину 

 

 

 

 I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања и Финансијски план  Јавног 

комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 2022.годину, који  је донео Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа на седници одржаној дана 7.12.2021.године. 

 

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

 

 

БРОЈ: 023-41/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 27. 

 

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

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

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

 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 2021. 

године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета 

општине Варварин 

Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 2022.годину  

 

  

 

I Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција из буџета 

општине Варварин Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 2022.годину 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин на 

седници одржаној 7.12.2021.године Одлуком број 1461/ГД-2. 

 

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

 

 

БРОЈ: 023-42/21-I 

У Варварину, дана 23. децембара 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

               /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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28. 

 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

15/2016 и 88/2109) и члана 40. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019),  

 Скупштина општине Варварин на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план  

Јавног предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин за 

2022.годину  

 

 

 

I Даје се сагласност на Програм пословања и Финансијски план Јавног предузеће 

за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' Варварин за 2022.годину који је донео 

Надзорни одбор Јавног предузећа на седници одржаној дана 6. децембра 2021.године. 

 

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

 

 

БРОЈ: 023-43/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

29. 

 

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

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

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

 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета 

општине Варварин 

Јавног предузећа '' Расвета Варварин'' Варварин за 2022.годину  

 

  

 

I Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција из буџета 

општине Варварин Јавног предузећа '' Расвета Варварин'' Варварин за 2022.годину који 

је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа ''Расвета Варварин'' Варварин на седници 

одржаној 6.12.2021.године Одлуком број 452. 
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 II Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 023-44/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

30. 

 

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др-закон и 

6/2020) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019) 

 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин 

 

 

 

I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе ''Наша 

радост'' Варварин: 

 

1. Марија Петровић из Бачине, из реда родитеља,  

2. Невена Ранђеловић из Варварина(село), из реда родитеља, 

 

II  ИМЕНУЈУ СЕ  за чланове Управног одбора Предшколске установе ''Наша 

радост''  Варварин: 

 

1. Драгана Топић из Варварина, из реда родитеља, 

2. Добрила Дачић из Тољевца, из реда родитеља, 

 

III Мандат новоименованих чланова Управног одбора траје до истека мандата 

Управног одбора.  

 

IV Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“. 

 

 

БРОЈ: 02-37/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

               /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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31. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

          Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 23. децеммбра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Скупштине општине за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: председнику Скупштине општине, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 

 Број: 401-35/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 32. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Председника општине за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: Председнику општине, Одељењу за буџет и финансије и 

архиви. 

 

 Број: 401-32/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                      /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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 33. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске управе за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 Број: 401-164/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 34. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Oпштинског већа за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: председнику Општинског већа, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 Број: 401-34/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                      /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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 35. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинског правобранилаштва за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: Општинском правобранилаштву, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 Број: 401-36/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 36. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план за 2022.годину Капитални пројекти, програмске 

активности и остали пројекти општине Варварин, раздео v - Општинска управа. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 Број: 401-163/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                      /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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 37. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I УСВАЈА СЕ Финансијски план месних заједница за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: службенику на пословима месних заједница, Одељењу за 

буџет и  финансије и архиви. 

 

 

 

 Број: 401-37/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 38. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Фонда за развој пољопривреде за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: службенику на пословима пољопривреде, Одељењу за 

буџет и финансије и архиви. 

 

 

 Број: 400-168/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                      /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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 39. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

           Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године,  

донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I УСВАЈА СЕ Програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине 

Варварин за 2022.годину Јавног предузећа '' Расвета Варварин'' Варварин. 

 

II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: JП ''Расвета Варварин'' Варварин, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 

БРОЈ: 023-45/21-I          

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

40. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I УСВАЈА СЕ План коришћење средстава буџета Дома здравља ''Др Властимир 

Годић'' Варварин у 2022.години. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: директору Дома здравља, Одељењу за буџет и финансије 

и архиви. 
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 Број: 401-88/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 41. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Општинске библиотеке Варварин за 

2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: директору Општинске библиотеке, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 

 Број: 401-77/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 42. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин 

за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
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III Закључак доставити: директору ПУ ''Наша радост'', Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 

 Број: 401-78/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 43. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Спортског центра ''Темнић'' Варварин за 

2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: директору СЦ ''Темнић'', Одељењу за буџет и финансије 

и архиви. 

 

 

 

 Број: 401-79/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 44. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
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 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Центра за социјални рад за општине Варварин 

и Ћићевац – Одељење ЦСР у Варварину за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: директору Центра за социјални рад, Одељењу за буџет и 

финансије и архиви. 

 

 

 

 Број: 400-158/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 45. 

 

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

број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 15.седници одржаној дана 23. децембра 

2021.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 I УСВАЈА СЕ Финансијски план Црвеног крста Варварин за 2022.годину. 

 

 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

III Закључак доставити: секретару Црвеног крста, Одељењу за буџет из финансије 

и архиви. 

 

 

 Број: 400-166/21-I 

 У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 2. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019), члана 7. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту 

животне средине општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 4/2009), 

по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине, број 

401-00-1956/21-08 од  10.12.2021.године, 
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Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 23. децембар 2021. 

године, доноси 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2022. ГОДИНУ  

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

 

  

 I Овим Програмом утврђује се намена коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Варварин за 2022. годину. 

 

 II За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од 

2.800.000,00 динара. 

  

III Средства буџетског фонда за заштиту животне средине користиће се за 

финансирање следећих активности: 

 

Р.Б Намена - активност износ (динара) са 

ПДВ-ом 

2. Управљање отпадом  1.400.000,00 

3. Контрола и управљање отпадним водама     100.000,00 

4. Контрола и  заштита природе, биодиверзитет, јавне 

зелене површине 

   500.000,00 

5. Остало    800.000,00 

 УКУПНО СА ПДВ-ом 2.800.000,00 

 

 

 1) Управљање отпадом 

1.1. П.А. санација ''дивљих'' депонија 

Опис активности: уклањање дивљих депонија преко ЈКП ''Варварин'' Варварин, а 

по захтеву месних заједница или по налогу инспектора 

Циљ активности: санација дугогодишњег загађења 

Надлежни за спровођење програмске активности: ЈКП''Варварин'' из Варварина, 

Одсек за инспекцијски надзор. 

Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности: 300.000,00 

динара 

 Извор средстава финансирања: приходи буџета општине.  

 1.2. П.А. одржавање локације за одлагање комуналног отпада 

Опис активности: одржавање локације за одлагање отпада коју заједнички 

користе општине Варварин и Ћићевац, по утврђеној динамици за одржавање 

(разастирање отпада, прекривање инертним материјалом, сабијање отпада, 

одржавање приступног пута) 

Циљ активности: стварање услова за даље коришћење локације, до успостављања 

регионалног управљања комуналним отпадом. 

Надлежни за спровођење програмске активности: ЈКП''Варварин'' из Варварина, 

Одсек за инспекцијски надзор. 

Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности: 300.000,00 

динара 

 Извор средстава финансирања: приходи буџета општине. 
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1.3. П.А. набавка опреме за сакупљање комуналног отпада  

Опис активности: набавка опреме за сакупљање комуналног отпада 

Циљ активности: стварање услова за сакупљање отпада  и унапређење комуналне 

услуге 

Надлежни за спровођење програмске активности: Општинска управа општине 

Варварин, ЈКП''Варварин'' 

Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности: 800.000,00 

динара 

 Извор средстава финансирања: приходи буџета општине. 

  

2) Контрола и управљање отпадним водама 

2.1. П.А. текуће одржавање јавне канализационе и атмосферске мреже  у 

Варварину 

Опис активности:  отклањање кварова на дотрајалој канализационој  и 

атмосферској мрежи у Варварину, и спречавање изливања отпадних вода на 

јавним и другим површинама. 

Циљ активности: стварање услова за нормално функционисање канализационе 

мреже. 

Надлежни за спровођење програмске активности: ЈКП''Варварин'' из Варварина, 

Одсек за инспекцијски надзор. 

Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности: 100.000,00 

динара 

 Извор средстава финансирања: приходи буџета општине. 

 

3) Контрола и  заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

3.1. П.А. одржавање дрвореда  

Опис активности:  орезивање дрвећа, уклањање грана, уклањање дотрајалих и 

садња нових стабала на јавним површинама. 

Циљ активности: очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне 

средине 

Надлежни за спровођење програмске активности: ЈКП''Варварин'', ЈП''Расвета 

Варварин''  Одсек за инспекцијски надзор. 

Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности: 500.000,00 

динара 

 Извор средстава финансирања: приходи буџета општине 

 

4) Остало 

 5.1. П.А. Реализација програма дезинсекције на територији општине Варварин 

Опис активности:  уништавање комараца на свим јавним и зеленим површинама 

на територији општине Варварин, уништавање крпеља на јавним зеленим 

површинама у Варварину и двориштима свих школских и предшколских установа 

на територији општине Варварин, по посебном Програму  

Циљ активности: заштита становништва од заразних болести 

Надлежни за спровођење програмске активности: овлашћена стручна 

организација, Одсек за инспекцијски надзор. 

Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности: 800.000,00 

динара 

 Извор средстава финансирања: приходи буџета општине 

  



Страна 579 Број  23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 12. 2021.године 

 

IV Укупни приходи у 2022. години планирају се у износу од  2.800.000,00 динара 

из прихода буџета општине (извор финансирања 01) 

 

V Председник општине Варварин овлашћен је за располагање средствима са 

евиденционог рачуна Фонда и одговоран је за њихово законито и наменско коришћење. 

 

VI  Стручне, административне и друге послове за Фонд обавља Одељење за општу 

управу, заједничке послове и инспекцијски надзор. 

 

VII  Програм  објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

Број: 501-60/21-I 

У Варварину, дана 23. децембра 2021.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 580 Број  23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 12. 2021.године 

 

С А Д Р Ж А Ј 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Страна 

 

 

 

41. Одлука о усвајању Плана развоја општине Варварин за 

период 2021. - 2028. година. .............................................................................  528 

42. Одлука о начину и поступку учешћа грађана у вршењу 

јавних послова у општини Варварин. ..............................................................  529 

43. Одлука о одређивању носиоца искључивог права за 

обављање делатности на територији општине Варварин за 

2022. годину. ......................................................................................................  541 

44. Одлукао усвајању стратегије безбедности саобраћаја на путевима  општине 

Варварин за период 2022. - 2025. година. .......................................................  543 

45. Одлуку о контроли пријема и реализације донација 

општине Варварин. ............................................................................................  543 

46. Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним 

комуналним таксама. .........................................................................................  547 

47. Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове 

Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач 

општина Варварин. ............................................................................................  548 

48. Одлука о образовању Комисије за планове општине 

Варварин. ............................................................................................................  553 

49. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности 

у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом 

са накнадом. .......................................................................................................  555 

50. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности 

у јавну својину општине Варварин непосредном погодбом 

са накнадом. .......................................................................................................  558 

51. Одлука о исплати новчане награде председницима Савета 

месних заједница општине Варварин. .............................................................  561 

52. Одлука о набавци новогодишњих пакетића за децу узраста 

до IV разреда основне школе са пребивалиштем на 

територији општине Варварин. ........................................................................  562 

53. Одлука о исплати једнократне солидарне помоћи за 

2021.годину. .......................................................................................................  563 

 

26. Решење о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања и Финансијски план Јавног комуналног 

предузећа ''Варварин'' Варварин за 2022.годину. ...........................................  565 

27. Решење о давању сагласности на Посебан програм 

коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног 

комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин за 

2022.годину. .......................................................................................................  562 

28. Решење о давању сагласности на Програм пословања и 

Финансијски план Јавног предузеће за обезбеђивање јавне 

расвете ''Расвета Варварин'' Варварин за 2022.годину. .................................  567 



Страна 581 Број  23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 12. 2021.године 

 

29. Решење о давању сагласности на Посебан програм 

коришћења субвенција из буџета општине Варварин Јавног 

предузећа '' Расвета Варварин'' Варварин за 2022.годину. ............................  567 

30. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног 

одбора Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин. .............................  568 

 

31. Закључак о усвајању финансијског плана Скупштине 

општине за 2022.годину. ...................................................................................  569 

32. Закључак о усвајању финансијског плана Председника 

општине за 2022.годину. ...................................................................................  569 

33. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске 

управе за 2022.годину. ......................................................................................  570 

34. Закључак о усвајању финансијског плана Oпштинског већа 

за 2022.годину. ...................................................................................................  570 

35. Закључак о усвајању финансијског плана Општинског 

правобранилаштва за 2022.годину. ..................................................................  571 

36. Закључак о усвајању за 2022.годину Капитални пројекти, 

програмске активности и остали пројекти општине 

Варварин. ............................................................................................................  571 

37. Закључак о усвајању финансијског плана месних заједница 

за 2022.годину. ...................................................................................................  572 

38. Закључак о усвајању финансијског плана Фонда за развој 

пољопривреде за 2022.годину. .........................................................................  572 

39. Закључак о усвајању Програма радова на изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, 

улица и некатегорисаних путева на територији општине 

Варварин за 2022.годину Јавног предузећа '' Расвета 

Варварин'' Варварин. .........................................................................................  573 

40. Закључак о усвајању Плана коришћење средстава буџета 

Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин у 

2022.години ........................................................................................................  573 

41. Закључак о усвајању финансијског плана Општинске 

библиотеке Варварин за 2022.годину. .............................................................  574 

42. Закључак о усвајању финансијског плана Предшколске 

установе ''Наша радост'' Варварин за 2022.годину. ........................................  574 

43. Закључак о усвајању финансијског плана Спортског центра 

''Темнић'' Варварин за 2022.годину..................................................................  575 

44. Закључак о усвајању финансијског плана Центра за 

социјални рад за општине Варварин и Ћићевац – Одељење 

ЦСР у Варварину за 2022.годину. ....................................................................  575 

45. Закључак о усвајању финансијског плана Црвеног крста 

Варварин за 2022.годину. .................................................................................  576 

 

2. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине  општине Варварин за 2022. годину са 

финансијским планом. ......................................................................................  576 

 

 

 

 

 



Страна 582 Број  23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 23. 12. 2021.године 

 

 

 

 

 

 

 

          

Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


