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11. 

 

На основу члана 60. Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', 

број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон)  и члана 

40. став 1. тачка 27. Статута општина Варварин (''Службени лист општине Варварин'', 

број 5/2019) а по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број 320-11-4262/2022-14 од 20. априла 2022. године,  

 Скупштина општине Варварин на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта  

за подручје општине Варварин за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ  Годишњи програм  заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  за подручје општине Варварин за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове одлуке чини Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за подручје општине Варварин за 2022. годину. 

 

 

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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Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

подручје  општине Варварин за 2022 .годину биће објављен и на званичном сајту 

општине Варварин. 

 

 

Број: 320-93/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 12. 

 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон и 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон), у складу са Законом о  путевима 

(''Службени гласник РС'', број 41/2018 и 95/2018-др.закон), Уредбом о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности (''Службени гласник РС'', број 13/2018, 

66/2018  и 51/2019) и члана 40. Статута општине Варварин ("Службени лист општине 

Варварин", број 5/2019), 

Скупштина општине Варварин на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА 

И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се обављање послова који се односе на реконструкцију, 

одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање општинским путевима и улицама 

и некатегорисаним путевима на територији општине Варварин. 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

1. ''општински пут'' јесте јавни пут, који саобраћајно повезује територију 

општине, као и територију општине са мрежом државних путева; 

2. ''некатегорисани пут'' је пут који је Скупштина општине Варварин (у даљем 

тексту: Скупштина) прогласила некатегорисаним путем и који је као такав 

уписан   у катастар непокретности као некатегорисани пут; 

3. ''улица'' је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља; 

4. ''прилазни пут'' јесте саобраћајна површина преко које се омогућава 

власнику, односно непосредном држаоцу непокретности која се налази поред 

јавног пута прилаз на тај пут; 
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5. ''ванредни превоз'' је превоз возилом, односно скупом возила која сама или 

са теретом прекорачују прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу 

дозвољену укупну масу, ширину, дужину или висину;  

6. ''одржавање јавног пута'' је извођење радова и обављање услуга у оквиру 

постојећег путног земљишта, којима се обезбеђује очување карактеристика 

пута у стању које је било у тренутку његове изградње или реконструкције и 

може бити: редовно, рехабилитација и ургентно; 

7. ''Управљач јавног пута'', је јавно предузеће,  привредно друштво, и други 

облици организовања који у складу са законом којим се уређује положај јавних 

предузећа могу да обављају делатност од општег интереса; 

8. тротоари су посебно уређен део пута поред коловоза, намењен првенствено 

за кретање пешака; 

 

Члан 3. 

Општински путеви и улице се категоришу критеријумима за категоризацију 

општинских путева и улица које прописује Скупштина. 

На основу критеријума из става 1. овог члана Скупштина доноси акт о 

категоризацији општинских путева и улица. 

 

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА  

 

Члан 4. 

 Управљање општинским путевима и улицама (у даљем тексту: јавни путеви) 

јесте: 

- коришћење јавних путева 

- заштита јавних путева 

- организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и 

заштити јавних путева; 

- организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом 

јавних путева; 

- планирање реконструкције, одржавања и заштите јавних путева; 

- означавање јавних путева; 

- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те 

јавне путеве. 

 

Члан 5. 

Делатност управљања јавним путевима на територији општине обављаће јавно 

предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, коме је 

Одлуком Скупштине општине поверено управљање јавним путевима. 

 

Члан 6. 

 Управчању јавног пута се поверава вршење јавних овлашћења која се односе на 

издавање: 

1. услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на 

јавни пут; 

2. услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, 

топловода, гасовода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 

телекомункационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на јавном 

путу; 

3. услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, 

топловода, гасовода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 
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телекомуникационих и електроводова, инсталација, постојења и сл. у 

заштитном појасу јавног пута; 

4. сагласности за одржавање спортских или друге манифестација на јавном путу; 

5. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу; 

6. одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 

сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно 

поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на 

стубовима јавне расвете и сл.); 

 

Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.  

Управљач јавног пута је дужан да одлучи по захтеву за издавање услова и 

сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог члана у року од осам дана од дана 

подношења захтева. 

Против аката, из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Варварин (у даљем тексту: Општинско веће) у року од осам дана од дана 

достављања тог акта. 

Управљач јавног пута је дужан да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења 

води евиденцију. 

 

Члан 7. 

 Управљач јавног пута је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно 

одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја на њему. 

 Управљач јавног пута одговара за штету која настане корисницима јавног пута 

због пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању 

јавног пута прописаних овом одлуком и законом, односно због извођења тих радова 

супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.  

 

III ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 8. 

 Финансирање реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из: 

1. накнада за употебу јавног пута, 

2. буџета општине и 

3. других извора у складу са законом. 

 

Члан 9. 

 За употебу јавног пута плаћају се накнаде, и то: 

1. накнада за ванредни превоз; 

2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 

сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно 

на другом земљишту које користи управљач јавног пута; 

3. накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 

4. накнада за постављање водова и инсталација на јавном путу (за водовод, 

канализацију, електричне, телефонске, телеграфске водове, електронске 

комуникације и сл.) 

5. годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен 

приступ са јавног пута. 
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Члан 10. 

 Висину накнаде из члана 9. ове одлуке за јавни пут утврђује Управљач јавног пута, 

уз сагласност Скупштине. 

 

Члан 11. 

 Средства од наплаћене накнаде из члана 9. ове одлуке за употребу јавних путева 

приход су Управљача пута и користе се за реконструкцију, одржавање и заштиту јавних 

путева. 

 

IV ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 12. 

 Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за 

несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу, носилац права 

службености на јавном путу, као и других права у складу са законом, може да изводи 

радове на јавном путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,  

и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, 

постројења и сл.), само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност Управљача 

јавног пута. 

 Заштита јавног пута јесте забрана или ограничавање интервенција на јавном путу, 

заштитном појасу и појасу контролисане изградње. 

 

Члан 13. 

 У циљу остваривања заштите јавних путева Управљач јавног пута издаје следеће 

сагласности: 

1. сагласност за отклањање оштећења, односно квара објеката, постројења, 

уређаја, инсталација или водова уграђеним у јавни пут којим се не оштећује 

јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја; 

2. сагласност за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута. 

 

Члан 14. 

 Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима, 

уграђеним у јавни пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију 

и вод, на начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност 

саобраћаја или не омета одржавање јавног пута. 

 У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, инсталација 

или водова из става 1. овог члана лице које управља тим објектима дужно је да без 

одлагања приступи отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим 

радовима без одлагања обавести Управљача јавног пута. 

 Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не 

оштећује јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно 

прибављеној сагласностиУправљача јавног пута . 

 Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења 

радова на враћању јавног пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана 

 

Члан 15. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу се тако 

да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

 Власници, односно корисници земљишта које се граничи са јавним или 

некатегорисаним путем, дужни су: 
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- да дрвеће и друго растиње које подижу поред јавних и некатегорисаних путева 

одржавају тако да се не простире на путно земљиште или у зону пута изнад путног 

земљишта до висине од 4 метра. 

- да путне јаркове, и канале за одвођење атмосферских вода испред својих парцела 

одржавају уредним, и врше њихово редовно чићење и уклањање растиња које 

омета нормалан проток воде. 

- да улаз у парцелу уреде тако да у путном јарку, осносно каналу, обезбеде 

постојање одговарајућег пропуста који неће имати мању пропусну моћ од путног 

јарка, односно канала за одвођење атмосферске воде. 

У случају да власници, односно корисници земљишта које се граничи са јавним 

или некатегорисаним путем, не поступају у складу са одредбама става 2. овог члана, 

радове на одржавању и уређењу простора ће извести треће лице на захтев Управљача 

пута, а о трошку власника односно корисника земљишта. 

 

Члан 16. 

 Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута, ако 

се тиме умањује прегледност пута. 

 

Члан 17. 

 На јавном путу забрањено је нарочито: 

1) привремено или трајно заузимање пута; 

2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом пута; 

3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених 

на путу, којима се оштећује или угрожава несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја; 

4) испуштање вода, оттпадних вода и других течности на пут; 

5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз 

труп пута или спречавање даљег отицајања вода ка њиховим реципиентима; 

6) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и 

поред пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу; 

9) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама, и 

земљишном појасу; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, 

балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.); 

11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, 

камења и другог материјала; 

12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и 

материјала; 

13) наношење блата са прилазног пута на пут; 

14) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу; 

15) окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа 

на путу; 

16) кочење запрежних возила спрчавањем окретања точкова; 

17) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или 

укрштаја и наношење блата на пут; 

18) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута; 

19) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати 

одвијање саобраћаја на путу. 



Страна 144 Број  10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 3. 6. 2022.године 

 

Члан 18. 

 Управљач јавног пута дужан је да у обављању послова заштите јавног пута, 

свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног 

извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињеница којима се 

битно оштећује, или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на 

јавном путу.  

 Управљач јавног пута у случајевима из става 1. овог члана, дужан је да, без 

одлагања, поднесе писмени захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређеном 

чињеничном стању надлежној инспекцији за јавне путеве, ради предузимања 

инспекцијских мера, уз који је дужан да достави ситуациони план издат од надлежног 

органа, односно овлашћеног лица, у случајевима када је тај план подесно доказно 

средство за утврђивање чињеничног стања. 

 

Члан 19. 

 Ванредни превоз може се обављати на јавним  путевима на основу посебне 

дозволе коју издаје Управљач јавног пута за сваки појединачни превоз или више превоза 

којим се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз. 

О издатим дозволама из става 2. овог члана Управљач јавног пута писмено 

обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и Одсек за инспецијски 

надзор Општинске управе општине Варварин. 

 Ванредни превоз може да се обавља на јавном путу без издате дозволе из става 2. 

овог члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом елементарних и других 

непогода, као и за потребе одбране земље.  

 Лице које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно је да пре почетка 

обављања ванредног превоза, обављање тог превоза усклади са Управљачем јавног пута.  

 Лице из става 5. овог члана које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана 

дужно је да о обављању тог превоза обавести министарство надлежно за унутрашње 

послове. 

 Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету Управљачу јавног 

пута причињену обављањем ванредног превоза на јавном путу.  

 

Члан 20. 

 Управљач јавног пута је дужан да, у складу са законом: 

1) спрводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења 

радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се 

битно оштећује, или би се могао оштети јавни пут или ометати одвијање 

саобраћаја на јавном путу, те да без одлагања поднесе писмени захтев 

саобраћајном инспектору; 

2) покреће поступак код саобраћајног инспектора за ограничавање коришћења 

пута ако је јавни пут у таквом стању да саобраћај није могућ или је могућ 

саобраћај појединих врста возила, или саобраћај појединих врста возила може 

бити штетан за јавни пут, или то захтевају основни разлози који се односе на 

заштиту пута и безбедност саобраћаја и да истовремено предузима мере 

обезбеђења пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о 

томе обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и јавност 

путем средстава јавног информисања; 

3) да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике јавних 

путева о стању и проходноси тих путева, а у случају ограничења, обуставе и 

забране саобраћаја на јавном путу, у року од 48 часова пре почетка примене 

наведених мера. 
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Члан 21. 

 Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, 

ималац возила, односно терета дужан је да уклони са трупа јавног пута одмах, а 

најкасније у року од два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања 

терета. 

 Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила ималац 

возила, односно терета дужан је да уклони са земљишног појаса јавног пута одмах, а 

најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања 

терета о тршоку имаоца возила, односно терета.  

 Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса јавног пута из 

става 1. и 2. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета јавном путу. 

 Ако лице из става 1. и 2. овог члана не изврши своју обавезу у року утврђеном 

овим чланом уклањање ће извршити привредни субјект којем је поверено одржавање 

јавног пута, а о трошку лица које је имало обавезу да изврши уклањање. 

 

Члан 22. 

 Саобраћајни инспектор може забранити саобраћај или саобраћај одређене врсте 

возила на јавном путу, његовом делу или путном објекту, ако то захтева одржавање 

спортске или друге манифестације, под условом да је могуће преусмеравање саобраћаја 

на друге јавне путеве, по претходно прибављеној сагласности  Управљача јавног пута. 

 О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, саобраћајни инспектор, дужан је да 

обавести надлежну Полицијску станицу и Управљача јавног пута. 

 Управљач јавног пута је дужан да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана, 

благовремено обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други 

уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења.  

 Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране 

саобраћаја, преусмеравања саобраћаја и обавештавања јавности и предузетих мера 

обезбеђења.  

 

Члан 23. 

 Управљач јавног пута поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну 

сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на 

основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје Одељење надлежно за 

инспекцијски надзор. 

 Управљач јавног пута дужан је да редовно чисти саобраћајну сигнализацију и 

опрему пута. 

 

Члан 24. 

 Одељење надлежно за инспекцијски надзор забраниће саобраћај или саобраћај 

одређене врсте возила, на јавном путу, његовом делу или путном објекту, на предлог 

Урављача јавног пут у следећим случајевима: 

1) ако се јавни пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати 

саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила; 

2) ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету путу, 

његовом делу или путном објекту; 

3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању пута и  

4) ако то захтевају други разлози заштите и безбедности саобраћаја на путу. 

Општа забрана саобраћаја на јавном путу, његовом делу или путном објекту, 

може бити привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на јавном путу, 

његовом делу или путном објекту, може бити привремена или стална. 

 



Страна 146 Број  10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 3. 6. 2022.године 

 

V ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 25.   
 Управљач јавног пута је дужан да обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува 

употребну вредност пута. при извођењу радова на одржавању.  

  

Члан 26. 

Одржавање јавниих путева на територији општине Варварин обављаће јавно 

предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, коме је 

Одлуком Скупштине општине поверено одржавање јавних путева и испуњава услове у 

погледу минималне стручне оспособљености кадрова и минималног техничког 

капацитета  за обављање комуналне делатности одржавање улица и путева, прописане 

Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 

(''Службени гласник РС'', 13/2018, 66/2018 и 51/2019). 

 

Члан 27. 

 Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта, 

2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа 

пута, 

3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,  

4) уређење банкина, 

5) уређење и очување косина насипа, усека и засека,  

6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута,  

7) поправка путних објеката, 

8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне 

сигнализације, 

9) чишћење саобраћајне сигнализације, 

10) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и 

опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,  

11) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и 

околине,  

12) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу и  

13) чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина 

аутобуских стајалишта, банкина, ригола. 

Радови на периодичном одржавању јавног пута обухватају: ојачање коловозне 

конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање. 

Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене 

елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности 

пута и безбедног одвијања саобраћаја. 

 

Члан 28. 

 Радови на одржавању јавног пута по правилу се изводе тако да се не забрањује 

саобраћај на путу. 

 У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране 

саобраћаја на путу, Одељење надлежно за  инспекцијски надзор по претходно 

прибављеном мишљењу Mинистарства унутрашњих послова - Полицијске станице у 

Варварину, доноси решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће се другим 

путем одвијати саобраћај и под којим условима уз сагласност управљача јавног пута на 

који се врши преусмеравање саобраћаја.  
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Члан 29. 

 У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода Управљач јавног пута 

поступа на основу посебног плана за отклањање последица од елементарних непогода, 

који доноси Општинско веће. 

 

Члан 30. 

 Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са 

тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, 

односно на који се прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 40 

метара за државни пут I реда, 20 метара за државни пут II реда и 10 метара за општински 

пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута. 

 

Члан 31. 

 Одржавање некатегорисаних путева обухвата постављање шљунчаног, односно 

туцаничког застора, нивелисање, равнање, уређење јаркова. 

 

 

 

VI РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И 

ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ 

 

Члан 32. 

 Раскопавање јавног пута и других јавних површина, у смислу ове одлуке, јесу 

радови у вези са постављањем нових, мењањем, премештањем или уклањањем 

постојећих подземних или надземних инсталација, објеката, постројења и уређаја, 

главних и помоћних водова јавне комуналне и друге мреже и радови везани за 

прикључење или искључење појединих објеката на јавну комуналну и другу мрежу. 

 Раскопавање јавног пута и других јавних површина из става 1. овог члана може се 

вршити само на основу одобрења које издаје Управљач јавног пута. 

 

Члан 33. 

 Раскопавањима ради хитних интервенција, у смислу ове одлуке, сматрају се 

радови који се морају извести ради отклањања изненадног квара, при чему радови не 

трпе одлагање због могућности настајања повећане материјалне штете, односно 

опасности и слично. 

 Раскопавања ради хитне интервенције могу се започети и без одобрења, али је 

инвеститор, односно извођач уз сагласност инвеститора, дужан да пре започињања 

интервенције о томе обавести Одељење надлежно за  инспекцијски надзор, а да првог 

наредног радног дана поднесе захтев Управљачу јавног пута за издавање одобрења за 

раскопавање, и утврђивање услова враћања јавног пута у првобитно стање. 

 

Члан 34. 

 Захтев за издавање одобрења за раскопавање јавног пута и других јавних 

површина подноси инвеститор, односно извођач уз писану сагласност инвеститора, 

најкасније осам дана пре почетка извођења радова. 

 Захтев из става 1. овог члана садржи: 

1. податке о подносиоцу захтева, 

2. ознаку сврхе раскопавања, 

3. време почетка и завршетка радова везаних за раскопвање и 

4. време почетка и завршетка радова на довођењу раскопане јавне површине у 

првобитно стање. 
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Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се следећи докази: 

1. скица трасе раскопавања јавне површине, са исказом димензија укупно површине 

раскопа, 

2. грађевинска дозвола, односно други одговарајући акт којом се одобрава извођење 

радова, уколико је такво одобрење потребно и 

3. доказ о регулисању обавеза довођења раскопане површине у првобитно односно 

технички исправно стање (уговор о асфалтирању, озелењавању и др.).  

 

Члан 35. 

 Одобрење за раскопавање јавне површине садржи: податке о подносиоцу захтева, 

време почетка и завршетка радова везаних за раскопавање, услове и начин извођења 

радова у погледу одржавања чистоће, депоновања земље и материјала, осигурања 

раскопа, обавезу подносиоца захтева да затражи сагласностсаобраћајног инспектора на 

саобраћајни пројекат постављања саобраћајне сигнализације, услове и рок за довођење 

јавне површине у првобитно стање. 

 Уколико то ситуација налаже, раскопавање јавне површине се може одобрити у 

етапама. 

Одобрење се доставља Одељењу надлежном за  инспекцијски надзор. 

 Против одобрења из става 1. овог члана може се поднети жалба Општинском већу 

у року од 15 дана од дана достављања одобрења. 

  

Члан 36. 

 Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави 

привремену саобраћaјну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту 

одржава током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања јавног пута, 

односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони. 

 

Члан 37. 

 Раскопавања се, изузев у случају хитне интервенције, могу изводити када су 

повољни временски услови. 

 Изузетно, уколико се из непредвиђених разлога мора вршити раскопавање изван 

времена одређеног у претходном ставу, у одобрењу за раскопавање утврдиће се посебни 

услови о начину извршења посла у вези одржавања јавне чистоће, депоновања земље, 

безбедности саобраћаја, довођења у првобитно односно технички исправно стање и др. 

 

Члан 38. 

 Ако се на основу одобрења саобраћајног инспектора на саобраћајни пројекат 

постављања привремене саобраћајне сигнализације, приликом раскопавања јавне 

површине режим саобраћаја мора изменити, одобрење се доставља Министарству 

унутрашњих послова – Полицијској станици у Варварину, Станици хитне медицинске 

помоћи  и предузећу за превоз путника. 

 

Члан 39. 

 Ако услед раскопавања или радова везаних за раскопавање настану оштећења на 

стамбеним, комуналним или другим објектима, уређајима или инсталацијама, 

инвеститор односно извођач је дужан без одлагања али најкасније првог наредног радног 

дана обавестити власника објекта односно правно лице или предузетника који се стара о 

одржавању оштећеног објекта. 

 Трошкове настале услед отклањања оштећења из става 1. овог члана сноси 

инвеститор, односно извођач радова. 
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Члан 40. 

 Стручни надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање јавног пута и 

друге јавне површине врши Управљач јавног пута. 

 Ако Управљач пута утврди да се инвеститор, односно извођач радова не 

придржава саобраћајно-техничких услова садржаних у одговарајућој сагласности из 

члана 6. ове Одлуке и услова за раскопавање из одобрења, обавестиће о томе надлежног 

инспектора ради предузимања одговарајућих мера. 

 

Члан 41. 

 Враћање у првобитно стање јавног пута и друге јавне површине, саобраћајне 

сигнализације и опреме, оштећених приликом извођења радова на путу, врши 

инвеститор, односно извођач уз стручни надзор Управљача јавног пута у складу са 

прописима који регулишу планирање и изградњу. 

 Трошкове из става 1. овог члана сноси инвеститор. 

 

Члан 42. 

 У случају да инвеститор не врати у првобитно стање јавни пут и друге јавне 

површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом извођења радова 

на јавном  путу саобраћајни инспектор наложиће решењем инвеститору да врати 

раскопану површину јавне намене у првобитно стање у року који не може бити дужи од 

осам дана. 

 У случају да инвеститор не поступи у складу са решењем из става 1. овог члана, 

инспектор ће наложити извршење решења Управљачу јавног пута на терет инвеститора. 

 

Члан 43. 

 Квалитет изведених радова на затрпавању и збијању рова, као и на поправци 

коловозне и тротоарске конструкције (завршни слој) мора да гарантује трајност у року 

од најмање две године од дана завршетка радова. 

 У случају да у гарантном року дође до слегања рова, наступе оштећења и 

деформације на коловозном и тротоарском застору, поправку насталих оштећења и 

деформација у гарантном року ће извршити инвеститор или Управљач пута о трошку 

инвеститора, чијом кривицом је због неквалитетног рада настала деформација и 

оштећење. 

 

Члан 44. 

 На новоизграђеним јавним путевима није дозвољено раскопавање у гарантном 

року од 2 године, изузев ако је у питању хитна интервенција у смислу ове одлуке. 

 У случају да инвеститор раскопава тротоар паралелно чија је ширина до 1,5 м, у 

обавези је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је тротоар шири од 1,5 

м, у обавези је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара. 

 У случају да инвеститор раскопа тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој 

врати 20 цм шире од рова са обе стране. 

 У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни 

слој врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава. 

 У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни 

слој врати 20 цм шире од рова са обе стране. 

 

Члан 45. 

 Начин полагања инсталација на јавном путу мора бити у складу са технологијом 

одржавања путева. 
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 Инвеститор је у обавези да све инсталације које се полажу на јавном путу 

евидентира у надлежном Катастру водова. 

 

VII НАДЗОР 

 

Члан 46. 

 Надзор над применом ове одлуке врши Одељење Општинске управе надлежно за 

инспекцијске послове. 

 

Члан 47. 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши саобраћајни 

инспектор. 

 

Члан 48. 

 У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор има право и дужност да 

проверава да ли: 

1. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за изградњу, односно 

реконструкцију прикључка на јавни пут (члан 6. став 1. тачка 1.); 

2. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно 

постављање водовода, канализације, гасовода и других сличних објеката, као 

и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на 

јавном путу (члан 6. став 1. тачка 2.); 

3. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно 

постављање водовода, канализације, гасовода, и других сличних објеката, као 

и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у 

заштитном појасу јавног пута (члан 6. став 1. тачка 3.); 

4. надзирани субјекат поседује сагласност за одржавање спортских или других 

манифестација на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 4.); 

5. надзирани субјекат поседује посебну дозволу за обављање ванредног превоза 

на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 5.); 

6. надзирани субјекат поседује одобрење за постављање рекламних табли, 

рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута (билборди, наменске 

огласне табле и рекламне табле на стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 

1. тачка 6.); 

7. Управљач јавног пута води евиденцију о актима донетим у вршењу јавних 

овлашћења (члан 6. став 5.); 

8. надзирани субјекат поседује сагласност за отклањање оштећења, односно 

квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова уграђених у јавни 

пут којим се не оштећује пут или не угрожава безбедност саобраћаја (члан 13. 

став 1. тачка 1.); 

9. надзирани субјекат поседује сагласност за измену саобраћајних површина 

пратећих садржаја јавног пута (члан 13. став 1. тачка 2.); 

10.  се ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева подижу  

тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја, 

односно да ли се растиње поред парцела простире на путно земљиште или 

изнад њега, као и да ли власници или корисници земљишта одржавају путне 

јаркове и канале поред својих парцела у складу са одредбама члана 15; 

11. се остављањем грађевинског и другог материјала поред јавног пута умањује 

прегледност пута (члан 16.); 
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12. Управљач јавног пута у обављању послова заштите јавног пута, свакодневно 

спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења 

радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се 

битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање 

саобраћаја на јавном путу (члан 18. став 1.); 

13. лице које обавља ванредни превоз на јавним путевима поседује посебну 

дозволу издату од стране Управљача јавног пута (члан 19. став 2.); 

14. је лице које обавља ванредни превоз из члана 19. става 4. ове одлуке, пре 

почетка обављања ванредног превоза, обављање тог превоза ускладило са 

Управљачем јавног пута (члан 19. став 5.); 

15. је лице из члана 19. става 5. ове одлуке, које обавља ванредни превоз из члана 

19. става 4. ове одлуке о обављању тог превоза обавестило министарство 

надлежно за унутрашње послове (члан 19. став 6.); 

16. Управљач јавног пута спроводи активности утврђене чланом 20. става 1. тачке 

1. ове одлуке; 

17. Управљач јавног пута благовремено и на погодан начин обавестио јавност и 

кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева (члан 20. став 1. 

тачка 3.); 

18. је ималац возила, односно терета уклонио са трупа јавног пута, возило које се 

онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два 

часа од тренутка онеспособљавања возила, оносно падања терета (члан 21. 

став 1.); 

19. је ималац возила, односно терета уклонио са земљишног појаса јавног пута 

возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила 

одмах у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно 

падања терета (члан 21. став 2.); 

20. Управљач јавног пута редовно чисти саобраћајну сигнализацију и опрему пута 

(члан 23. став 2.); 

21. Управљач јавног пута при извођењу радова из члана 25. става 1. ове одлуке 

обезбедио несметан и безбедан саобраћај и очувао употребну вредност пута 

(члан 25. став 2.); 

22. инвеститор односно извођач врши раскопавање јавног пута и других јавних 

површина из члана 32. става 1. ове одлуке на основу одобрења које је издао 

Управљач јавног пута ; 

23. је инвеститор односно извођач о започетој односно извршеној хитној 

интервенцији без одлагања обавестио Одељење за општу управу, заједничке 

послове и инспекцијски надзор Општинске управе, и да ли је првог наредног 

радног дана поднео захтев Управљачу јавног пута за издавање одобрења за 

раскопавање (члан 33. став 2.); 

24. инвеститор односно извођач, раскопавање ради хитних интервенција, изводи 

у складу са одобрењем Управљача јавног пута; 

25. је извођач радова пре отопочињања радова на раскопавању поставио 

привремену саобраћајну сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе 

радови и исту одржавао током извођења радова, а након завршетка радова, 

односно враћања јавног пута, односно друге јавне површине у првобитно 

стање, исту уклонио (члан 36.); 

26. је инвеститор односно извођач радова без одлагања али најкасније првог 

наредног радног дана обавестио власника објекта односно правно лице или 

предузетника који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или 

радова везаних за раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним 

или другим објектима, уређајима или инсталацијама (члан 39. став 1.); 
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27. је инвеститор односно извођач радова вратио у првобитно стање јавни пут и 

друге јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених 

приликом извођења радова на јавном путу (члан 42. став 1.); 

 

Члан 49. 

 У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да: 

1. наложи обуставу радова на јавном путу до прибављања сагласности услова и 

сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут 

(члан 6. став 1. тачка 1.) 

2. наложи обуставу радова до прибављања сагласности за грађење, односно 

постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, и других сличних 

објеката, као и телекомуникационих електро водова, инсталација, постројења 

и сл. на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 2.); 

3. наложи обуставу радова до прибављања услова и сагласности за грађење, 

односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, и других 

сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, 

постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута (члан 6. став 1. тачка 3.); 

4. наложи обуставу одржавања спортских или других манифестација на јавном 

путу (члан 6. став 1. тачка 4.); 

5. наложи обуставу обављања ванредног превоза на јавном путу до прибављања 

посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу (члан 6. став 

1. тачка 5.); 

6. наложи прибављање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних 

паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на 

јавном путу, односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и 

рекламне табле на стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 6.); 

7. наложи Управљачу јавног пута да води евиденцију о актима донетим у 

вршењу јавних овлашћења (члан 6. став 5.); 

8. наложи надзираном субјекту прибављање сагласности за отклањање 

оштећења, односно квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или 

водова уграђених у јавни пут којим се не оштећује јавни пут или не угрожава 

безбедност саобраћаја (члан 13. став 1. тачка 1.); 

9. наложи надзирном субјекту прибављање сагласности за измену саобраћајних 

површина пратећих садржаја јавног пута (члан 13. став 1. тачка 2.); 

10.  наложи рушење односно уклањање ограде, наложи уклањање, односно 

уређење засада дрвећа и другог растиња поред јавних и некатегорисаних 

путева који су подигнути супротно одредбама члана 15. ове Одлуке, као и да 

наложи чишћење путних јаркова и канала и уређење улаза у парцелу у складу 

са одредбама истог члана. 

11. наложи уклањање грађевинског и другог материјала остављеног поред јавног 

пута (члан 16.); 

12. наложи Управљачу пута да у обављању послова заштите јавног пута, 

свакодневно спроводе активности на утврђивању заузећа јавног пута, 

бесправног извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих 

других чињења којима се битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут 

или ометати одвијање саобраћаја на јавном путу (члан 18. став 1.); 

13. наложи лицу које обавља ванредни превоз на јавном путу прибављање 

посебне дозволе издате од стране Управљача јавног пута (члан 19. став 2.); 

14. наложи Управљачу јавног пута спровођење активности утврђене чланом 20. 

става 1. тачке 1. ове одлуке; 
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15. наложиУправљачу јавног пута да на погодан начин обавести јавност и 

кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева (члан 20. став 1. 

тачка 3.); 

16. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са трупа јавног пута, возило 

које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од 

два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 

21. став 1.); 

17. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са земљишног појаса јавног 

пута возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са 

возила одмах у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, 

односно падања терета (члан 21. став 2.); 

18. наложи Управљачу јавног пута  да редовно чисти саобраћајну сигнализацију 

и опрему пута (члан 23. став 2.); 

19. наложи Управљачу јавног пута да при извођењу радова из члана 25. става 1. 

ове одлуке обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну 

вредност пута (члан 25. став 2.); 

20. наложи инвеститору односно извођачу радова обуставу раскопавања јавног 

пута и других јавних површина из члана 32. става 1. ове одлуке до прибављања 

одобрења од стране Управљача јавног пута  

21. наложи инвеститору односно извођачу да о започетој односно извршеној 

хитној интервенцији без одлагања обавести Одељење Општинске управе 

надлежном за инспекцијско-надзорне послове, и да првог наредног радног 

дана поднесе захтев Управљачу јавног пута за издавање одобрења за 

раскопавање (члан 32. став 2.); 

22. наложи инвеститору односно извођачу, да раскопавање ради хитних 

интервенција, изводи у складу са одобрењем Управљача јавног пута; 

23. наложи извођачу радова на раскопавању да постави и привремену саобраћајну 

сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава 

током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања јавног 

пута, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони (члан 

36.); 

24. наложи инвеститору односно извођачу радова да без одлагања али најкасније 

првог наредног радног дана обавести власника објекта односно право лице или 

предузетника који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или 

радова везаних за раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним 

или другим објектима, уређајима или инсталацијама (члан 39. став 1.); 

25. наложи инвеститору односно извођачу радова да врати у првобитно стање 

јавни пут и друге јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, 

оштећених приликом извођења радова на јавном путу (члан 42. став 1.); 

26. изда прекршајни налог; 

27. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за 

привредни преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа 

учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело; 

28. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом 

одлуком. 

 

Члан 50. 

 Ако је јавни пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не 

може одвијати безбедан саобраћај, саобраћајни инспектор ће наредити да се без одлагања 

предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на јавном 

путу, његовом делу или путном објекту. 
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Члан 51. 

 Саобраћајни инспектор, ради остваривања прегледа, има право да на јавним 

путевима зауставља возила, осим возила Војске Србије, возила хитне помоћи и возила 

органа унутрашњих послова. 

 Заустављање возила из става 1. овог члана врши се истицањем саобраћајног знака 

''забрањен саобраћај свим возилима у оба смера'' на коме је уписано ''СТОП''. 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

1.  не поседује услов и сагласност за изградњу, односно реконструкцију 

прикључка на јавни пут (члан 6. став 1. тачка 1.); 

2. не поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање водовода, 

канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, инсталација, постојења и сл. на јавном 

путу (члан 6. став 1. тачка 2.); 

3. не поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање водовода, 

канализације, топловода, гасовода,  и других сличних објеката, као и 

телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у 

заштитном појасу јавног пута (члан 6. став 1. тачка 3.); 

4. не поседује одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, 

уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, 

односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле 

на стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 6.); 

5. не поседује сагласност за отклањање оштећења, односно квара објеката, 

постројења, уређаја, инсталација или водова уграђеним у јавни пут којим се 

не оштећује јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја (члан 13. став 1. 

тачка 1.); 

6. инвеститор односно извођач врши раскопавање јавног пута и других јавних 

површина из члана 32. став 1. ове одлуке без одобрења Управљача јавног пута,  

7.  инвеститор односно извођач о започетој односно извршеној хитној 

интервенцији без одлагања није обавестио Одељење за општу управу, 

заједничке послове и инспекцијски надзор (члан 33. став 2.); 

8. инвеститор односно извођач, раскопавање ради хитних интервенција, не 

изводи у складу са одобрењем Управљача пута(члан 33. став 2.); 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

фиксном износу од 50.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. тачка 2. и 3. казниће се физичко лице новчаном казном уз 

фиксном износу од 10.000,00 динара. 

 

Члан 53. 

 За следеће прекршаје издаје се прекршајни налог: 

1. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за одржавање спортских или 

других манифестација на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 4.); 

2. ако надзирани субјекат не поседује посебну дозволу за обављање 

ванредног превоза на јавном путу (члан 6. став 1. тачка 5.); 
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3. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за измену саобраћајних 

површина пратећих садржаја јавног пута (члан 13. став 1. тачка 2.); 

4. ако се ограде, дрвеће и засади поред јавних и некатегорисаних путева 

подижу тако да ометају прегледност пута и угрожавају безбедност саобраћаја, 

односно ако допусте да се раситиње са парцеле коју користе простире на путно 

земљиште или изнад њега, као и ако не одржавају путне јаркове и канале поред 

својих парцела у складу са одредбама члана 15.; 

5. ако је остављањем грађевинског и другог материјала поред јавног пута 

умањена прегледност јавног пута (члан 16.); 

6. поступа супротно забранама утврђеним чланом 17. ове одлуке; 

7. ако лице које обавља ванредни превоз на јавним путевима не поседује 

посебну дозволу издату од стране Управљача јавног пута(члан 19. став 2.); 

8. ако лице које обавља ванредни превоз из члана 19. става 4. ове одлуке, пре 

почетка обављања ванредног превоза, обављање тог превоза није ускладило са 

Управљачем јавног пута (члан 19. став 5.); 

9. ако лице из члана 19. става 5. ове одлуке које обавља ванредни превоз из 

члана 19. става 4. ове одлуке о обављању тог превоза није обавестило 

министарство надлежно за унутрашње послове (члан 19. став 6.); 

10. ако ималац возила, односно терета није уклонио са трупа јавног пута, 

возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у 

року од два часа од тренута онеспособљавања возила, односно падања терета 

(члан 21. став 1.); 

11. ако ималац возила, односно терета није уклонио са земљишног појаса 

јавног пута возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са 

возила одмах у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно 

падања терета (члан 21. став 2.); 

12. ако извођач радова пре отпочињања радова на раскопавању није поставио 

привремену саобраћајну сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе 

радови и исту одржавао током извођења радова, а након завршетка радова, 

односно враћања јавног пута, односно друге јавне површине у првобитно 

стање, исту није уклонио (члан 36.); 

13. ако инвеститор односно извођач радова без одлагања али најкасније првог 

наредног радног дана није обавестио власника објекта односно правно лице 

или предузетника који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања 

или радова везаних за раскопавање настало оштећење на стамбеним, 

комуналним или другим објектима, уређајима или инсталацијама (члан 39. став 

1.); 

 

За прекршаје из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог у износу од: 

1) за физичко лице ..................................................................... 10.000,00 динара; 

2) за одговорно лице у правном лицу ...................................... 10.000,00 динара; 

3) за предузетнике .....................................................................  50.000,00 динара; 

4) за правна лица ....................................................................... 100.000,00 динара. 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 54. 

Одредбе ове Одлуке, које се односе на јавне путеве, важе и за некатегорисане 

путеве.  
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Члан 55. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука оопштинским путевима, 

улицама и  некатегорисаним путевима (''Службени лист општине Варварин'', број 

13/2017 и 6/2018). 

 

Члан 56. 

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

општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 344-8/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 13. 

 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), и члана 40. Статута општине 

Варварин ("Службени лист општине Варварин", бр. 5/2019), 

Скупштина општине Варварин нa 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу 

комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода на подручју општине Варварин и насељених места 

прикључених на јавну водоводну и канализациону мрежу, као и услови и начин 

коришћења и одржавања јавног градског водовода и канализације, а нарочито: 

1. Опште одредбе о обављању наведене комуналне делатности; 

2. Начин и услови прикључења на водоводну и канализациону мрежу; 

3. Права и обавезе вршиоца делатности и корисника услуга; 

4. Начин наплате цене воде и канализације; 

5. Начин поступања у случају прекида у производњи и испоруци воде и опште 

несташице воде; 

6. Услови и начин предаје на управљање и коришћење објеката водовода и 

канализације; 

7. Потребна опрема и средства за обављање комуналне делатности; 

8. Одржавање објеката за одвођење атмосферских вода; 

9. Казнене одредбе; 

10. Завршне одредбе. 
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Члан 2. 

 Делатности  из члана 1. ове одлуке обавља Јавно комунално предузеће ''Варварин'' 

Варварин (у даљем тексту: вршилац делатности) 

 

Члан 3. 

 Корисник услуга у смислу ове одлуке је правно или физичко лице чији су објекат, 

уређаји, постројења и инсталације прикључени на водоводну и канализациону мрежу 

вршиоца делатности и користе воду и канализацију на начин и под условима из ове 

одлуке (у даљем тексту: корисник). 

 

Члан 4. 

 Објектима и уређајима водовода сматрају се: бунари, црпне станице са уређајима, 

постројења за пречишћавање воде, резервоари и разводна мрежа са прикључцима 

закључно са водомером. 

 Унутрашњу водоводну мрежу чине водоводни шахт, водоводне инсталације и 

објекти иза водомера. 

 Унутрашњу водоводну мрежу одржава корисник. 

 Уређаје и објекте за обезбеђење притиска (хидрофор, регулатор притиска и др.) 

корисник уграђује искључиво према техничким условима и уз сагласност које одређује 

и даје вршилац делатности. 

 Уређаји и објекти из претходног става су део кућних водоводних инсталација 

корисника воде, без обзира на место на којем су уграђени и одржавају их корисници. 

 

Члан 5. 

 Под канализацијом у смислу ове одлуке, сматра се улична канализациона мрежа 

до првог ревизионог шахта. 

 Под унутрашњом канализацијом подразумева се ревизиони шахт и канализациона 

мрежа са санитарним уређајима и објектима у ревизионом шахту и иза првог ревизионог 

шахта. 

 Унутрашњу канализациону мрежу одржава корисник. 

 

Члан 6. 

 Под прикључком водовода подразумева се растојање од споја на улици до 

водомера, закључно са водомером. 

 Под прикључком канализације подразумева се растојање од споја на улици до 

првог ревизионог шахта у дворишту. 

 

II НАЧИН И УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ 

МРЕЖУ  

 

Члан 7. 

 Корисник се прикључује на мрежу водовода и канализације на основу решења о 

одобрењу које издаје вршилац делатности. 

 Решењем се одређује карактер прикључка стамбени или пословни (трајни, 

привремени, или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови 

прикључења. 

 Вршилац делатности доноси своје решење најкасније у року од 30 дана од дана 

подношења захтева, примењујући одреде Закона о општем управном поступку. 

 

Члан 8. 

 Услови за прикључење на водоводну мрежу садрже: 
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- Место и начин прикључења; 

- Пречник и квалитет прикључне цеви; 

- Тип и капацитет мерног инструмента; 

- Положај, димензије и начин обраде водоводног шахта ради заштите 

водопропустљивости исте; 

- Тип поклопца на шахти; 

- Забрану повезивања инсталација које се снабдевају водом из других извора са 

инсталацијама преко које се користи вода из јавног водовода. 

 

Услови за прикључење на канализциону мрежу садрже: 

- Место, начин и коту прикључења; 

- Пречник и квалитет прикључне цеви; 

- Положај, димензије и начин обраде првог ревизионог шахта ради заштите од 

водопропустљивости исте; 

- Тип поклопца на шахти. 

 

Члан 9. 

 Ради добијања одобрења за прикључак на водоводну и канализациону мрежу уз 

захтев за прикључење се подноси: 

- Одобрење за градњу или доказ да је објекат легално изграђен; 

- Потврда Месне заједнице о измиреним обавезама у финансирању изградње дела 

водоводне, односно канализационе мреже, уколико је мрежа грађена у 

организацији Месне заједнице; 

- Доказ о покренутом поступку за издавање одобрења за изградњу објекта, за 

добијање привременог прикључка; 

- Доказ о извршеној уплати од стане корисника вршиоцу делатности на име 

накнаде за прикључак на водоводну односно канализациону мрежу и на име 

изведених радова на прикључивању. 

 

Члан 10. 

 Прикључак на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво вршилац 

делатности  у складу са уговором закљученим са корисником, након извршене уплате 

накнаде за прикључак вршиоцу делатности  и изведеним  радовима  на унутрашњој 

водоводној и канализационој мрежи од стране корисника. 

 Забрањено је неовлашћено извођење прикључка на јавну водоводну или 

канализациону мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода 

или канализације и на прикључцима до места које одржава вршилац делатности. 

 

Члан 11. 

 Објекат корисника који се спаја са водоводном или канализационом мрежом, мора 

имати директан спој управно и непосредно са разводном водоводном или 

канализационом мрежом. 

 Изузетно, може се одобрити прикључак на одређено време, који није директно 

повезан са разводном мрежом, а до момента док се не стекну услови за директно 

повезивање на мрежу (градилишта, привремени објекти, киосци, монтажни објекти и 

сл.). 

 Уколико не постоје или су знатно отежани услови за директно повезивање 

вршилац делатности може, из разлога целисходности, одобрити и извести прикључак на 

водоводну и канализациону мрежу до водомера односно првог ревизионог шахта другог 

корисника. 
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 Прикључак на одређено време, односно право на њега се гаси када се стекну 

услови за директно прикључење корисника на мрежу. 

 Трошкови искључења прикључка из претходног става и трошкови директног 

прикључења на мрежу падају  на терет корисника услуга. 

 

Члан 12. 

 Вршилац делатности не може издати одобрење за прикључак на јавну водоводну 

и канализациону мрежу за објекте који су изграђени без одобрења (дозволе) надлежног 

органа управе. 

Члан 13. 

 Приликом искључења привременог прикључка ради трајног прикључења на 

мрежу корисник је дужан да вршиоцу делатности плати: 

- Трошкове искључења привременог прикључка; 

- Трошкове изградње и превезивања трајног прикључка; 

- Учешће у финансирању изградње примарне мреже. 

 

Члан 14. 

 Забрањено је извођење физичке везе водоводне мреже и мреже са другог 

изворишта воде. 

 Уколико се у току коришћења воде утврди физичка веза водоводне мреже са 

мрежом сопственог извора корисника, комунални инспектор донеће решење о забрани 

коришћења јавног водовода или канализације са налогом вршиоцу делатности да 

корисника искључи, по извршности решења. 

 Трошкове искључења сноси корисник. 

 Корисник је дужан да изврши раздвајање двојне мреже о свом трошку. 

 Поновно прикључење на водоводну мрежу извршиће вршилац делатности, након 

раздвајања двојне мреже, а у трошку корисника. 

 

Члан 15. 

 Уколико је прикључење на водоводну или канализациону мрежу извршено без 

одобрења вршиоца делатности, комунални инспектор донеће решење о забрани 

коришћења водоводне или канализационе мреже, са налогом вршиоцу делатности  да 

таквог корисника искључи са мреже по извршности решења. 

 Трошкови искључења, падају на терет корисника неовлашћеног прикључка. 

 

Члан 16. 

 Сва домаћинства у месним заједницамау којима нема изграђена канализациона 

мрежа морају да поседују прописно изграђену септичку јаму за сакупљање отпадних 

вода. 

 Септичка јама мора да буде  од водонепропусног материјала, са одговарајућим 

поклопцем. 

Власник, односно корисник септичке јаме је дужан да исту редовно одржава и 

благовремено празни. 

 Након прикључивања  на јавну канализациону мрежу, власник, односно 

корисник септичке јаме,  дужан је да исту  испразни, дезинфикује, затрпа и о томе 

обавести вршиоца делатности, уз подношење записника комуналног инспектора о 

урађеним радњама на санирању септичке јаме. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

а) Одржавање мреже и објеката  
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Члан 17. 

 Одржавање водоводне мреже до водомера, закључно са водомером и 

канализационе мреже до првог ревизионог шахта, је обавеза вршиоца делатности. 

 

Члан 18. 

 Трошкови одржавања водоводне мреже до водомера односно закључно са 

водомером и канализационе мреже до првог ревизионог шахта корисника падају на терет 

вршиоца делатности. 

 

Члан 19. 

 Трошкови отклањања кварова на водомеру, водоводној и канализационој мрежи 

настали кривицом корисника, падају на терет корисника услуга. 

 

Члан 20. 

 Вршилац делатности може вршити преглед и контролу унутрашњих инсталација 

кад оцени да неисправност унутрашњих инсталација утиче на уредно снабдевање 

корисника, а корисник је дужан да то омогући. 

 

Члан 21. 

 Ради заштите објеката корисника од повратног дејства фекалних вода изазваних 

успорима у уличној канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и 

сл.) не може бити испод коте нивелете улице. 

 Изузетно се може одобрити прикључење објеката, чији су санитарни уређаји 

испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји. 

 Заштитне уређаје уграђује корисник и исти су саставни део кућне инсталације. 

 У случају да дође до штет на објекту корисника код којих је положај санитарних 

објеката испод коте нивелете улице, штету сноси корисник који је тражио овакву врсту 

прикључења. 

 

Члан 22. 

 За штету насталу изливањем канализације, а због ненаменског коришћења 

унутрашњих инсталација или физичке везе површинске воде са канализационом 

мрежом, не одговара вршилац делатности. 

 

Члан 23. 

 Корисник је дужан да о сваком квару на прикључку најхитније извести вршиоца 

делатности и то непосредно, писмено, телефоном или на други начин одмах по уочавању 

квара. 

 Отклањање кварова на прикључцима врши се одмах, а уколико има више 

пријављених кварова у исто време отклањање кварова врши се по приоритету који 

одреди вршилац делатности. 

 Отклањање кварова мора се вршити без прекида, а по могућности у време када се 

најмање ремети редовно снабдевање осталих корисника.  

 

Члан 24. 

 Водомер мора бити смештен у посебно изграђено склониште – шахт и мора 

испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 

 Вршилац делатности може иузетно издати одобрење за постављање водомера у 

просторијама које служе за становање  и у помоћним просторијама. 

 За евентуалну штету која настане услед квара на инсталацијама или водомеру који 

се налазе у објекту корисника не одговара вршилац делатности. 
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 По извршеној монтажи водомера на водоводном прикључку вршилац делатности 

обезбеђује његов положај пломбирањем. 

 Забрањено је скидање пломбе са водомера, а у случају квара на водомеру за 

скидање пломбе са водомера једино је овлашћен вршилац делатности. 

 

Члан 25. 

 Вршилац делатности има право, ради баждарења водомера, да га замени другим 

одговарајућим. 

 Вршилац делатности је овлашћен да у одсуству корисника изврши замену 

водомера ради баждарења уз остављање потврде о извршеној замени у поштанском 

сандучету или на вратима стана корисника. 

 

Члан 26. 

 Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера. 

 Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру, корисник је дужан да пријави 

вршиоцу делатности у року од 3 дана од дана утврђених сметњи, нестанка или оштећења. 

 Вршилац делатности  је дужан да одмах по пријему обавештења, а накасније у 

року од 3 дана доведе водомер у исправно стање или угради нови, а све на терет 

корисника. 

 

Члан 27. 

 Вршилац делатности  је дужан да контролише исправност водомера у складу са 

важећим прописима и важећим одлукама, а ако то захтева корисник, као ванредну 

контролу, дужан је да изврши у року од 10 дана по подношењу захтева. 

 Трошкове ванредне контроле водомера сноси корисник услуга уколико се утврди 

да је водомер исправан. 

 Уколико се утврди да је уређај неисправан, контрола је бесплатна, а корисник има 

право на делимично ослобађање од обавеза плаћања дуга за воду по одлуци Комисије 

вршиоца делатности. 

 

Члан 28. 

 Ради обезбеђивања услова за коришћење и одржавање објеката и уређаја који 

служе за снабдевање водом и одвођење фекалних вода вршилац делатности има право на 

обавезу да предузме потребне мере за заштиту тих објеката приликом њиховог 

коришћења и одржавања, укључујући и право преласка преко туђе непокретности. 

 Власник или корисник непокретности дужан је да омогући вршиоцу  делатности 

интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу 

вршиоца делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин 

отклони последице извршене интервенције. 

Вршилац делатности је дужан да отклони последице извршене интервенције 

најкасније у року од седам дана од дана завршетка интервенције. 

 

Члан 29. 

 Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред 

комуналних објеката вршиоца делатности не може да обавља радове који би могли да 

ометају пружање комуналних услуга. 

 

Члан 30. 

 Вршилац делатности  је дужан да врши испоруку хигијенски исправне воде за 

пиће у складу са важећим прописима. 
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б) Обавезе корисника услуга 

 

Члан 31. 

 Корисник услуга дужан је да услуге користи у складу са овом одлуком према 

техничким и другим условима које му одреди вршилац делатности. 

 

Члан 32. 

 Корисник водовода обавезан је да: 

- oмогући приступ до водомера; 

- oдржава склониште за смештај водомера, тако да оно буде чисто и суво, а водомер 

заштити од мраза, топлоте, додира са подземном и површинском водом као и 

механичког оштећења; 

- пријави квар на прикључку или водомеру одмах по уочавању квара; 

- спречи мешање воде из сопственог изворишта са водом из мреже водовода. 

 

Забрањено је: 

- градити објекте и садити засаде над разводном мрежом; 

- узимати воду пре водомера; 

- дозволити узимање воде другом кориснику пре водомера; 

- вршити затварање инсталација услед чега други корисници остају без могућности 

коришћења воде и канализације; 

- скидање постављене пломбе са водомера и постављање водомера у такав положај 

да се мерење потрошње воде умањује. 

 

Члан 33. 

 Корисник канализације обавезан је да: 

- омогући приступ до првог ревизионог шахта; 

- пријави квар на прикључку одмах по уочавању квара; 

- не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним 

током или повезивањем. 

 

Члан 34. 

 Ради заштите канализације отпадних вода од механичког оштећења и ради 

обезбеђења предвиђеног хидрауличког режима тока отпадних вода забрањено је у 

канализацију упуштати: 

- отпадне воде које имају температуту већу од 350  C; 

- отпадне воде чија је садржина таложних суспендованих материја већа од 500 mg/l; 

- отпадне воде у којима је садржан чврст материјал у количини већој од 0,1%; 

- отпадне воде које садрже у себи чврсте материје као што су: пепео, песак, земља, 

камен, слама, отпаци метала, дрвета и пластике, стакло, крпе, перје, длаке, кости, 

гипс, цемент, остаци хемикалија, боја и лакова, катран и сл.; 

- отпадне воде које у себи садрже проузроковаче заразних и паразитиских болести; 

- отпадне воде у чијој садржини има материјала које својим абразивним дејством 

оштећују зидове канала; 

- отпадне воде које у себи садрже запаљиве и експлозивне материје; 

- отпадне воде са одређеним хемијским супстанцама веће концентрације; 

- отпадне воде које у себи садрже радиоактивне материје; 

- отпадне воде у чијој садржини има материја које образују наслаге на зидовима 

канала и повећавају трошкове експлоатације канализације. 

 

в) Мере забране и ускраћивања коришћења воде и канализације 
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Члан 35. 

 Забрањено је неовлашћено коришћење воде и канализације. 

 Под неовлашћеним коришћењем воде и канализације подразумева се: 

1. коришћење воде и канализације самовласним прикључењем водоводних и 

канализационих објеката и инсталација на водоводну и канализациону мрежу, без 

одобрења вршиоца делатности; 

2. коришћење воде без водомера; 

3. коришћење воде преко водомера који је оштећен од стране корисника или је 

самовољно замењен постављањем неодговарајућег водомера. 

У случају неовлашћеног коришћења воде и употребе канализације, вршилац 

делатности ће извршити наплату воде по текућим ценама. 

Код прикључка без водомера или преко неисправног водомера, вршилац делатности 

ће извршити обрачун и наплату воде према просечној потрошњи за исте или сличне 

кориснике за годину дана уз примену индустријске цене воде. 

 

Члан 36. 

 Корисник који користи воду са сопственог извора, а испушта је у канализациону 

мрежу вршиоца делатности, дужан је да угради водомер ради утврђивања количне 

испуштене воде, а уколико нема уграђен водомер или уређај за мерење испуштене воде, 

вршилац делатности  ће извршити обрачун и наплату накнаде за коришћење 

канализације према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину дана 

уз примену индустријске цене коришћења канализације. 

 

Члан 37. 

 Комунални инспектор својим решењем забраниће неовлашћено коришћење 

водоводне и канализационе мреже и наложиће вршиоцу делатности да такве кориснике 

искључи са мреже, по извршности решења. 

 Трошкови искључења утврђују се према ценовнику вршиоца делатности и падају 

на терет корисника који се бесправно прикључио. 

 Корисник чији је објекат искључен са водоводне и канализационе мреже због 

бесправног прикључења стиче право на поновно прикључење објекта водоводне и 

канализационе мреже када испуни услове прописане чланом 7. и 8. ове одлуке и уплати 

обрачунати износ трошкова. 

 

Члан 38. 

 Вршилац делатности може кориснику припремено ускратити испоруку воде и 

коришћење канализације и искључити га са водоводне и канализационе мреже ако: 

- ранији корисник одјави коришћење, а нови корисник се није пријавио; 

- склониште за водомер није доступно, а корисник није поступио по налогу даваоца 

услуга за отклањање недостатака; 

- не плаћа комуналну услугу у роковима прописаним овом одлуком; 

- гради објекте или сади засаде изнад водоводне и канализационе мреже; 

- узима воду пре водомера; 

- дозволи узимање воде другом кориснику са прикључка или пре водомера, без 

одобрења и сагласности вршиоца делатности; 

- врши затварање инсталација услед чега други корисници остају без могућности 

коришћења воде и канализације; 

- поступа противно обавези о штедњи воде – рестрикцији; 

- физички не раздвоји мрежу сопственог локалног изворишта са градском 

водоводном мрежом; 

- не дозволи приступ ради очитавања водомера; 
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- не изврши отклањање квара на унутрашњој водоводној или канализационој 

мрежи по налогу вршиоца делатности. 

Вршилац комуналне делатности дужан је да у писменој форми обавести 

корисника комуналне услуге о могућности обуставе комуналне услуге услед наступања 

случаја из става 1. овог члана и остави му примерени рок за испуњење обавезе. 

Вршилац делатности  искључење у случајевима из става 1. овог члана врши на 

начин на који је то технички изводљиво, укључујући и искључење на уличној водоводној 

мрежи. 

Трошкове искључења и прикључења сноси корисник према ценовнику вршиоца 

делатности. 

Искључења из мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих је 

искључење извршено. 

 

Члан 39. 

 Ради одржавања мреже водовода и канализације, вршилац делатности је 

овлашћен да: 

- привремено искључи корисника са мреже; 

- приступи са потребном механизацијом и саобраћајним средствима и поред 

постојања саобраћајних знакова забране; 

- забрани приступ учесницима саобраћаја на делу улице или пута где врши 

одржавање, а за време док интервенција траје. 

-  

 

IV НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

а) Утврђивање количине потрошене воде 

 

Члан 40. 

Вршилац делатности има право на наплату накнаде за коришћење воде и употребу 

канализације . 

 Накнаду плаћа корисник. 

 

Члан 41. 

 У смислу одредаба ове одлуке, постоје три групе корисника и то: 

1. корисници из области привреде и ванпривреде: предузећа, радње, задруге, банке 

и друге финансијске организације и друга правна лица, државни органи, јавне 

службе, институције установе и други облици организовања; 

2. домаћинства у стамбеним зградама колективног становања; 

3. домаћинства у индивидуалним зградама. 

Припадност корисника појединој групи одређује се приликом издавања одобрења 

за прикључак, односно приликом прве регистрације корисника. 

Вршилац делатности је дужан да води евиденцију свих корисника воде и 

канализације. 

Корисник је дужан да актом у писаној форми пријави вршиоцу делатности сваку 

насталу промену у погледу времена коришћења као и промену категорије потрошача, у 

року од 8 дана од дана настале промене. 

 

Члан 42. 

 На индивидуалним стамбеним зградама које су прикључене на мрежу водовода и 

канализације, обвезник плаћања је власник објекта. 

 



Страна 165 Број  10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 3. 6. 2022.године 

 

Члан 43. 

 У стамбеним зградама колективног становања обвезник плаћања је власник стана. 

 Очитана потрошња у стамбеним зградама колективног становања распоређује се 

на кориснике према броју чланова домаћинства. 

 Податке о кориснику и члановима његовог породичног домаћинства и другим 

члановима који у његовом стану станују, вршиоцу делатности  доставља управник 

стамбене заједнице у писаној форми, оверено потписом и печатом, на почетку године, 

као и у случају промене броја чланова. 

 Вршилац делатности није дужан да прихвати промену ако није достављена на 

начин из претходног става. 

 Промене важе од дана достављања. Вршилац делатности неће узети у обзиром 

промену која има ретроактивно дејство у погледу обрачуна потрошње воде и коришћења 

канализације. 

 

Члан 44. 

 Уколико у стамбеној згради сви власници станова уграде посебан водомер, 

наплата воде и канализације ће се вршити на тај начин што се укупна потрошња утврђена 

на главном водомеру расподељује на кориснике сразмерно потрошњи на појединим 

водомерима. 

 Главни мерни инструмент за мерење потрошње воде уграђен на месту 

прикључења инсталација корисника на комуналну инфраструктуру представља саставни 

део комуналне инфраструктуре. 

Набавка мерног инструмента из става 1. овог члана врши се из надокнаде за 

прикључак, коју плаћа инвеститор, односно власник непокретности. 

Индивидуални мерни инструменти уграђени на инсталацијама корисника, који 

служе мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно појединачне пословне 

просторије, су у својини власника појединачних станова, односно, власника 

појединачних пословних просторија који сносе трошкове набавке, уградње, 

експлоатације, одржавања и функционисања индивидуалних мерних инструмената. 

 

Члан 45. 

 Власник или закупац стана који претвори стамбени у пословни простор дужан је 

да даваоцу услуга плати накнаду за прикључак на градску водоводну и канализациону 

мрежу, а потом потрошњу воде и коришћење канализације по испостављеном обрачуну 

вршиоца делатности. 

Члан 46. 

 Ако се индивидуална породична зграда претвара у пословни простор, корисник је 

дужан да актом у писаној форми пријави вршиоцу делатности  насталу промену и да 

плаћа накнаду за воду и коришћење канализације за категорију корисника из области 

привреде. 

 

Члан 47. 

 Власник који претвара део индивидуалне зграде у пословни простор, дужан је да 

актом у писаној форми пријави насталу промену вршиоцу делатности и по његовом 

налогу да плати раздвајање мреже и уградњу новог водомера. 

 У противном, вршилац делатности има право да обрачун и наплату укупно 

потрошене воде и канализације врши применом цена за категорију корисника из области 

привреде и ванпривреде. 
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Члан 48. 

 Ако се пословни простор у индивидуалној згради претвара у стамбени простор, 

корисник је дужан да актом у писаној форми пријави насталу промену и достави даваоцу 

услуга доказ о престанку рада и обављању регистроване делатности. 

 

Члан 49. 

 Искључиви обвезник плаћања воде и канализације је власник објекта, односно 

пословног простора, без обзира на закупни или други однос између њега и другог 

корисника. 

 Обвезник плаћања воде и канлизације у закупљеном стану је власник стана. 

 

Члан 50. 

 Количина утрошене воде мери се према стању на водомеру. 

 Количина коришћене канализације једнака је количини утрошене воде утврђене 

на начин из претходног става, уколико корисник нема уређај за мерење количине 

испуштене воде. 

 Очитавање водомера врше овлашћени радници  вршиоца делатности. 

 Сваки објекат по правилу има један водомер. 

 Изузетно у случајевима када се утрошак воде не може измерити водомером 

утрошак воде одређује се паушално. Висину паушала утврђује вршилац делатности. 

Утврђивање и контролу исправности, очитавање и утрошак воде врши се по 

актима које доноси вршилац делатности.  

 

Члан 51. 

Очитавање водомера за категорију потрошача из области привреде и ванпривреде 

врши сеједанпут месечно, а може и у краћем временском периоду, на основу одлуке 

директоравршиоца делатности. 

 Очитавање водомера у стамбеним и индивидуалним породичним зградама врши 

се једанпут квартално или у краћем временском периоду, на основу одлуке директора 

вршиоца делатности. 

 

Члан 52. 

 Корисник услуга је дужан да омогући овлашћеним радницима вршиоца 

делатности  неометан прилаз и читање водомера. 

 Уколико вршилац делатности из било ког разлога буде спречен да изврши 

очитавање водомера, аконтационо утврђивање потрошене воде и канализације извршиће 

се на основу просечне потрошње воде за исти период претходне године или паушално у 

складу са чланом 50. став 5. ове Одлуке. 

 Коначан обрачун потрошње воде и канализције биће извршен у моменту када 

вршилац делатности буде у могућности да изврши очитавање водомера, применом 

важећих цена у моменту очитавања водомера. 

 

Члан 53. 

 Уколико је водомер стао и није евидентирао потрошњу, количина потрошене воде 

ће се утврдити на основу просечне потрошње за исти период претходне године. 

 Уколико нема потрошње у претходној години количина утрошене воде утврдиће 

се у складу са чланом 50. став 5. ове Одлуке. 

 

Члан 54. 

 Вршилац делатности може делимично ослободити корисника плаћања за утрошак 

воде и употребу канализације у случајевима: 
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- губитка воде услед квара на вези иза водомера; 

- због квара на самом водомеру; 

- због прскања стакла на водомеру услед мраза у прописано изграђеним шахтама; 

- у случају квара на водоводним инсталацијама које корисник није могао да уочи, 

за које сазнао тек по саопштењу контролног органа или пријема рачуна за 

плаћање. 

Одлуку о делимичном ослобађању плаћања из претходног става, доноси Комисија 

вршиоца делатности, на захтев корисника. 

Одлука Комисије је коначна. 

 

Члан 55. 

 Вршилац делатности ће евидентирати новог власника као потрошача, само на 

основу пуноважног доказа о праву својине на стану односно индивидуалној стамбеној 

згради. 

 

б) Обрачун и плаћање утрошене воде и коришћење канализације и субвенционирање 

одређених категорија комуналних услуга 

 

Члан 56. 

 Обрачун накнаде за утрошену воду и коришћење канализције врши се на бази 

потрошене количине, уз примену цена за поједине категорије корисника. 

 Цене за утрошену воду и канализацију формирају се у складу са одредбама члана 

79. ове Одлуке, зависно од категорије корисника услуга. 

 

Члан 57. 

 Корисници се распоређују се у три категорије за обрачун плаћања утрошене воде 

и коришћења канализације. 

1.  основне и средње школе, дечје установе, социјалне установе, установе у области 

културе, уметности, спорта и информисања (корисници  буџета општине 

Варварин); 

2.  сви остали потрошачи из области привреде и ванпривреде; 

3. физичка лица (домаћинства у стамбеним и индивидуалним зградама). 

 

Члан 58. 

 Општина Варварин може посебном одлуком  утврдити категорије корисника 

комуналне услуге који плаћају субвенционирану цену комуналне услуге, као и износ 

субвенција за сваку категорију, као и субвенционирани износ цене за одређене категорије 

корисника који се неће надокнађивати вршиоцу комуналне делатности. 

 

Члан 59. 

 Одлуку о  цени утрошене воде и  коришћења канализације, за поједине категорије 

корисника из члана 57. ове одлуке, доноси вршилац делатности,  

На одлуку вршиоца делатности из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина 

општине Варварин. 

 

Члан 60. 

 Корисници који припадају категоријама домаћинства у стамбеним зградама и 

домаћинства у индивидуалним зградама, дужни су да рационално користе воду. 
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Члан 61. 

 Под рационалним коришћењем воде подразумева се утрошак воде до 30м3 

месечно за породично домаћинство до четири члана, у индивидуалним породичним 

зградама. 

 За домаћинство које има више од четири члана, под рационалним коришћењем 

воде подразумева се потрошња од 9м3 по члану породичног домаћинства месечно. 

 Под рационалним коришћењем воде за кориснике у стамбеним зградама 

колективног становања подразумева се потрошња воде од 9м3 по члану породичног 

домаћинства месечно. 

 

Члан 62. 

 У случају да корисник воде има потрошњу воде изнад рационалне, накнада за 

утрошену воду ће се обрачунати на следећи начин: 

- количина воде која се у складу са чл.61. ове одлуке сматра рационалном, обрачуна 

се по основној цени воде; 

- количина воде која је изнад рационалне потрошње, обрачунава се применом цене 

воде за кориснике из привреде и ванпривреде (који нису корисници буџета 

општине Варварин). 

 

Члан 63. 

 Категорија корисника из области привреде и ванпривреде плаћа утрошену воду   

и коришћење канализације у року од 15 дана од дана испостављања рачуна од стране 

вршиоца делатности, уколико посебним уговором није другачије одређено. 

 После овог рока зарачунава се законска затезна камата. 

 

Члан 64. 

 Корисници из категорије домаћинства у индивидуалним и стамбеним зградама 

плаћају воду и канализацију месечно до 15-ог у месецу претходни месец, на основу 

износа утврђене аконтације, која се обрачунава на основу остварене потрошње за то 

домаћинство у претходном кварталу. 

 Коначан обрачун за квартал врши се након очитавања водомера. 

 Укупан износ рачуна за квартал утврђује се на основу количине утрошене воде  и 

важеће цене за квартал. 

 

 

V НАЧИН  ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ПРОИЗВОДЊИ И 

ИСПОРУЦИ ВОДЕ И ОПШТЕ НЕСТАШИЦЕ ВОДЕ 

 

 а) Начин поступања и овлашћења органа у случајевима прекида у производњи 

и испоруци воде 

 

Члан 65. 

 Уколико дође до поремећаја или прекида у испоруци и снабдевању водом 

корисника услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно 

спречити, вршилац делатности је дужан да без одлагања предузме све потребне мере на 

отклањању узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди 

задовољавање потреба корисника. 

Разлози због којих може доћи до застоја и прекида у снабдевању, у смислу 

претходног става, сматрају се: 

1. виша сила (суша, поплава, земљотрес, други тектонски поремећаји, пуцања цеви); 
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2. изненадни кварови на главном дистрибутивним цевоводима, резервоарима, 

машинским и другим постројењима; 

3. реконструкција и поправка мреже; 

4. редовно чишћење и дезинфекција резервоара, цевовода и постројења, као и 

ремонт истих; 

5. прекид у мрежи, радњама неовлашћених лица и организација; 

6. неодговарајући квалитет воде за пиће; 

7. штрајк запослених код вршиоца делатности. 

 

Члан 66. 

 У случајевима из претходног члана, обавезе вршиоца делатности су да: 

1. преко средстава јавног информисања или на други погодан начин обавести 

кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и 

прекидима, који ће настати или могу настати у пружању комуналних услуга, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга; 

2. обезбеди привремено снабдевање корисника водом путем цистерни уколико је 

време прекида дуже од 12 часова; 

3. организује радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, 

односно разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању, као и ангажовање 

трећих лица у обезбеђивању услова за нормалну испоруку воде; 

4. изврши хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује 

производња и испорука воде као и заштита комуналних објеката, уређаја 

инсталација од даљих хаварија; 

5. одреди режим коришћења воде за време поремећаја односно прекида у 

снабдевању; 

6. у случају штрајка обезбеди минимум процеса рада. 

 

Члан 67. 

 Уколико, у случају штрајка, вршилац делатности не обезбеди минимум процеса 

рада, услед чега би могла настати непосредна опасност или изузетно тешке последице за 

живот и рад грађана и других субјеката, општина Варварин може преко Општинског већа 

предузети следеће мере: 

- привремено поверити обављање делатности другим предузећима или другом 

физичком лицу; 

- организовати снабдевање становништва неопходном количином воде за пиће. 

 

Члан 68. 

 У случају да се услед више силе или других разлога производња воде смањи, тако 

да сви корисници не могу бити задовољени са потребним количинама воде, вршилац 

делатности  је дужан да изврши снабдевање корисника по следећем приоритету: 

1. здравствене установе; 

2. пекаре и млекаре; 

3. дечије установе, школе и становништво; 

4. остали корисници. 

Ако не постоје техничке могућности да се снабдевање изврши из мреже, а по 

приоритету из претходног става овог члана, снабдевање ће се извршити, цистернама по 

истом реду приоритета о чему ће се корисници обавестити средствима јавног 

информисања. 

Општинско веће општине Варварин својом одлуком, по указаној потреби, може 

одредити посебан начин приоритетног снабдевања корисника водом. 

 



Страна 170 Број  10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 3. 6. 2022.године 

 

Члан 69. 

 Приоритет за вршење услуга канализације у случајевима предвиђеним у члану 68. 

ове одлуке је исти.  

 

б) Мере у случају опште несташице воде 

 

Члан 70. 

 У случају опште несташице воде вршилац делатности је дужан да благовремено 

извести Општинско веће општине Варварин о потреби увођења смањења потрошње воде 

– рестрикције на потрошњу воде и предложи мере за њено спровођење. 

 Мере рестрикције потрошње воде уводи Општинско веће општине Варварин, 

одређујући начин рестрикције. 

 Вршилац делатности дужан је да врши контролу примене мера предвиђених 

рестрикцијом. 

 Рестрикцијом се може: 

1. забранити коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, 

прање улица и возила; 

2. ускраћивање давања воде, затварањем воде у појединим деловима општине и у 

одређено време; 

3. ускраћивање давања воде појединим корисницима у одређено време; 

4. смањити ниво потрошње воде који се сматра рационалним сходно члану 61. ове 

Одлуке. 

 

Члан 71. 

 Одлука о рестрикцији објављује се у средствима јавног информисања, а садржи: 

време трајања рестрикције, начин вршења контроле и снабдевања грађана водом и друге 

услове. 

 Корисници су дужни да се придржавају мера рестрикције које пропише надлежни 

орган. 

в) Начин информисања корисника о сметњама у коришћењу водовода и канализације 

 

Члан 72. 

 Вршилац делатности дужан је да, у случају прекида у снабдевању водом или 

коришћења канализције, због извођења радова или реконструкције мреже, обавести о 

томе кориснике путем средстава јавног информисања на три дана пре отпочињења 

радова. 

 У случају изненадних кварова, вршилац делатности  је такође дужан да обавести 

кориснике о искључењима из мреже, а када прекид у снабдевању траје дуже од 12 сати, 

мора обезбедити корисницима најнеопходније количине воде за пиће. 

 Обавештењем о настанку прекида у снабдевању одредиће се на начин и место 

снабдевања корисника водом и време снабдевања, као и рок до када ће бити прекида, 

односно сметњи у снабдевању. 

 

VI УСЛОВИ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 73. 

 Изграђени објекти за снабдевање водом и одвођење фекалних вода од стране 

других инвеститора (месна заједница, правна лица) који се прикључују на јавну 

водоводну и канализациону мрежу, предају се на коришћење вршиоцу делатности, 

посебном одлуком Скупштине општине. 
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 Изграђени објекти из претходног става морају испуњавати техничке и друге 

услове прописане законом на основу којих се могу несметано користити код вршиоца 

делатности. 

Члан 74. 

 Објекти изграђени од стране месне заједнице или другог инвеститора преносе се 

на управљање и коришћење вршиоца делатности по прибављању употребне дозволе, коју 

издаје надлежни орган за послове грађевинарства. 

 Примопредаја објеката се врши уговором о примопредаји објеката водовода и 

канализације којим се утврђује вредност пренетих средстава, права и обавезе преносиоца 

и примаоца, услови одржавања и др. 

 Вршилац делатности коме је објекат предат на коришћење дужан је да у својим 

пословним књигама евидентира насталу промену. 

 

Члан 75. 

 Прикључење објеката из члана 74. ове Одлуке на јавну водоводну и 

канализациону мрежу врши искључиво вршилац делатности. 

 

VII ПОТРЕБНА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 76. 

 Вршилац делатности мора бити технички и материјално опремљен потребним 

бројем грађевинских машина и механизацијом у том обиму да може благовремено 

дејствовати у оквиру обављања радова и отклањању кварова на јавној водоводној и 

канализационој мрежи. 

 

Члан 77. 

 Вршилац делатности мора вршити   испитивања квалитета воде за пиће и 

отпадних вода у складу са важећим прописима. 

 

Члан 78. 

 Средства за обављање и развој делатности обезбеђују се из прихода од продаје 

воде, коришћења канализације, накнада за друге услуге, буџета општине Варварин и 

других извора у складу са законом. 

 

Члан 79. 

 Вршилац делатности одлучује о ценама воде и коришћења канализације према   

важећим прописима. 

 

Члан 80. 

 Елементе за образовање цене чине: 

- врста, обим и квалитет услуга; 

- вредност средстава ангажованих у пружању услуга; 

- обим и квалитет уложеног рада у обављању услуга; 

- висина материјалних трошкова, према стандардима и нормативима: утрошка 

енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама; 

- нематеријални трошкови према планској калкулацији; 

- други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности услуга. 

 

 

 



Страна 172 Број  10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 3. 6. 2022.године 

 

Члан 81. 

 Вршилац делатности је дужан да обезбеди такву организацију рада како би 

могао  да интервенише одмах по настанку квара на мрежи. 

 

VII ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 

 

Члан 82. 

 Делатност одржавања објеката за одвођење атмосферских вода (кишна 

канализација) на територији општине Варварин обавља ЈКП ''ВАРВАРИН'' Варварин, на 

основу годишњег програма  који се доноси до 31.12. текуће године за наредну  годину, 

уз сагласност Скупштине општине Варварин 

 

VIII НАДЗОР 

Члан 83. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење Општинске управе надлежно 

за инспекцијске послове. 

Инспекцијски надзор над применом одредби ове одлуке врши комунални 

инспектор. 

 

Члан 84. 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем 

наложи предузимање, у одређеном року, неопходних мера, ради отклањања 

неправилности којима је дошло до повреде одредаба ове одлуке. 

На решење комуналног инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Варварин у року од 15  дана од дана достављања истог.  

 Жалба на решење из става 1. овог члана не одлаже његово извршење.  

Ако комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора уочи повреду 

прописа из надлежности другог органа, дужан је да без одлагања о томе обавести 

надлежни орган. 

 

Члан 85. 

ЈКП''Варварин, друга правна лица, предузетници и физичка лица су дужни да 

комуналном инспектору омогуће неометано вршење надзора, да му без одлагања ставе 

на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасне се о чињеницама 

које су од значаја за вршење надзора  и поступе по налогу инспектора. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 86. 

 Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац делатности 

ако: 

1. у прописаном року не одлучи по захтеву корисника (члан 7. став 3.); 

2. у прописаном року не интервенише ради отклањања квара на прикључку (члан 

23. став 2.); 

3. у прописаном року не поправи водомер или не угради нови (члан 26. став3.); 

4. не врши контролу исправности воде за пиће (члан 30.); 

5. без оправданом разлога проузрокује прекид у снабдевању водом (члан 65.); 

6. не придржава се реда првенства у снабдевању водом (члан 68. и 69.); 

7. у прописаном року не интервенише на отклањању кварова на мрежи (члан 81.); 

8. не омогући комуналном инспектору вршење надзора; 

9. не поступи по извршном решењу комуналног инспектора. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу – 

вршиоцу делатности, новчаном казном од 7.000,00 динара  

 

Члан 87. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се друго правно лице ако: 

1. неовлашћено изводи прикључак на водоводну и канализациону мрежу, или 

изводи радове на разводној или канализационој мрежи или прикључцима на 

мрежу, до места које одржава вршилац делатности (члан 10. став 2.); 

2. изводи физичку везу водоводне мреже и мреже са другог изворишта воде (члан 

14. став 1.); 

3. не омогући вршиоцу делатности преглед и контролу унутрашњих инсталација 

које користи (члан 20.); 

4. обавља радове на непокретности која се налази испод, изнад или поред 

комуналних објеката вршиоца делатности, који могу да ометају пружање 

комуналних услуга (члан 29); 

5. поступи противно обавези прописаној чланом 32. став 1. ове Одлуке; 

6. поступи противно забрани прописаној чланом 32. став 2. ове Одлуке; 

7. поступи противно обавези прописаној чланом 33. ове Одлуке; 

8. поступи противно забрани прописаној  чланом 34. ове Одлуке; 

9. неовлашћено користи воду и канализацију (члан 35.); 

10. не пријави промене у начину коришћења воде (члан 45, 46, 47. и 48.); 

11. не придржава се прописаних мера рестрикције воде (члан 71. став 2.); 

12. не омогући комуналном инспектору вршење надзора; 

13. не поступи по извршном решењу комуналног инспектора донетог на основу 

одредаба ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана  казниће се и одговорно лице у правном листу 

новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 40.000,00 динара  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 20.000,00 динара. 

 

Члан 88. 

За прекршаје прописане чланом 86. и 87. ове одлуке комунални инспектор издаје 

прекршајни налог. 

. 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 89. 

 Корисници услуга у индивидуалним породичним зградама који имају више од 4 

члана породичног домаћинства, дужни су да до краја текуће године, доставе вршиоцу 

делатности  изјаву о броју чланова домаћинства, потписану од стране два сведока и 

оверену од стране надлежног државног органа. 

 Уколико корисници услуга доставе изјаву из става 1. овог члана, после наведеног 

рока, давалац услуга ће податке из изјаве узети у обзир само од дана достављања. 

 

Члан 90. 

 Инвеститори који су извршили градњу објеката водовода и канализације, дужни 

су да обезбеде услове и пренесу изграђену водоводну мрежу на мрежу вршиоца 

делатности, уколико имају употребну дозволу и уколико испуне услове прописане овом 

одлуком у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 91. 

 Корисници су дужни да изврше раздвајање природне или физичке везе 

површинске воде са фекалном канализацијом у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

 

Члан 92. 

 Корисници су дужни постојеће водоводне и канализационе шахте изградити 

према техничким условима вршиоца делатности из ове одлуке у року од 6 месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 93. 

 Корисници чији су санитарни уређаји испод коте нивелете улице дужни су 

уградити заштитне уређаје на својим инсталацијама у смислу члана 21. ове Одлуке у року 

од 6 месеци од  дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 94. 

 Управни поступци започети по одредбама Одлуке о јавном водоводу и 

канализацији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/2012 и 

3/2015) који нису правоснажно окончани до ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по 

одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 95. 

 Одредбе ове Одлуке сходно се примењују и на све јавне водоводе и канализације 

на територији општине Варварин. 

 

Члан 96. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о јавном водоводу и 

канализацији општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/2012 и 

3/2015) 

Члан 97. 

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

општине Варварин''. 

 

БРОЈ: 352-17/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 14. 

 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима 

("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) члана 22. Закона о условима 

за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору 

(''Сл.гласник РС'', број 39/1996, 20/1997 и 46/1998, 34/01, 80/02 и 101/2005 ), Уредбе о 

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

гласник РС'', број 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. Статута општине Варварин 

("Службени лист општине Варварин", бр. 5/2019), 

     Скупштина општине Варварин нa 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 
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ОДЛУКУ  

О ПИЈАЦАМА  

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности 

управљање пијацама и пружање услуга на њима на територији општине Варварин.  

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација 

делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање 

промета пољопривредно-прехрамбених и других производа. 

 

Члан 2. 

Пијаца у смислу ове одлуке је простор одређен планским актом општине 

Варварин који је намењен и комунално опремљен за промет пољопривредно - 

прехрамбених и других производа на мало и вршење услуга у промету робе. 

Одржавање, опремање и коришћење пијаца  врши се у складу са овом одлуком. 

Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена пијаца и пијаца посебних 

намена:(робна, кванташка, ауто пијаца и сточна пијаца). 

 

Члан 3. 

 На територији општине Варварин постоје следеће пијаце: 

 

1. пијаца у Варварину, на простору који обухвата зелену пијацу поред тржног 

центра, као и улице: Јухорску улицу, улицу Слободе ( од Ветеринарске станице 

до пешачке зоне), део улице Мите Милојевића (од улице Јове Курсуле до 

Светосавске) која је вишенаменска: 

- зелена - за продају пољопривредно – прехрамбених производа, цвећа, 

украсног биља, садног материјала, житарица, сточне хране, и 

- робна - за продају непрехрамбених производа, домаће радиности и половне 

робе, дрва, креча, песка и др.  

2. пијаца у Бачини, која је вишенаменска: 

- зелена - за продају пољопривредно – прехрамбених производа, цвећа, 

украсног биља, садног материјала,  

- робна - за продају непрехрамбених производа,  домаће радиности и половне 

робе, 

- сточна; 

3. пијаца у Обрежу, која је вишенаменска, 

- зелена  - за продају пољопривредно – прехрамбених производа, цвећа, 

украсног биља, садног материјала,  

- робна – за продају непрехрамбених производа, домаће радиности и половне 

робе, 

- сточна; 

4. сточна пијаца  Варварин (село) 

 

II УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

Члан 4. 

 Пијацама на територији општине Варварин управља Јавно комунално предузеће 

''Варварин'' Варварин (у даљем тексту: јавно предузеће). 

Јавно предузеће је дужно да испуњава услове, у погледу минималне стручне 

оспособљености кадрова и минималног техничког капацитета за обављање комуналне 

делатности управљање пијацама, прописане Уредбом о начину и условима за 
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отпочињање обављања комуналних делатности (''Службени гласник РС'', 13/2018, 

66/2018 и 51/2019). 

 

Члан 5. 

 Јавно предузеће је дужно да обезбеди уређење пијачног простора (прање, 

чишћење, дезинфекцију), обезбеди наплату накнаде за коришћење пијачног простора и  

друге услове за несметано обављање промета робе и пружање услуга у промету робе на 

пијаци којом управља. 

 

Члан 6. 

 Јавно предузеће је у обавези да пропише Пијачни ред. 

На Пијачни ред сагласност даје Општинско веће општине Варварин. 

Пијачним редом прописују се права и обавезе учесника у промету на пијаци, 

начин и услови коришћења објеката, опреме, уређаја и сл. 

Јавно предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да 

на други примерен начин упозна кориснике пијачних услуга о истом и да су  дужни да 

се придржавају прописаног Пијачног реда.  

 

Члан 7. 

О  поштовању Пијачног реда старају се овлашћени радници јавног предузећа. 

Овлашћени радник из става 1. овог члана ће упозорити корисника пијачног 

простора, објекта, опреме, односно грађанина на обавезу поштовања Пијачног реда и по 

потреби обавестити комуналну инспекцију ради предузимања одговарајућих мера.

  

 

Члан 8. 

Радно време пијаце прописује јавно предузеће. 

  Радно време пијаце мора бити истакнуто на видном месту. 

 

Члан 9. 

Пијачни дан на пијацама у Варварину је недеља. 

Пијачне дане на пијацама у осталим насељеним местима одређује надлежни орган 

Месне заједнице тог насељеног места. 

 

III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА 

Члан 10. 

Изградња сталних продајних објеката и постављање привремених објеката врши 

се у складу са уранистичким планом и прописима о изградњи објеката. 

Приликом изградње објеката мора се води рачуна о функцоналности пијаце. 

 

Члан 11. 

Пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру и простор на коме се 

постављају и распоређују пијачни објекти и опрема. 

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан чврстим материјалом који 

се лако чисти и пере.  

 

Члан 12. 

Пијаца има одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, 

опрему потребну за промет робе и услуга, као и просторије за управу пијаце, односно 

овлашћеног радника јавног предузећа.  
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Јавно предузеће је дужно да на пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове: 

снабдевање хигијенски исправном водом, одвод отпадних вода, уклањање чврстог 

отпада и потребан број тоалетних просторија.  

 

Члан 13. 

Јавно предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних 

објеката - тезги,  у зависности од врсте пијаце.  

Јавно предузеће је дужно да пијачне објекте - тезге постави тако да обезбеди 

функционалност и естетски изглед пијаце и омогући купцима несметану куповину.  

Пијачни објекти - тезге на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се 

обезбеди одвојен простор за продају пољопривредно-прехрамбених производа и 

непрехрамбених производа.  

Пијачни објекти - тезге морају бити хигијенске, нумерисане и у исправном стању.  

 

Члан 14. 

Пијачни објекти-тезге који не испуњавају услове из члана 13. ове одлуке, јавно 

предузеће је дужно да поправи или уклони. 

 

Члан 15. 

 Привремени покретни пијачни објекти (у даљем тексту: покретне тезге) могу се 

постављати искључиво на местима које за то одреди јавно предузеће. 

 Јавно предузеће дужно је да приликом одређивања места на којима се могу 

постављати покретне тезге, води рачуна о томе да се распоређивањем ових објеката не 

угрози несметано обављање промета робе и пружање у промета робе на пијацама.  

 Јавно предузеће је  дужно  да видно обележи места на којима се могу постављати 

покретне тезге. 

Члан 16. 

 Корисници покретних тезги не смеју на пијаци постављати и распоређивати ове 

објекте без одобрења јавног предузећа, односно супротно издатом одобрењу. 

 Јавно предузеће може издати одобрење само за постављање покретне тезге на за 

то обележено место. 

 Јавно предузеће је  дужно   да лицу које је поставило покретну тезгу, без одобрења 

овог органа, наложи да тезгу одмах уклони са пијаце или прибави одобрење за њено 

постављање, а лицу које поседује одобрење а постављање је извршило супротно истом, 

наложи да постављање одмах изврши у складу са добијеним одобрењем. 

 Лицу које не изврши налог из предходног става јавно предузеће  укониће покретну 

тезгу принудним путем. 

 О предузетим мерама из предходног става јавно предузеће  извештава комуналну 

инспекцију, одмах када се за то створе услови. 

 Покретну тезгу постављену супротно одредбама овог члана јавно предузеће 

дужно је да  по налогу комуналног инспектора одмах уклони са пијаце, а о трошку лица 

које је тезгу поставило. 

 

IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 

 

Члан 17. 

 Обим и намена коришћења пијачног простора усклађује се са потребама бољег и 

квалитетнијег снабдевања грађана производима који се на пијацама продају. 

 У случајевима када је промет већи од уобичајеног, што захтева повећање пијачног 

простора, јавно предузеће може као пијачни простор користити околне јавне површине 

а уз сагласност комуналне инспекције. 
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 Комунална инспекција увидом на листу места утврђује потребу проширења 

пијачног простора. 

Члан 18. 

 Забрањено је на јавним површинама, које нису саставни део пијачног простора, 

постављати пијачне тезге и излагати робу намењену продаји. 

 

Члан 19. 

 За коришћење пијачног простора, објеката, уређаја и опреме плаћа се пијачна 

такса.  

 Пијачна такса се плаћа пре почетка коришћења пијачног простора, објеката, 

уређаја и опреме, и јавно предузеће  не сме одобрити коришћење истих лицу које није 

платило пијачну таксу.  

Пијачна такса се плаћа уз издавање признанице, односно фискалног рачуна, на 

наплаћени износ. 

 Тарифу пијачне таксе одређује јавно предузеће уз сагласност Скупштине општине 

Варварин.  

Тарифу пијачних такси јавно предузеће је дужно да истакне на видном месту на 

пијаци.  

 Забрањено је користити пијачни простор, објекте, уређаје и опрему без плаћене 

пијачне таксе. 

 

Члан 20. 

Корисник објекта је дужан да: 

 1. на видном месту истакне фирму под којом послује у складу са законом, 

уколико се ради о правном лицу, предузетнику или регистрованом газдинству, 

 2. објекат - тезгу користи за промет пољопривредних и других производа у 

оквиру радног времена пијаце,  

3. одржава објекат - тезгу  у исправном стању,  

4. на роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продаје 

робу,  

5.   за све време обављања делатности одржава и чисти простор који користи, као 

и да по завршетку продаје, почисти пијачни простор који користи и отпад смести у 

одговарајуће посуде.  

Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби из става 1. овог 

члана, јавно предузеће  може истом ускратити даље коришћење пијачног простора 

односно објекта. 

  

V ОРГАНИЗАЦИЈА ВАШАРА 

 

Члан 21. 

Вашари  се организују на начин и у време које одреди јавно предузеће уз 

сагласност Општинског већа општине Варварин. 

 

VI НАДЗОР 

Члан 22. 

 Надзор над спровођењем ове Одлуке и пијачног реда вршиће комунална 

инспекција Општинске управе општине Варварин. 

 Корисници пијачног простора, објеката, уређаја и опреме дужни су да инспектору 

ставе на увид одобрења за коришћење пијачног простора, објеката, уређаја и опреме као 

и потврду о плаћеној пијачној такси. 
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 Јавно предузеће дужно је да инспектору стави на увид евиденцију о издатим 

одобрењима за коришћење пијачног простора, објеката, уређаја и опреме, као и 

евиденцију о наплећној пијачној такси. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај 

лице које: 

1. Постави покретну пијачну тезгу на пијаци без одобрења јавног предузећа; 

2. Постави покретну пијачну тезгу на пијаци супротно одобрењу јавног предузећа; 

3. Постави покретну пијачну тезгу, односно врши излагање робе ван пијачног 

простора; 

4. Поступа супротно одредбама члана 20. ове одлуке; 

5. Не плати пијачну таксу; 

6. Инспектору не стави на увид одобрење за коришћење пијачног простора, објеката, 

уређаја и опреме, односно потврду о плаћеној пијачној такси, или не поступи по 

налогу инспектора; 

7. Не поштује пијачни ред; 

 

Члан 24. 

 Новчаном казном у фиксном износу од  50.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице које: 

1. Постави покретну пијачну тезгу на пијаци без одобрења органа управљања 

пијацом. 

2. Постави покретну пијачну тезгу на пијаци супротно одобрењу органа управљања 

пијацом. 

3. Постави покретну пијачну тезгу, односно врши излагање робе ван пијачног 

простора. 

4. Поступа супротно одредбама члана 20. ове одлуке; 

5. Не плати пијачну таксу. 

6. Инспектору не стави на увид одобрење за коришћење пијачног простора, објеката, 

урђаја и опреме, односно потврду о плаћеној пијачној такси, или не поступи по 

налогу инспектора; 

7. Не поштује пијачни ред. 

За прекршај из претходног става казниће се одоговорно лице у правном лицу 

новчаном казном  у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 25. 

 Новчаном казном у фиксном износу од  30.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник који: 

1. Постави покретну пијачну тезгу на пијаци без одобрења органа управљања 

пијацом. 

2. Постави покретну пијачну тезгу на пијаци супротно одобрењу органа управљања 

пијацом. 

3. Постави покретну пијачну тезгу, односно врши излагање робе ван пијачног 

простора. 

4. Поступа супротно одредбама члана 20. ове одлуке; 

5. Не плати пијачну таксу. 

6. Инспектору не стави на увид одобрење за коришћење пијачног простора, објеката, 

уређаја и опреме, односно потврду о плаћеној пијачној такси, или не поступи по 

налогу инспектора; 
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7. Не поштује пијачни ред. 

 

Члан 26. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

јавно предузеће ако: 

1. Одређивањем места на којима се могу постављати покретне тезге угрози 

нормално одвијање промета робе и пружање услуга у промету робе на пијаци; 

2. Видно не обележи места на којима се могу постављати покретне тезге; 

3. Изда одобрење за коришћење пијачног простора, објеката, уређаја и опреме лицу 

које није платило пијачну таксу; 

4. Дозволи постављање покретне тезге без одобрења, односно о постављању без 

одобрења благовремено не обавести комуналну инспекцију. 

5. Не уклони покретну пијачну тезгу постављену супротно одредбама ове Одлуке и 

пијачном реду, ни по налогу комуналног инспектора. 

6. Не врши редовно чишћење пијачног простора, односно уређаје и опрему не 

одржава у исправном стању. 

7. Изда одобрење за коришћење простора, ван пијачног простора, а без сагласности 

комуналног инспектора; 

За прекршај из предходног става казниће се одговорно лице у јавном предузећу 

новчаном казном у фиксном износу од  5.000,00 динара. 

 

Члан 27. 

За прекршаје прописане чланом 23.24.25. и 26. ове одлуке комунални инспектор 

издаје прекршајни налог. 

 

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 Скупштина општине Варварин ће у року од 6 месеци донети Одлуку којом ће се 

ближе уредити давање на управљање пијаца у Бачини и Обрежу. 

 Субјекти који сада управљају пијацама вршиће те послове у складу са одредбама 

ове Одлуке до доношења Одлуке из став 1. овог члана. 

 

Члан 29. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пијацама 

(''Службени лист општине Варварин'', број 7/2001 и 6/2013). 

 

Члан 30. 

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

општине Варварин''. 

 

БРОЈ: 352-18/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 

 

 



Страна 181 Број  10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 3. 6. 2022.године 

 

 15. 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 15/2016 и 88/2019)  и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Варварин 

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

 Скупштина општине Варварин на 18. седници одржаној 3. јуна 2022. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

 Покреће се поступак избора директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Варварин спровођењам јавног конкурса  и то: 

 

1.1. Јавног комуналног предузећа ''Варварин'' Варварин, са седиштем у Варварину, 

улица  Јухорска бб и 

1.2. Јавног предузећа за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин''Варварин, 

са седиштем у Варварину, улица Слободе бб; 

 

Члан 2. 

 Поступак из члана 1. ове одлуке спровешће Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин, образована 

решењем Скупштине општине Варварин (у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 3. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавних предузећа саставни је део ове 

одлуке. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи податке: о јавном предузећу, пословима, 

условима за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној 

оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину 

њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање 

обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о 

доказима који се прилажу уз пријаву. 

 

Члан 4. 

 Оглас о јавном конкурсу за избор директора објавиће се  у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном листу општине Варварин'' и у дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије. 

 Оглас о јавном конкурсу објавиће се и на интернет страници општине Варварин. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

БРОЈ: 02-16/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

ПРЕДСЕДНИК 

               /м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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16. 

 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и рурарном 

развоју (''Службени гласник РС'', број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), уз 

прибављену предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде број 320-00-04820/2022-09 од 11. маја 2022.године и члана 40. став 1. тачка 

6. Статута општина Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике рурарног развоја за општину Варварин за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике рурарног развоја за општину Варварин за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове oдлуке је Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике рурарног развоја за општину Варварин за 2022. годину.  

 

Члан 3. 

Ову oдлуку и Програм  подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике рурарног развоја за општину Варварин за 2022. годину објавити у ''Службеном 

листу општине Варварин''. 

 

 

 

Број: 320-92/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 

8. 

 

На основу члана 63. став 2 и члана 64. став 2 Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

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

 Скупштина општине Варварин на 18. седници, одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануар до 31. 

март 2022. године 
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I Усваја се Иинформација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања јавних предузећа за период 1. јануар. до 31. март 

2022. године за следећа јавна предузећа: 

 

1. Јавно комунално предузеће ''Варварин'' Варварин, 

2. Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете ''Расвета Варварин'' 

Варварин, 

 

II Информација је саставни део овог решења.  

 

III Ово решење и информацију доставити Министарству привреде. 

 

IV  Решење објавити у „Службеном листу општине Варварин“. 

 

 

Образложење 

 

Одредбом члана 63. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

15/2016 и 88/2019) прописано је да јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе, надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег програма пословања. 

Обрасци извештаја су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја 

о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 

(''Службени гласник РС'', број 36/2016). Правилником  је предвиђено да се обрасци 

попуњавају кумулативно за следеће периоде: 

- од 1. јануара до 30.марта, 

- од 1. јануара до 30.јуна, 

- од 1. јануара до 30.септембра, 

- од 1. јануара до 31.децембра, 

Саставни део обрасца је и Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из програма пословања. 

Чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима је утврђено да надлежни орган 

јединисе локалне самоуправе сачињава и доставља министарству информацију о степену 

усклађености планираних и реализованих активности. 

Рок за доставу Извештаја са одлуком Надзорног Одбора од стране предузећа је 30 

дана од истека тромесечја, а рок за доставу информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности Министарству привреде од стране општине је 60 

дана од истека тромесечја. 

Извештаје које су усвојили Надзорни одбори јавних предузећа достављени су 

Општинском већу, на основу којих је припремљена обједињена информација о степену 

усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних 

предузећа за период 1. јануар. до 30.септембар 2021.године. 

 

БРОЈ: 023-17/22-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

               /м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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9. 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин на 18. седници, одржаној дана 3. јуна  2022. 

године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисија за спровођење конкурса за избор директора  

јавних предузећа чији је оснивач општина Варварин  

 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа  чији је оснивач општина Варварин (у даљем тексту: Комисија) у следећем 

саставу: 

 

1. Снежана Дачић, председник 

2. Александар Павић, члан 

3. Тања Милетић, члан 

4. Тања Вилотијевић, члан 

5. Дарко Дидић, члан 

 

II Задатак Комисије је да у складу са Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', број 15/2016 и 88/2019) и Уредбом о мерилима за именовање директора 

јавног предузећа (''Службени гласник РС'', број 65/2016) спроведе јавни конкурс и 

изборни поступак за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина 

Варварин.  

 

III Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће 

Општинска управа општине Варварин. 

Председник Комисије руководи и организује обављање стручних и 

административно-техничких послова за потребе Комисије. 

 

IV Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Варварин  број 02-

18/2018-I од 27.04.2018.године (''Службени лист општине Варварин'', број 6/2018).   

 

V  Решење обајавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

БРОЈ: 02-17/2022-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                   /м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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6. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022.године, 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I УСВАЈА СЕ  Извештај o раду Председника општине Варварин за 2021.годину. 

 

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

 

III Закључак доставити: Председнику општине Варварин и архиви. 

 

 

 Број: 020-1/22-I 

 У Варварину, дана 3. јуна 2022.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 7. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022.године, 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Општинског правобранилаштва општине 

Варварин за 2021.годину. 

 

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

 

III Закључак доставити: Општинском правобранилаштву и архиви. 

 

 

Број: 7-38/22-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                      /м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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8. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022.године, 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I УСВАЈА СЕ  Извештај o раду Општинског већа општине Варварин за 

2021.годину. 

 

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

 

III Закључак доставити: Председнику општине Варварин и архиви. 

 

 

 Број: 110-4/22-I 

 У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

  

9. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 18. седници одржаној дана 3. jуна 2022.године, 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај o раду Општинске управе општине Варварин за 

2021.годину. 

 

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

 

III Закључак доставити: начелнику Општинске управе и архиви. 

Број: 110-3/22-I 

У Варварину, дана 3. јуна 2022.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    /м.п./ Војкан Павић, инж. геодезије, с.р. 
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10. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 53.  Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
I УСВАЈА СЕ Извештај o финансијском пословању и раду Дома здравља ''Др 

Властимир Годић'' Варварин за 2021.годину, број 339 од 3. марта 2022.године  који је 

усвојио Управни одбор Дома здравља ''Др Властимир Годић'' Варварин на седници 

одржаној дана 24. марта 2022.године. 

 

 

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

 

III Закључак доставити: директору Дома здравља и архиви. 

 

 

 Број: 50-1/22-I 

 У Варварину, дана 3. јуна 2022.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 11. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 62. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 05/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 18. седници одржаној дана 3. јуна 2022. године, 

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I УСВАЈА СЕ  Извештај o раду са финансијским извештајем Спортско центра 

''Темнић'' Варварин за 2021.годину, који је усвојио Управни одбор Спортско центра 

''Темнић'' Варварин на седници одржаној 3. марта 2021.године. 

 

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

 

III Закључак доставити: директору СЦ ''Темнић''  Варварин  и архиви. 

 

 

 Број: 023-15/22-I 

 У Варварину, дана 3. јуна 2022. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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