РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВАРВАРИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

В а р в а р и н, 29. август 2022. године
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 1 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

1. С А Д Р Ж А Ј
2.
3.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ ................................................. 7
ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ ....................................................... 9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА .......................................................................................................... 40

4.1
4.2
4.3
4.4
5.

Скупштина општине .............................................................................................................. 9
Састав Скупштине општине ................................................................................................ 11
Одбори Скупштине општине .............................................................................................. 12
Председник општине............................................................................................................ 16
Општинско Веће ................................................................................................................... 18
Општинска управа ................................................................................................................ 19
Скупштина општине ............................................................................................................ 40
Председник општине............................................................................................................ 41
Општинско веће .................................................................................................................... 43
Општинска управа ................................................................................................................ 43

ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА .......................................................................................... 44

5.1

Јавност рада Скупштине општине ...................................................................................... 45

6.

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА............................... 47

7.

ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ,ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ .................................................. 49

7.1
7.2
7.3
7.4
8.

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ....................... 58

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
I
9.

11.

Скупштина општине ............................................................................................................ 58
Председник општине............................................................................................................ 60
Општинско веће .................................................................................................................... 60
Општинска управа ................................................................................................................ 61
Правобранилаштво општине Варварин ............................................................................. 62
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА
2021. ГОДИНУ ..................................................................................................................... 63

ПРАВНИ ОКВИР РАДА И НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОДАЦИ О УПРАВИ .............................................. 63
НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА ........................................................................................................................... 97

9.1
9.2
10.

Скупштина општине ............................................................................................................ 49
Председник општине............................................................................................................ 50
Општинско веће .................................................................................................................... 50
Општинска управа ................................................................................................................ 51

Прописи које у свом раду примењују органи општине Варварин .................................. 97
Акта која су донели органи општине Варварин: ............................................................. 105

Услуге које се пружају заинтересованим лицима ................................................................................. 108
Поступак ради пружања услуга............................................................................................................... 114

11.1
11.2

Издавање информације о локацији ................................................................................... 114
Издавање локацијских услова (захтев се подноси електронским путем преко
централне евиденције обједињене процедуре) ................................................................ 114

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 2 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37

Издавање грађевинске дозволе (захтев се подноси електронским путем преко
централне евиденције обједињене процедуре) ................................................................ 115
Измена решења о грађевинској дозволи .......................................................................... 116
Издавање решења о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи ....................................................................................................... 117
Пријава радова .................................................................................................................... 118
Пријава завршетка темеља на објекту .............................................................................. 119
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу ................................................... 120
Подношење захтева за давање сагласности на документацију у погледу мера
заштите од пожара .............................................................................................................. 120
Прукључење објекта на инфраструктуру ......................................................................... 121
Издавање употребне дозволе............................................................................................. 122
Потврђивање урбанистичког пројекта парцелације, односно препарцелације ............ 123
Потврђивање урбанистичког пројекта исправке граница суседних парцела ............... 123
Потврђивање урбанистичког пројекта ............................................................................. 124
Издавање уверења о периоду градње ............................................................................... 124
Озакоњење незаконито изграђених објеката ................................................................... 125
Грађевинска инспекција..................................................................................................... 131
Комунална инспекција ....................................................................................................... 131
Инспекција за заштиту животне средине ......................................................................... 133
Саобраћајна инспекција ..................................................................................................... 134
Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја(ново
стање) ................................................................................................................................... 136
Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја
(затечено стање) .................................................................................................................. 136
Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину(ново стање) ........................................................................................... 137
Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину (затечено стање) ................................................................................... 137
Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину (ново стање) .......................................................................................... 138
Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину (затечено стање) ................................................................................... 138
Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт интерног и
неопасног отпада на територији општине ....................................................................... 139
Доношење решења о издавању дозволе за складиштење и третман и одлагање
неопасног отпада на територији општине ....................................................................... 139
Остваривање права на дечији додатак ............................................................................. 140
Остваривање права на родитељски додатак .................................................................... 141
Остваривање права на породиљско боловање за продужену негу детета .................... 141
Остваривање права на накнаду породиљама .................................................................. 141
Ратни војни инвалиди ........................................................................................................ 142
Мирнодопски војни инвалиди ........................................................................................... 143
Породични инвалиди (по палом борцу-супруга и деца) ................................................ 144
Породични инвалиди (по палом умрлом РВИ) .............................................................. 146
Породични инвалиди (родитељи палог борца) ............................................................... 147

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 3 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47
11.48
11.49
11.50
11.51
11.52
11.53
11.54

11.55
11.56
11.57
11.58
11.59
11.60
11.61
11.62
11.63
11.64
11.65
11.66
11.67

11.68
11.69
11.70
11.71
11.72
11.73
11.74
11.75
11.76

Цивилни инвалиди рата ..................................................................................................... 149
Припадници равногорског покрета могу остварити следећа права и то: ..................... 150
Енергетски угрожени купац .............................................................................................. 152
Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу ............................................ 152
Издавање извода из матичних књига на интернационалном обрасцу .......................... 153
Издавање уверења о држављанству.................................................................................. 153
Издавање уверења о слободном брачном стању ............................................................. 153
Склапање брака................................................................................................................... 154
Склапање брака са страним држављанином .................................................................... 154
Упис чињеница рођења, венчања и смрти држављана Републике Србије на
основу исправа иностраних органа................................................................................... 155
Пријава рођења детета ....................................................................................................... 155
Признавање очинства ......................................................................................................... 156
Пријава смрти ..................................................................................................................... 156
Смртовница ......................................................................................................................... 156
Промена личног имена ....................................................................................................... 157
Доношење решења о накнадном упису у МКР, МКВ, МКУ ......................................... 157
Упис у бирачки списак (по основу пунолетства, пријаве пребивалишта, пријема
у држављанство РС, враћања пословне способности, пријаве боравишта интерно
расељеног лица) .................................................................................................................. 158
Промене у бирачком списку(измене, допуне и исправке) ............................................. 158
Брисање из бирачког списка(по основу отпуста из држављанства РС, дуплог
уписа, одјаве пребивалишта, губитка пословне способности, смрти лица) ................. 159
Упис у посебан бирачки списак националних мањина .................................................. 159
Овера овлашћења, сагласности и изјаве (овера потписа) ............................................... 159
Вађење, издавање предмета из архиве на увид и фотокопирање .................................. 161
Студентски кредит-ученички кредит ............................................................................... 161
Издавање уверења за студентске кредите,стипендије и домове .................................... 161
Заштитник пацијената ........................................................................................................ 162
Информације од јавног значаја ......................................................................................... 162
Заштита података о личности ............................................................................................ 164
Увођење у посед ................................................................................................................. 165
Укидање статуса за прогнано или избегло лице ............................................................. 166
Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије
општине (сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности
повереника из општине у коју се лице пресељава) ......................................................... 166
Исправка/измена решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или
потврде о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица: .......................................... 167
Потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица ........................................... 167
Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица .................. 167
Регистација и издавање легитимације расељеног лица .................................................. 167
Издавање дупликата легитимације расељеног лица ....................................................... 168
Промена података у легитимацији расељеног лица........................................................ 168
Издавање легитимације расељеног лица за новорођену децу ....................................... 169
Признавање статуса избеглице малолетном детету ........................................................ 169
Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази података ................................... 169

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 4 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

11.77
11.78
11.79
11.80
11.81
11.82
11.83
11.84
11.85
11.86
11.87
11.88
11.89
11.90
11.91
11.92
11.93
11.94
11.95

Уверења о вођењу радње: .................................................................................................. 169
Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта ............................................................................................... 170
Доношење решења о издавању водних услова за изградњу, односно
реконструкцију објеката и извођење радова .................................................................... 171
Доношење решења о издавању водне сагласности ......................................................... 171
Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте и радове за које је издата
водна сагласност или водна дозвола ................................................................................ 172
Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте за које је издата
употребна дозвола а није издата водна сагласност ......................................................... 172
Уверење да се подносилац захтева бави пољопривредном производњом, ради
увоза пољопривредних машина ........................................................................................ 173
Издавање уверења за ослобађање плаћања пореза на пренос апсолутних права за
куповину првог стана ......................................................................................................... 174
Издавање уверења за повраћај ПДВ-а .............................................................................. 174
Издавање уверења за потребе остваривања права на дечји додатак ............................. 174
Издавање уверења за потребе остваривања права статуса енергетски заштићеног
купца .................................................................................................................................... 174
Издавање уверења ради добијања средстава из буџета РС ............................................ 174
Издавање уверења за потребе остваривања права на пољопривредни кредит ..... 175
Издавање уверења за потребе одјаве радње у АПР ....................................................... 175
Издавање уверења за потребе учешћа на тендеру за правно лице или
предузетника ....................................................................................................................... 175
Издавање решења о репрограму ....................................................................................... 175
Издавање уверења за потребе остваривања права на субвенције за
пољопривреднике ............................................................................................................... 176
Издавање решења о прекњижењу погршно или више наплаћених средстава ............. 176
Бесплатна правна помоћ .................................................................................................... 176

12.

Преглед података о пруженим услугама ................................................................................................ 180

13.

Подаци о приходима и расходима .......................................................................................................... 181

14.

Подаци о јавним набавкама ..................................................................................................................... 184

14.1
15.
16.

План јавних набавки за 2020. годину ............................................................................... 185

Подаци о државној помоћи ...................................................................................................................... 188
Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима .......................................................... 189

16.1
Подаци о зарадама исплаћеним за јул 2022. године ....................................................... 189
16.2
Исплаћене накнаде у 2019 години (01.01.2019.-31.12.2019. године) ............................ 189
16.3
Исплаћене накнаде у 2019. години (01.01.2019.-31.12.2019.године) ............................ 189
-накнада трошкова чланова комисија-........................................................................................... 189
16.4
Исплаћене накнаде у 2019. години (01.01.2019.- 31.12.2019. године) за запослене .... 190
16.5
Исплаћене накнаде у 2019. години (01.01.2019.-31.12.2019. године) за запослене ..... 190
-накнада трошкова чланова комисија-........................................................................................... 190
16.6
Исплаћене наканаде у 2020. години (01.01.2020.-29.12.2020. године).......................... 190
16.7 Исплаћене накнаде у 2020. години (01.01.2020.-31.12.2020.године) .................................. 190
-накнада трошкова чланова комисија-........................................................................................... 190
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 5 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

16.8 Исплаћене накнаде у 2020. години (01.01.2020.-29.12.2020.године) за запослене .......... 191
16.9 Исплаћене накнаде у 2020. години (01.01.2020.-31.12.2020. године) за запослене .......... 191
-накнада трошкова чланова комисија-........................................................................................... 191
16.10 Исплаћене наканаде у 2021. години (01.01.2021.-31.12.2021. године) ............................. 191
16.11 Исплаћене накнаде у 2021. години (01.01.2021.-31.12.2021.године) за запослене ........ 191
16.12 Исплаћене наканаде у 2022. години (01.01.2022.-29.08.2022. године) ............................. 192
16.13 Исплаћене накнаде у 2022. години (01.01.2022.-29.08.2022.године) за запослене ........ 192
17.

Подаци о средствима рада ....................................................................................................................... 192

18.

Чување носача информација.................................................................................................................... 193

19.

Врсте информација у поседу ................................................................................................................... 194

20.

Подаци о врстама информација којима државни орган омогућава приступ ...................................... 195

21.

Информације о подношењу захтева за приступ информацијама ......................................................... 197

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 6 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
Основни подаци о општини
Општина Варварин се налази у централном делу Републике Србије.
Територија општине заузима површину од 248.8 квадратних километара, и чине је
територије следећих насељених места:
 БАЧИНА,
 МАЛА КРУШЕВИЦА,
 БОШЊАНЕ,
 МАРЕНОВО,
 ВАРВАРИН,
 МАСКАРЕ,
 ВАРВАРИН (СЕЛО),
 ОБРЕЖ,
 ГОРЊИ КАТУН,
 ОРАШЈЕ,
 ГОРЊИ КРЧИН,
 ПАЈКОВАЦ,
 ДОЊИ КАТУН,
 ПАРЦАНЕ,
 ДОЊИ КРЧИН,
 СУВАЈА,
 ЗАЛОГОВАЦ,
 ТОЉЕВАЦ, и
 ИЗБЕНИЦА,
 ЦЕРНИЦА.
 КАРАНОВАЦ,
Према попису становништва из 2011. у општини Варварин живи 17.966 становника, од тога
8.830 мушкараца и 9.136 жена.
Седиште Општине Варварин је у Варварину , улица Марина Мариновића 38.
Матични број општине је: 07193114
Порески индетификациони број општине је: 101146858
Контакт
Интернет
Интернет презентација Општине Варварин пружа опширне информације о раду Општине, а
даје могућност комуникације постављањем питања путем интернет сајта или e-mail порука.
Адреса сајта: www.varvarin.ls.gov.rs
Е-mail адреса: kabinet@varvarin.ls.gov.rs.
Телефон
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171
Позивни-центар (Call centar): +381 (0)37 783 100
Факс: +381 (0)37 789 264
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године
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Пошта
Општина Варварин
Марина Мариновића 38
37260 Варварин
Основни подаци о Информатору
Овај Информатор о раду издаје се као заједнички документ Председника Општине,
Скупштине општине, Општинског већа и Општинске управе,у складу са чланом 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја „Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о раду државног органа
(„Службени гласник РС“ број 68/10).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања
права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је сачињен на основу података из одељења и служби Општинске управе.
За тачност и потпуност података које садржи информатор одговоран је начелник
општинске управе општине Варварин – Милена Арсић Васић.
Датум првог објављивања Информатора: 10. март 2010. године.
Датум последње измене или допуне Информатора: 29. август 2022. године.
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја у Општини Варварин је Сузана Петковић.
Информатор је доступан у електронском облику: на интернет адреси www.varvarin.ls.gov.rs
као и у просторијама општине, код овлашћеног лица за поступање по захтевима, у Услужном
центру Општине Варварин, Марина Мариновића 34, Варварин.
Информатор се може добити у штампаном облику код овлашћеног лица за поступање по
захтевима, сваког радног дана између 07:00 и 15:00 часова, као и у Услужном центру, на
писарници сваког радног дана између 07:00 и 15:00 часова.
Овај Информатор о раду израђен је на српском језику, ћириличним писмом.

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године
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3. ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ
ОПШТИНA ВАРВАРИН

СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

ОПШТИНСКА
УПРАВА

ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

3.1 Скупштина општине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
одборник
на сталном раду
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
одборник
на сталном раду

ОДБОРНИЦИ
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
35 одборника
без председника
и заменика
председника
скупштине

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
није одборник
на сталном раду

РАДНА ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ОПТИНЕ
Одбор за административно-мандатна
питања
Одбор за избор и именовање
Одбор за прописе и управу
Одбор за друштвено економски развој,
привреду и финансије
Одбор за друштвене делатности
Одбор за урбанизам,грађевинарство и
стамбено-комуналне делатности
Одбор за рад и развој месних заједница
Одбор за пољопривреду и развој села
Одбор за заштиту и унапређење животне
сре сред ср ссре сре
животнеодносе
са верским
заједницама
Одбор за представке
и притужбе
Одбор за награде и признања
Одбор за утврђивање предлога назива
улица,тргова,заселака и делова насељених места
Одбор за односе са верским заједницама
Одбор за борбу против корупције
ккорупциједруштвене делатности
Одбор за социјална питања

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године
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Надлежности Скупштине општине
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

1

Скупштина општине, у складу са законом:
доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
доноси прописе и друге опште акте;
расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши
надзор над њиховим радом;
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом;
бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика
председника Општине и чланове Општинског већа;
утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз
сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред
надлежним органима;1
прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
информише јавност о свом раду;
покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;

Док је на снази Закон о средствима у својини РС.
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26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби

чији је оснивач или већински власник општина;
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у
29)
30)
31)
32)

Општини;
разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
3.2 Састав Скупштине општине

Скупштину општине чини 35 одборника. Одборници садашњег сазива скупштине изабрани
су на изборима одржаним 21.06. 2020.године. Скупштина је конституисана 16.08.2020.године.
Одборници у Скупштини општине су:
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Војкан Павић
Марко Јевтић
Слободан Симић
Др Јасмина Ракић
Горан Јелић
Ирена Стевановић
Слободан Тодоровић
Драгана Брзић
Др Марија Марковић
Ненад Мијајловић
Душан Радојковић
Марко Николић
Јелена Весић
Дејан Гавриловић
Данијела Мишковић
Горан Пантић
Ана Главичић
Горан Николић
Слободанка Јовановић
Љубиша Миљковић
Сандра Игњатовић
Проф.Драгољуб Станојевић
Проф.Братислав Ташић
Биљана Богдановић
Јована Поповић
Слободан Макић

ПРЕБИВАЛИШТЕ
Варварин
Мареново
Обреж
Бошњане
Бачина
Варварин
Горњи Катун
Обреж
Тољевац
Доњи Крчин
Бачина
Маскаре
Село Варварин
Бошњане
Варварин
Обреж
Бачина
Орашје
Горњи Катун
Доњи Катун
Варварин село
Варварин
Обреж
Горњи Катун
Обреж
Бошњане

Информатор о раду органа општине Варварин
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СНС
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СНС
СНС
СНС
СНС
СПС
СПС
СПС
СПС
ЈС
СПС
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Р/Б
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Оливер Бркић
Др Гордана Чабрић
Саша Миленковић
Мирослав Петровић
Катарина Петровић
Миодраг Митровић
Братислав Петровић
Мирослав Милошевић
Јасмина Антић

ПРЕБИВАЛИШТЕ
Обреж
Варварин село
Доњи Катун
Залоговац
Обреж
Бачина
Варварин (село)
Бошњане
Варварин

ОДБОРНИЧКА ГРУПА
СПС
ГГ„Наши људи“
ГГ„Наши људи“
ГГ„Наши људи“
ГГ„Наши људи“
ГГ„Наши људи“
ГГ„Темнићка алтернатива“
ГГ„Темнићка алтернатива“
ГГ „Темнићка алтернатива“

Одборници су изабрани са следећих изборних листа:
 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ;
 ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),ДРАГАН
МАРКОВИЋ-ПАЛМА- ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“;
 ГГ“НАШИ ЉУДИ“ – ДР.ГОРДАНА ЧАБРИЋ
 ГГ“ТЕМНИЋКА АЛТЕРНАТИВА“-БРАТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Функционери Скупштине општине
Функцију председника Скупштине општине обавља Војкан Павић, инжењер геодезије а
функцију секретара Драгана Збиљић, дипломирани правник.
Функцију заменика председника Скупштине општине обавља Јелена Весић, дипломирани
просторни планер.
Контакт подаци председника и секретара Скупштине општине и њихових заменика:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Марина Мариновића 38,
37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171
Председник скупштине и његов заменик: локал 105
Секретар скупштине: локал 120
Факс: +381 (0)37 789 264
E-mail: so-e@varvarin.org.rs

3.3 Одбори Скупштине општине
Одбори Скупштине општине образују се као стална и оснивају се за разматрање појединих
питања из надлежности Скупштине и вршење других послова. Чланови одбора бирају се из реда
Информатор о раду органа општине Варварин
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одборника и грађана, за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. Актом о
избору чланова одбора, утврђује се број и састав чланова одбора.
Чланове одбора Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које
имају у Скупштини. Чланове одбора из реда грађана, одборничким групама могу предлагати
удружења грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине и друге организације основане у
области за коју се одбор образује. Одборник може бити члан највише два стална одбора.
Скупштина општине је образовала следеће одборе:
1. Одбор за административно-мандатна питања
2. Одбор за избор и именовање
3. Одбор за прописе и управу
4. Одбор за друштвено економски развој,привреду и финансије
5. Одбор за друштвене делатности
6. Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
7. Одбор за рад и развој месних заједница
8. Одбор за пољопривреду и развој села
9. Одбор за заштиту и унапређење животне средине
10. Одбор за представке и притужбе
11. Одбор за награде и признања
12. Одбор за утврђивање предлога назива улица,тргова,заселака и делова несељених места
13. Одбор за односе са верским заједницама
14. Одбор за борбу против корупције
15. Одбор за социјална питања.
Састав Одбора Скупштине општине Варварин:
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА
1.
2.
3.
4.
5.

Љубиша Сврзић из Доњег Катуна, одборник Скупштине општине,
Братислав Ташић из Обрежа, одборник Скупштине општине,
Мирослав Петровић из Залоговца, одборник Скупштине општине,
Срђан Ђорђевић из Обрежа,
Александар Павић из Варварина.
ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

1.
2.
3.
4.
5.

Ирена Стевановић из Варварина, одборник Скупштине општине,
Горан Јелић из Бачине, одборник Скупштине општине,
Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник Скупштине општине,
Марија Јовановић из Варварина,
Емина Симић из Варварина (село).

Информатор о раду органа општине Варварин
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ОДБОР ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
1.
2.
3.
4.
5.

Данијела Мишковић из Варварина,одборник Скупштине општине
Марија Марковић из Тољевца,одборник Скупштине општине,
Братислав Петровић из Варварина (село),одборник Скупштине општине,
Дарко Дидић из Обрежа,
Гордана Петровић из Варварина.
ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Војкан Павић из Варварина, одборник Скупштине општине,
Милош Антић из Парцана, одборник Скупштине општине,
Драгољуб Станојевић из Варварина, одборник Скупштине општине,
Душан Драгичевић из Варварина,
5. Мирослав Јаковљевић из Варварина (село).
1.
2.
3.
4.

ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.

Катарина Петровић,одборник Скупштине општине,
Горан Николић из Орашја, одборник Скупштине општине
Братислав Петровић из Варварина (село), одборник Скупштине општине,
Бобан Томић из Обрежа,
Бојана Долић из Варварина.
ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1. Јелена Весић из Варварина (село), одборник Скупштине општине,
2. Слободан Тодоровић из Горњег Катуна,одборник Скупштине општине,
3. Саша Миленковић из Доњег Катуна, одборник Скупштине општине ,
4. Миљана Милојевић из Варварина
5. Саша Николић из Бачине.
ОДБОР ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
1.
2.
3.
4.
5.

Слободан Симић из Обрежа, одборник Скупштине општине,
Оливер Бркић из Обрежа, одборник Скупштине општине,
Мирослав Петровић из Залоговца, одборник Скупштине општине,
Марко Николић из Маскара,
Владица Филиповић из Бачине.
ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

1. Дејан Гавриловић из Бошњана, одборник Скупштине општине,
2. Слободан Макић из Бошњана, одборник Скупштине општине,
3. Др Гордана Чабрић из Варварина (село), одборник Скупштине општине,
Информатор о раду органа општине Варварин
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4. Саша Арсић из Бачине,
5. Микица Бркић из Обрежа.
ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Горан Пантић из Обрежа, одборник Скупштине општине,
2. Андрија Живадиновић из Варварина, одборник Скупштине општине,
3. Јасмина Антић из Варварина, одборник Скупштине општине,
4. Марија Радовановић из Варварина,
5. Александар Савић из Бошњана.
ОДБОР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
1. Љубиша Миљковић из Доњег Катуна, одборник Скупштине општине,
2. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, одборник Скупштине општине,
3. Братислав Ташић из Обрежа, одборник Скупштине општине
4. Марија Анђелковић из Бошњана,
5.Александар Радоја из Варварина (село).
ОДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
1. Марија Марковић из Тољевца, одборник Скупштине општине,
2. Ирена Стевановић из Варварина, одборник Скупштине општине,
3. Миодраг Митровић из Бачине, одборник Скупштине општине.
4. Стефан Петковић из Варварина (село),
5. Дејан Живић из Обрежа.
ОДБОР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА,ТРГОВА,ЗАСЕЛАКА И
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ
1. Душан Радојковић из Бачине, одборник Скупштине општине,
2. Горан Николић из Орашја, одборник Скупштине општине,
3. Мирослав Милошевић из Бошњана, одборник Скупштине општине,
4. Марко Крстић из Горњег Катуна,
5. Михајло Антонијевић из Обрежа.
ОДБОР ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
1. Др Јасмина Ракић из Бошњана, одборник Скупштине општине,
2. Ана Главичић из Бачине,одборник Скупштине општине,
3. Катарина Петровић из Обрежа,одборник Скупштине општине
4. Данијел Станковић из Тољевца,
5.Данијел Франчина из Варварина .

Информатор о раду органа општине Варварин
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ОДБОР ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
1. Горан Јелић из Бачине, одборник Скупштине општине,
2. Милош Антић из Парцана, одборник Скупштине општине,
3. Андрија Живадиновић из Варварина, одборник Скупштине општине,
4. Милован Јочић из Варварина,
5. Дејан Бранковић из Доњег Катуна.
ОДБОР ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Слободан Тодоровић из Горњег катуна, одборник Скупштине општине,
2. Слободан Симић из Обрежа, одборник Скупштине општине,
3. Јована Поповић из Обрежа, одборник Скупштине општине,
4. Саша Срећковић из Варварина (село),
5. Горан Арсић из Бачине.
3.4 Председник општине
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ

ПОМОЋНИЦИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
- помоћник за област пољопривреде

КАБИНЕТ
ПРЕСЕДНИКА ОПШТИНЕ
- шеф кабинета
- послови протокола
- послови информисања
- послови управљања
пројектима

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

1)
2)
3)
4)
5)

Председник Општине:
представља и заступа Општину;
предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
наредбодавац је за извршење буџета;
оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које
се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се
ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

Информатор о раду органа општине Варварин
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6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
9) информише јавност о свом раду;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа,
када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа
Општине и Општинске управе.
Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају
послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој
месних заједница и др.).
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају
мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су
постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.У
Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.
За председника општине је 01.09.2020. године, изабрана Виолета Лутовац Ђурђевић,
доктор медицине.
За заменика председника општине је 01.09.2020. године изабран Дејан Милановић,
специјалиста ловства.
За помоћника председника општине за област пољопривреде је 14.09.2020. године изабран
Александар Марковић, погонски техничар штампе.
Контакт подаци:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Марина Мариновића 38,
37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171
Председник општине: локал 102
Телефон: +381 (0)37 789 263
Заменик председника: локал 122
Помоћници председника: локал 107 и локал 121
Факс: +381 (0)37 789 264
E-mail: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
Информатор о раду органа општине Варварин
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3.5 Општинско Веће
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
председник општине

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
заменик председника општине

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
7 чланова већа које бира Скупштина
општине

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7
чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Чланове
Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем,
већином од укупног броја одборника.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Општинско веће:
предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет
пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који
нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси
Скупштина општине;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
односно аутономне покрајине;
поставља и разрешава начелника Општинске управе;
образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
информише јавност о свом раду;
доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
врши друге послове које утврди Скупштина општине.
Контакт подаци чланова Општинског већа које је изабрала Скупштина општине:

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Славољуб Савић
Иван Максимовић
Дејан Раца
Милош Антић
Станкија Васић
Иван Арсић
Дојчин Илић

Информатор о раду органа општине Варварин
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3.6 Општинска управа
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
начелник Општинске управе
- 47 службеника (попуњено 44)
- 4 намештеника (попуњено 4)

Одељење за буџет и
финансије,
утврђивање и наплату
јавних прихода

Одељење за локално-економски
развој, привреду, јавне набавке
и урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове

- 13 службеника
(попуњено 11)

- 8 службеника (попуњено 8)

Одељење за
друштвене
делатности, и правне
послове
- 9 службеника
(попуњено 9)

Одељење за општу
управу, заједничке
послове и
инспекцијски надзор
- 16 службеника
(попуњено 15)
- 4 намештеника
(попуњено 4)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Марина Мариновића 38, Зграда општине II спрат
Радно време од 07:00 до 15:00
Општинска управа се образује за вршење послова локалне самоуправе утврђених Уставом,
законом, Статутом Општине Варварин (у даљем тексту: Статут) и другим прописима. Општинска
управа обавља и поверене послове из оквира права и дужности Републике Србије. Дакле,
Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно спроводи прописе општине, као и
републичке законе и друге прописе чије извршење је поверено општини, припрема нацрте одлука
и других аката које доноси Скупштина општине и Председник општине и врши стручне послове
које јој повери Скупштина општине и Председник општине.
Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају. За свој рад и рад
Општинске управе начелник одговара Скупштини општине, Општинском већу и председнику
општине.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.
Начелника општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на
период од пет година.
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
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О потреби постављења заменика начелника Општинске управе одлуку доноси Општинско
веће.
Заменик начелника поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и
начелник.
У случајевима када се у Општинској управи не поставља заменик начелника, начелник
Општинске управе својом одлуком одређује лице које ће га замењивати у случају привремене
одсутности или спречености да обавља послове, и то из реда руководилаца основних
организационих јединица.
Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника
управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће
може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без
спровођења јавног конкурса.
Уколико начелник управе није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се
оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца
дужности може се продужити најдуже још три месеца.
По истеку на који је постављен на функцију вршиоца дужности постављени службеник се
распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења.
Начелнику као службенику на положају престаје рад:
1) протеком времена на које је постављен;
2) подношењем писмене оставке;
3) ступањем на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или органу јединице
локалне самоуправе;
4) укидањем општине;
5) укидањем општинске управе;
6) даном навршења 65. године живота ако има најмање 15 година стажа осигурања;
7) ако му радни однос престане његовим писменим отказом;
8) разрешењем;
9) укидањем положаја.
Начелник се разрешава са положаја ако му престане радни однос због:
1) правоснажне пресуде на безусловну казну затвора од најмање шест месеци - даном
правоснажности пресуде;
2) коначног решења којим му је изречена дисциплинска казна престанка радног односа;
3) коначног решења којим му је одређена оцена "не задовољава" на ванредном оцењивању;
4) спровођења иницијативе за разрешење на основу мере јавног објављивања препоруке за
разрешење коју изрекне Агенција за борбу против корупције;
5) других разлога предвиђених општим прописима о раду којима се уређује престанак радног
односа независно од воље запосленог и воље послодавца.
Начелник се разрешава с положаја и ако:
1) Општинско веће прихвати јавну препоруку за разрешење градског, односно општинског
заштитника права грађана;
2) два пута, без обзира на редослед оцена, решењем буде одређена оцена "не задовољава".
Начелник Општинске управе:
- представља Општинску управу;
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- координира и усмерава рад Општинске управе;
- распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица Општинске управе;
- решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи из области
радних односа, у складу са законом;
- подноси извештај о раду Општинске управе председнику општине, Општинском већу и
Скупштини општине;
- доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској управи;
- решава сукоб надлежности између организационих јединица општинске управе;
- закључује уговоре о вршењу привремених или повремених послова и друге уговоре који су
у вези са обављањем послова из делокруга Општинске управе у складу са законом, Статутом
и другим актима Скупштине општине и њених органа;
- врши и друге послове који су му Законом, Статутом и другим актима скупштине,
Општинског већа и председника општине стављени у надлежност.
Начелник Општинске управе
Милена Арсић Васић, дипломирани правник
Марина Мариновића 38,
37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171
Начелник општинске управе: локал 104
Факс: +381 (0)37 789 264
E-mail: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
У оквиру Општинске управе као јединственог органа образују се организационе јединице
за вршење сродних послова, подељене на основне, посебне и уже организационе јединице.
Основна организациона јединица је одељење.
Посебнa организационa јединицa je кабинет председника општине
Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних организационих јединица могу се
образовати уже организационе јединице одсеци.
Одељење као основна организациона јединица се образује за међусобно повезане
нормативне, студијско-аналитичке, управне, управно-надзорне, информатичке, финансијскоматеријалне, документационе, статистичко-евиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске,
занатске и манипулативне послове које треба објединити и на којима ради најмање осморо
службеника или намештеника или и једних и других заједно.
Кабинет председника општине образује се да би вршио саветодавне и протоколарне
послове, послове за односе с јавношћу и административно-техничке послове који су значајни за
рад председника општине.
Одсек се образује за међусобно сродне управне, управно-надзорне, информатичке,
финансијско-материјалне, документационе, статистичко-евиденционе, стручно-оперативне,
канцеларијске, занатске и манипулативне послове који захтевају непосредну повезаност и
организациону посебност и који обједињују рад најмање најмање троје службеника или
намештеника или и једних и других заједно.
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1.
2.
3.
4.

У Општинској управи образују се следеће основне организационе јединице:
Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода;
Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове;
Одељење за друштвене делатности и правне послове;
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор.

Уже организационе јединице – одсеци, у складу са потребама, дефинишу се Правилником о
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, стручним службама и
посебним организацијама општине Варварин (у даљем тексту: Правилник о систематизацији), уз
поштовање начела наведених у овој одлуци.
Организационе јединице Општинске управе, обављају послове из своје надлежности у
складу са законом, Статутом општине и овом одлуком.
Радна група може бити основана да би се извршио задатак који налаже сарадњу више
органа, односно организационих јединица, и не може бити извршен у оквиру редовних послова
службеника.
Радну групу решењем оснива начелник Општинске управе, односно председник општине
ако захтева сарадњу више органа.
Решењем којим се оснива радна група одређују се, поред осталог, њен састав и
руководилац, рок за извршење задатка и начин на који ће службеници бити растерећени од
редовних послова.
Запослени су дужни да учествују у раду радне групе.
Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода;
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Виши референт
Укупно:

Број службеника
систематизовано
2
6
5
13

Број службеника
попуњено
2
4
5
11

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник, Зорица Савић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 107
Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода обавља послове
који се односе на: израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске
класификације укључујући и програмску; припрема и доставља корисницима буџета упутство за
припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога
финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и
примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског
плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; стара се о поштовању
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календара буџета локалне власти; анализира предлоге финансијских планова буџетских корисника
и усаглашеност са упутством; припрему допунског буџета (ребаланса); израду предлога решења о
привременом финансирању; обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим
апропријацијама; припрема и утврђује тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматра
захтеве за измену квоте; предлаже привремену обуставу извршења буџета буџетским
корисницима; врши пријем и разматрање предлога Плана извршења буџета; доноси и врши измене
Плана извршења буџета; разматра захтеве за преузимање обавеза; доноси одобрење (решење) о
преусмеравању апропријација; припрема нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве; отвара консолидовани рачун трезора (за динарска и девизна средства),
подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебне наменске
динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима
који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе
уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава; стара
се о пласирању слободних новчаних средстава и обавештава Управу за трезор; припрема захтев
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој
години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење;
врши анализу дугорочне одрживости дуга; води главну књигу трезора и остале пословне књиге са
посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава и
помоћне књиге; припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на
консолидованом рачуну буџета, управљања готовином; прима, заводи и контролише захтеве за
плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате, управљања информационим системом; израђује
периодичне извештаје и завршни рачун консолидованог рачуна трезора; усаглашавање пословних
књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припрема и извршава плаћање;
врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији; управљање
имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору); врши интерне
контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са
прописима којима се уређује ова област; врши припрему нацрта аката којим се утврђују стопе
изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других
изворних локалних прихода и припрема симулације и моделе по појединим групама обвезника на
основу предложеног нацрта; организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку
прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода.
Послове локалне пореске администрације који се односе на: пријем, обраду, контролу и
унос података из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних
јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање
утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са
прописима; књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; канцеларијске и
теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се
утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове
редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја;
подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са
доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело;
послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног
поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим
јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске
администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену
јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику
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обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему
методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;
давање бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по
основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе
и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и
другим прописима којима се уређује ова област.
Врши и друге послове из своје надлежности.
У одељењу за буџет, финансије, привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и
наплату јавних прихода образује се један Одсек и то: Одсек за утврђивање и наплату јавних
прихода.
Руководилац, шеф одсека, самостални саветник, Марко Ђурђевић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 145
Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Укупно:

Број службеника
систематизовано
2
4
2
8

Број службеника
попуњено
2
4
2
8

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник, Александар Павић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 127
Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове, реализује развојне пројекте од интереса за
општину, промовише инвестиционе потенцијале општине и реализује активности на привлачењу
инвестиција. Израђује нормативна и друга акта из ове области и стара се о укупном привредном
развоју општине. Врши управне и стручне послове у области привреде. Подстиче и стара се о
развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих привредних грана; врши пoслове
категоризације туристичких објеката у складу са Законом, утврђује висину накнаде за промену
намене пољопривредног у грађевинско земљиште, израђује годишњи програм развоја
пољопривреде и руралног развоја, израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, давање у закуп пољопривредног земљишта, извештава о
пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови), информише индивидуалне
пољопривредне произвођаче и регистрована пољопривредна газдинстава о актуелностима везаним
за пољопривреду, и учествује у спровођењу конкурса за давање подстицаја пољоприведној
производњи. Утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
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водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општине. Ради
послове подстицаја предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама
Скупштине општине, пружа информације и техничку помоћ правним лицима при реализацији
пројеката, државних субвенција и кредита, обавља административне послове за Агенцију за
привредне регистре и пружа помоћ локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији
својих фирми. Ради на стварању базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању
и кретању привредних активности на територији општине. Даје пројекције будућих кретања и
предлаже стратегије за даљи развој, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових
инвеститора у општину. Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу,
координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине: промовише
могућности и услове за улагање у општину, организује и учествује на разним промотивним
манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама. Одржава редовне контакте са републичким
и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција,
представља општину на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним
за локални економски развој. Креира и организује тренинг програме у складу са потребама бизнис
сектора, сарађује са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне
политике запошљавања. Остварује контакте са међународним организацијама и донаторима,
истражује могућности за финасирање развојних програма. Припрема, управља и реализује
развојне пројекте и капиталне инвестиције у области јавне инфраструктуре. Прати послове везане
за рад јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или је
поверено обављање комуналне делатности, послови пољопривреде, водопривреде, као и послови
везани за привреду. Врши и друге управне, административне и стручно-техничке послове за
потребе Скупштине општине, Општинског већа и председника општине. Припрема нацрте Одлука
из своје надлежности, стратегије и програме развоја, предлаже стимулативне мере за отварање
нових МСП и привлачење страних инвестиција, регулативе (правилници, наредбе и упутства) у
области економског развоја, спровођење основних начела енергетске политике, дефинисања
стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу, као и други послови из области
енергетике.
Обавља студијско – аналитичке послове на припреми и реализацији Плана капиталних
улагања општине; припрему пројеката капиталних улагаља у јавну инфраструктуру, дефинисање
пројектних задатака за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име
инвеститора; извештавање о обиму и квалитету извршених послова; обезбеђивање поштовања
рокова; израда динамичких планова остварења инвестиција; стална комуникација са извођачима
радова и стручним надзором; провера грађевинске документације – привремених и окончане
ситуације, грађевинског дневника и књиге; учешће у пријему обављених радова. Стручни надзор
над обављањем радова од стране јавних предузећа.
Послове јавних набавки који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање
набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке
јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и
транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности
понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури
прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у
складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у
складу са законом; спроводи поступак јавних набавки мале вредности путем наруџбеница;
објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на
Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и
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индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки;
одређивање запослених који ће представљати општину у поступцима јавних набавки које спроводе
други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки
и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале
вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале
вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених
извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама;
остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују
прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са Законом о јавним
набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.
Обављају се послови који се односе на издавање извода из урбанистичких планова,
издавање информација о локацији и локацијских услова, прибављање услова за пројектовање и
прикључење на комуналну инфраструктуру и друге посебне услове од јавних предузећа,
привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских
услова зависно од намене објекта, дају се обавештења о намени простора и могућности градње по
захтевима странака, сарађује се са стручним службама, организацијама и правним лицима из
области урбанизма и грађевине за потребе рада Одељења, Скупштине општине и њених органа,
издају се грађевинске дозволе, издају решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију
и санацију објеката, дају се стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и
одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре, обрађују информације о појединим
предметима.
Одељење обавља послове провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске
дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима, да ли
је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим
локацијским условима односно планом, стара се о законитом вођењу поступка издавања
одобрења, припрема извештаје о раду, обавља и друге задатке и послове из области припреме
земљишта за грађење, издаје потврду за изграђене темеље објеката, доноси решење о припремним
радовима, о пробном раду, издаје дозволе за коришћење објеката (употребне дозволе), издаје
уверења о старости објеката, уверења о етажирању објеката, води регистар издатих грађевинских
дозвола и издатих употребних дозвола и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију,
затим легализацију објеката, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,
утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, доношења решења конверзије права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, утврђивање престанка права
својине, експропријацију итд.
Обављају се и послови у вези са обављањем комуналних делатности, праћења и
унапређења функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности, реализације
пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања
комуналне инфраструктуре; израде нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења,
извршавају се финансијски послови; израђују појединачни правни акти; вођења управног поступка
и доношења решења из стамбене области, припрема нацрта решења за исељење бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради, евидентирање скупштина
станара стамбених зграда на територији локалне самоуправе и издавање уверења о формирању
скупштине станара и избору председика; припреме предлога решења, уговора и анекса уговора о
откупу и закупу станова, вршење послова у вези са преносом права закупа и замене станова,
праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера законитог
утврђивања откупне цене стана и ревалоризације, подношење пријаве надлежним органима за
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исељење бесправних корисника станова, покретање поступака за отказ уговора о закупу и раскид
уговора о откупу стана; вођење евиденције о становима датим у закуп, о откупљеним становима и
становима у поступку откупа на рате и евиденцију о закљученим уговорима и анексима уговора,
достава уговора и анекса уговора о закупу и откупу станова, контрола коришћења стамбеног
простора којим располаже општина и грађевинско стање станова и стамбених зграда; сарадња са
надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним
институцијама и учешће у принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора.
Врши и друге послове из своје надлежности.
У одељењу за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове образује се један Одсек и то: Одсек за урбанизам
и грађевинарство.
Руководилац, шеф Одсека, самостални саветник, Јелена Милојковић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 143
Одељење за друштвене делатности и правне послове
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Сарадник
Виши референт
Укупно:

Број службеника
систематизовано
1
1
1
6
9

Број службеника
попуњено
1
1
1
6
9

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник, Марија Анђелковић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 142
Одељење за друштвене делатности и правне послове обавља послове од непосредног
интереса за грађане у циљу задовољавања њихових потреба у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања, културе, омладине и спорта, дечије и социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите, примарне здравствене заштите, обавља управне, планске,
аналитичке и друге стручне послове из ових области, врши надзор над радом установа у
друштвеним делатностима у којима је оснивач општина, прати стање и остваривање програма
рада и развоја установа, предлаже мере у циљу спровођења утврђене политике у овим областима,
прати спровођење прописа, решава у другом степену о правима из области социјалне заштите која
су у надлежности општине, обавља стручне и административне послове за комисије из
надлежности Одељења, предлаже одлуку о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног
и средњег образовања, доноси програм мера и активности на унапређењу квалитета и развој
облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда обавља послове
везане за утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове,
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 27 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

опоравак, регресирање школарине, припрема предлоге општих и других аката, извештаје и анализе
за потребе органа општине.
Одлучује у управном поступку о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду
зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне
неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања,
децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица, одлучује у првом степену о
признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца.
Учествује у изради одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених
делатности, контролише појединачне захтеве за плаћање.
У Одељењу се прате и примењују закони и други прописи из области имовинско правних
односа у надлежности локалне самоуправе и јавне својине; спроводи поступак прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној својини и
својини општине, месних заједница, као и непокретности које користе правни субјекти чији је
оснивач општина. Послови личних стања грађана, матичарски послови, нормативно-правни
послови, као и пружање правне помоћи грађанима, праћење рада и пружање помоћи месним
заједницама; послови заштите права пацијената , примарне здравствене заштите и родне
равноправности.
Врши и друге послове из своје надлежности.
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор
Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Виши референт
Млађи референт
Укупно:

Намештеници
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број службеника
систематизовано
2
6
3
4
1
16

Број службеника
попуњено
2
6
3
3
1
15

Број намештеника
систематизовано
1
3
4

Број намештеника
попуњено
1
3
4

Руководилац, начелник Одељења, самостални саветник, Дејан Бркић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 146
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор обавља послове
који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане за одржавање седница
Скупштине општине, рад председника општине и седница Општинског већа и њихових радних
Информатор о раду органа општине Варварин
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тела, врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине, врши стручне послове
који се односе на представке и предлоге грађана, уређење и издавање "Службеног листа општине
Варварин", послове координације, припреме и ажурирања информација за потребе интернет
презентације општине, послове припреме информација и званичних саопштења, послове
техничких секретара и обавља друге послове; послове који се односе на: унапређење организације
рада и модернизацију општинске управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и
доставне службе, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених,
именованих и постављених лица, врши контролу над применом прописа о канцеларијском
пословању, вођење бирачког списка, стручне и административне послове за изборе и
референдуме, обавља послове који се односе на унапређење примене информационих технологија,
одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података,
одржавање и развој апликативног софтвера; организује и врши обуку запослених у Општинској
управи, у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, развој и
одржавње географског информациониог система (ГИС-а).
Послови заштите и унапређивања животне средине: управљање отпадом, заштита ваздуха,
заштита вода, заштита и унапређивање зелених површина, заштита од буке у животној средини,
заштита природе, процене утицаја на животну средину итд.
Израде планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара,
елементарних и других већих непогода, организација цивилне заштите, услови за успостављање
интегрисаног система заштите и спасавања, припрема планове за одбрану и остваривање
одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине.
Врши послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава опреме,
коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, обезбеђује превоз моторним
возилима са и без возача и стара се о њиховом одржавању, организује послове одржавање чистоће
пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала, дактилографске послове,
организује рад доставне службе, административно – техничке послове набавке материјала, ситног
инвентара и основних средстава и врши друге сервисне послове за потребе органа општине.
Врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих
аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање,
грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др.), на извођење појединих
грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин, прати стање,
предлаже мере и врши надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите
животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити
природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и
о процени утицаја на животну средину, доноси решења и налаже мере и прати њихово
спровођење, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитошћу рада
правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу
придржавања закона, других прописа и општих аката, надзор у области уређивања и одржавања
објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина,
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и
топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа., сахрањивање, гробља, кафилерије,
димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других
јавних површина и друге послове комуналне хигијене, прати стање, предлаже мере и врши
инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи
и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у
којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и
Информатор о раду органа општине Варварин
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утовара робе из моторних возила, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над
законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси
превоза, у оквиру одељења организује се извршење извршних или коначних решења из делокруга
Општинске управе, сачињава записник, воде потребне евиденције, сарађује са инспекторима,
другим органима и организацијама у циљу успешнијег обављања послова, ангажују се непосредни
извршиоци за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код извршења
решења.
У одељењу за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор образује се један
Одсек и то: Одсек за инспекцијски надзор.
Руководилац, шеф Одсека, самостални саветник, Горица Вучковић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 106
Кабинет Председника општине
Службеници – извршиоци
Помоћник председника
Самостални саветник
Саветник
Виши референт
Укупно:

Број службеника
систематизовано
2
1
1
2
6

Број службеника
попуњено
1
1
1
2
5

Руководилац, шеф Кабинета, млађи саветник, Душан Драгићевић
Контакт:
Марина Мариновића 38, 37 260 Варварин
Телефонска централа: +381 (0)37 787 171, локал 121
У Кабинету Председника општине обављају се послови који се односе на: помоћ у
раду председнику општине, његовом заменику и члановима Општинског већа општине Варварин;
остваривање координираног рада Општинске управе, предузећа и установа које оснива општина,
приликом припремања и предлагања аката; остваривање сарадње са установама, јавним
предузећима и месним заједницама у оквиру општине, као и са општинама и градовима у земљи и
иностранству; остваривање сарадње са донаторским, развојним и другим невладиним
организацијама; организује протокол, пријем грађана, гостију и других лица код председника
општине; стара се о јавности у раду, информисање грађана, услове за рад акредитованих новинара,
остварује сарадњу са средствима јавног информисања; обавља и друге послове по налогу
председника општине.
Председник општине доставља предлог структре службеника у кабинету начелнику
Општинске управе ради израде обједињеног предлога Правилника о систематизацији који доноси
Општинско веће.
Информатор о раду органа општине Варварин
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РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА
ЗГРАДА ОПШТИНЕ II СПРАТ
ПРОСТОРИЈА
Канцеларија 1

Канцеларија 2

Канцеларија 3
Канцеларија 4

Канцеларија 5

Канцеларија 6

Канцеларија 7
Канцеларија 7а

Канцеларија 8

Канцеларија 9

СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА ОПШТИНЕ
- Председник општине Варварин, Виолета Лутовац
Ђурђевић
- Службеник који обавља послове трезора, Стојан Томић
- Службеник који обавља послове књиговође и контисте
буџета, Катарина Благојевић
- Службеник који обавља послове ликвидатора, Весна
Марковић
- Службеник који обавља послове трезора, Дарија Антић
- Службеник који обавља послове протокола у Кабинету
председника општине, Ивана Милошевић
- Службеник који обавља послове обрачуна плата, накнада
и других личних примања, Горан Антонијевић
- Службеник који обавља послове ликвидатора,Сања Баћић
- Заменик председника општине Варварин, Дејан
Милановић
- Помоћник председника општине за област пољопривреде,
Александар Марковић
- Начелник Одељења за буџет и финансије,утврђивање и
наплату јавних прихода, Зорица Савић
- Послови рачуноводства, Саша Срећковић
- Председник Скупштине општине Варварин, Војкан
Павић,
- Заменик председника Скупштине општине Варварин,
Јелена Весић
- Службеник који обавља административно-техничке
послове за функционере општине, Јасминка Соколовић
- Службеник који обавља послове буџета, Мирослав
Мирчић
- Службеник који обавља дактилографске послове,Весна
Јевтић
- Интерни ревизор, Мирјана Митровић
- Службеник који обавља имовинско-правне послове,
Славица Поповић
- в.д. Начелника Општинске управе општине Варварин,
Начелник Одељење за друштвене делатности и правне
послове, Марија Анђелковић
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ПРОСТОРИЈА

Канцеларија 10

Канцеларија 11

Канцеларија 12
Кабинет председника
општине Варварин

Канцеларија 13

Канцеларија 14

Канцеларија 15

Канцеларија 16

СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА ОПШТИНЕ
- Послови озакоњења, Стефан Петковић,
- Послови озакоњења, Данијела Радојковић,
- Послови озакоњења, Слађана Марковић,
- Послови озакоњења, Марко Савић,
- Послови озакоњења, Марија Јовановић,
- Послови информисања, Никола Петровић
- Секретар Скупштине општине Варварин, Драгана Збиљић
- Службеник који обавља административно-техничке
послове за органе општине, Маријана Богдановић
- Службеник који обавља послове секретара Општинског
већа и послове бесплатне правне помоћи, Тања
Вилотијевић
- Шеф Кабинета председника општине, Душан Драгићевић
- Службеник који обавља послове систем администратора,
Срђан Ђорђевић
- Службеник који обавља послове управљања пројектима,
координатора за младе, координатора за ромска питања,
Марија Јовановић
- Службеник који обавља послове друштвене бриге о деци
и инвалидско борачке заштите, Биљана Вељковић
- Службеник који обавља послове повереника за избегла и
прогнана лица, Љубивоје Чапаковић
- Шеф Одсека за инспекцијски надзор – инспектор за
заштиту животне средине, Горица Вучковић
- Службеник који обавља послове комуналног инспектора,
Снежана Стефановић
- Службеник који обавља послове грађевинског
инспектора, Драгош Бегуш
- Службеник који обавља послове инспектора за друмски
саобраћај и путеве, Владица Филиповић
- Општинско правобранилаштво, Ивана Шулић
- Шеф Одсека за урбанизам и грађевинсрство – послови
урбанистичког планирања и грађевинарства, Јелена
Милојковић
- Службеник који обавља послове урбанизма, грађевинског
земљишта и вођење јавних инвестиција, Силвана
Јовановић
- Службеник који обавља послове обједињене процедуре и
припремни послови коришћења јавних површина, Тања
Франчина
- Послови озакоњења, Миљана Милојевић

Информатор о раду органа општине Варварин
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ПРОСТОРИЈА

Канцеларија 17

СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА ОПШТИНЕ
- Начелник Одељења за локално-економски развој,
привреду, јавне набавке и урбанизам,грађевинарство и
стамбено-комуналне послове, Александар Павић
- Службеник који обавља послове јавних набавки,
Снежана Дачић
- Службеник који обавља послове управљања људским
ресурсима и радни односи, Дарко Дидић

СТАРА ЗГРАДА – ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО
ШАЛТЕР
Шалтер 1
Шалтер 2
Шалтер 4
Шалтер 7
Шалтер 8
Шалтер 11
Шалтер 12

СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА ОПШТИНЕ
- Службеник који обавља послове пријемне
канцеларије,писарнице, Марија Ђорђевић
- Службеник који обавља послове пријема захтева грађана,
Марија Тодосијевић
- Службеник који обавља послове матичара
- Службеник који обавља послове у области пољопривреде,
водопривреде и руралног развоја, Зоран Бранковић
- Службеник који обавља послове у области пољопривреде,
- Водопривреде и руралног развоја, Александар Живковић
- Службеник који обавља послове из области
предузетништва, рада и образовања, Верица Ћирић
- Службеник који обавља послове ажурирања бирачког
списка, поступање по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, заштита података о
личности, Сузана Петковић
- Начелник одељења за општу управу, заједничке послове и
инспекцијски надзор, Дејан Бркић

СТАРА ЗГРАДА – ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
ПРОСТОРИЈА
Канцеларија 1

Канцеларија 2

СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА ОПШТИНЕ
- Шеф одсека локалне пореске администрације, Марко
Ђурђевић
- Службеник који обавља послове пореског рачуноводства
и администартивно – технички послови, Зорица
Мијајловић
- Службеник који обавља послове пореске евиденције,
књиговодства и извештавања, Драган Симић
- Службеник који обавља послове пореског извршитеља,
Радисав Симић

Информатор о раду органа општине Варварин
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СТАРА ЗГРАДА – МАТИЧАРИ
ПРОСТОРИЈА

Канцеларија

СЛУЖБЕНИЦИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА ОПШТИНЕ
- Матичар, Душица Павловић
- Заменик матичара, Анђелка Јовичић
- Заменик матичара, Светлана Петровић
- Заменик матичара, Викторија Радојковић
- Заменик матичара, Благоје Блажић

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
У Правилнику су систематизована следећа радна места:
1 радно место
Функционер
Службеник на положају – Начелник општинске 1 радно место
управе

1 функционер
1 службеник

Службеници – извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Укупно:

Број радних места
7
17
5
1
/
14
/
1
45 радних места

Број службеника
7
17
5
1
/
15
/
1
46 службеника

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Број радних места
/
/
/
1
3
4 радних места

Број намештеника
/
/
/
1
3
4 намештеника

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 52 и то :
- 1 службеник на положају,
- 47 службеника на извршилачким радним местима и
- 4 на радним местима намештеника
Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 1 и то :
- 1 - функционер
Информатор о раду органа општине Варварин
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КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И
ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
I

ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ , СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН, НА ДАН
12. ДЕЦЕМБАР 2018. године
Број службеника и намештеника
на неодређено време

Број
извршилаца

Положаји у првој групи
(Начелник Општинске управе)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ:

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

5
9
4
3
0
16
0
0
37

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
2
3
5

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Информатор о раду органа општине Варварин
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Број
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0
0
3
1
0
0
0
0
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УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

4

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
0
0
0

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)
Помоћник председника
УКУПНО ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

1
1

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
2
0
0
1
0
0
3

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
0
0
0

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број
извршилаца

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО ПРИПРАВНИКА:
II

Број
извршилаца

0
0
0
0

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2019. ГОДИНУ
Радна места службеника и намештеника
(на неодређено време)

Информатор о раду органа општине Варварин
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Положаји у првој групи
(Начелник Општинске управе)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ:

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

5
14
4
4
0
17
0
0
44

УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

0
0
0
2
3
5

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

1

Број
извршилаца
6

Радни однос на одређено време
(у кабинету председника општине)
Помоћник председника

Број
извршилаца

УКУПНО ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА:

3
3

УКУПНО СЛУЖБЕНИКА:

0
0
2
1
0
1
0
0
4

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

Прва врста радних места
Информатор о раду органа општине Варварин
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Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО НАМЕШТЕНИКА:

Број
извршилаца

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО ПРИПРАВНИКА:
III

0
0
1
0
1

2
0
0
2

Кадровски план објавити у „Службеном листу oпштине Варварин“.

IV
Кадровски план ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања „Службеном листу
oпштине Варварин“, и примењује се од 01.01.2019. године.
Број: 119 – 36 / 2018 – I
У Варварину, дана 20.12.2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
/м.п./ Драгољуб Станојевић, проф. с.р.
Напомена1: Кадровски план општине Варварин објављен је у Службеном листу општине
Варварин број 14/2018 од 20.12.2018. године.
Напомена2: Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација
општине Варварин за 2020. годину, објављен је у Службеном листу општине
Варварин број 22/2019 од 20.12.2019. године и заинтересована лица га могу пронаћи
на
званичној
интернет
страници
општине
Варварин,
на
адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/01/Sluzbeni-list-22-2019-20.12.2019bez.pdf
Измена кадровског плана општинске управе,стручних служби и посебних
организација општине Варварин за 2020. годину, објављена је у Службеном листу општине
Варварин, број 32/2020 од 15.10.2020. године и заинтересована лица је могу пронаћи на званичној
интернет страници општине Варварин, на адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/Sluzbeni-list-32-2020-15.-10.-2020..pdf
Напомена3:Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација
општине Варварин за 2021. годину, објављен је у Службеном листу општине
Варварин број 39/2020 од 18.12.2020. године и заинтересована лица га могу пронаћи
на званичној интернет страници општине Варварин, на адреси:
Информатор о раду органа општине Варварин
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http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2021/01/Sluzbeni-list-39-2020-18.-12.-2020..pd
Измена кадровског плана општинске управе, стручних служби и посебних
организација општине Варварин, објављена је у Службеном листу општине
Варварин за 2021. годину, број 10/2021 од 21.05.2021. године и заинтересована лица
је могу пронаћи на званичној интернет страници општине Варварин, на адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/Sluzbeni-list-10-2021-21.05.2021.-1.pdf
Напомена 4:Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација
општине Варварин за 2022. годину, објављен је у Службеном листу општине
Варварин број 20/2021 од 30.11.2021. године и заинтересована лица га могу пронаћи
на званичној интернет страници општине Варварин, на адреси:
https://varvarin.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/Sluzbeni-list-20-2021.-30.11.2021..pdf

ДРУГА АНГАЖОВАНА ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
НА ДАН 29.08.2022. ГОДИНЕ
Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода:
Ангажована лица на одређено време због повећаног обима посла:2 лица
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор:/
Ангажована лица на одређено време до повратка радника са функције:1 лице
Одељење за локално-економски развој, привреду,јавне набавке, урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове:
Ангажована лица на одређено време због повећаног обима посла: 1 лице
Ангажована лица на одређено време за обављање привремених и повремених послова на основу
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних срестава број 112-3534/2022-2 од 28.04.2022. година: 4 лица

Информатор о раду органа општине Варварин
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Органи општине су: скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска
управа.
4.1 Скупштина општине
Председник скупштине општине Војкан Павић.
Председник скупштине општине организује рад скупштине општине, сазива и председава
њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине.
Заменик председника скупштине општине Јелена Весић.
Председник скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Секретар скупштине општине Драгана Збиљић.
Секретар скупштине општине:
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима,
тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине.
Одборници се бирају на четири године. Скупштину општине Варварин чини 35 одборника.
Скупштина општине, у складу са законом:
1. доноси статут општине и пословник скупштине;
2. доноси буџет и завршни рачун општине;
3. утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада
4. доноси програм развоја општине и појединих делатности;
5. доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6. доноси прописе и друге опште акте;
7. расписује општински референдум и референдум на делу територије општине,
изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог
одлуке о самодоприносу;
8. оснива службе, јавна предузећа,установе, и организације, утврђене статутом општине и
врши надзор над њиховим радом;
9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и развешава директор јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом;
10. бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
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11. поставља и разрешава секретара скупштине;
12. бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине бира
заменика председника општине и чланове општинског већа;
13. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15. доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни
дуг;
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
20. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
4.2 Председник општине
Председник општине, Виолета Лутовац Ђурђевић.
Председник општине:
1. представља и заступа општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. усмерава и усклађује рад општинске управе;
5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком
скупштине;
6. врши друге послове утврђене статутом и другим актима општине.
Председник општине је председник општинског већа.
Заменик председника општине Дејан Милановић.
Заменик председника општине замењује председника општине
одсуству.Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.

у

његовом

Помоћник председника општине за пољопривреду је: Александар Марковић.
Помоћник председника општине за пољопривреду:
-покреће иницијативе за утврђивање стања у области за коју је постављен и иницијативе за
побољшање стања;
-прикупља податке и предлаже подстицајне мере за развој као и друге мере за унапређење
пољопривредне производње у општини;
-покреће изрду акционих планова из области пољопривреде и руралног развоја и учествује
у њиховој изради;
-иницира и организује предавања из области пољопривреде, посете сајмовима, као и друге
облике едукације пољопривредника;
-ради на унапређењу задругарства у пољопривреди;
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-израђује базе података о земљорадничким задругама, пољопривредним удружењима и
предузећима из области пољопривредне производње, као и евиденцију о стању у пољопривреди по
месним заједницама општине;
-сарађује са невладиним организацијама у оквиру пројеката који се финансирају из
средстава донација;
-помаже у пословима израде годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта и спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини;
- стара се о благовременом информисању пољопривреника о новим законима, уредбама и
конкурсима за подстицајна средства која додељују фондови за развој пољопривреде, како
општински, тако и републички и међународни;
-прикупља и обрађује податке од значаја за инвестирање у области пољопривреде, као и
праћење инвестиција у овој области;
-сарађује са ресорним министарствима,донаторским организацијама, правним и физичким
лицима као и другим органима, организацијама и институцијама у земљи и иностранству;
-даје мишљење у вези са питањима из области за коју је задужен;
-учествује у припреми и координира израду стратешких докумената и планова;
-саставља извештаје, анализе и информације;
-доставља месечне извештаје о раду Председнику општине и заменику Председника
општине;
-обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, Председника општине и
заменика Председника општине.
Помоћник председника општине за локално- економски развој:
-покреће иницијативе за утврђивање стања у области за коју је постављен, и иницијативе за
побољшање стања;
-спроводи утврђену политику локалног економског развоја;
-прикупља податке од значаја за инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере за
унапређење локалног економског развоја;
-остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима;
-сарађује са ресорним министарствима, привредном комором, као и другим органима,
организацијама и институцијама;
-даје мишљења у вези са питањима из области за коју је задужен;
-предлаже пројекте за унапређење економског развоја и учествује у њиховој изради, као и
у изради пројеката из других области, а у области свога рада;
-прати реализацију пројеката и предузима потребне мере за њихово ефикасно окончање;
-саставља извештаје,анализе и информације;
-доставља месечне извештаје о раду Председнику општине и заменику Председника
општине;
-обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, Председника и заменика
Председника општине;
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4.3 Општинско веће
Општинско веће чине председник општине,заменик председника општине, као и чланови
општинског већа чији је број утврђен статутом општине.
Председник општинског већа Виолета Лутовац Ђурђевић.
Председник општинског већа представља општинско веће, сазива и води његове седнице,
одговоран је за законитост рада општинског већа.

-

-

Општинско веће:
предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
доноси одлуке о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе
који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси скупштина општине;
решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
односно аутономне покрајине;
поставља и разврешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за
поједине области.
4.4 Општинска управа
В.д. начелника општинске управе Марија Анђелковића.

-

Начелник општинске управе:
представља и заступа Општинску управу;
даје упутства и смернице за рад унутрашњих организационих јединица у погледу начина
извршавања послова и задатака;
усклађује рад Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог
органа;
одговара за законитост рада Општинске управе;
решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица, доноси
појединачна правна акта о радним односима запослених у општинској управи;
врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Општинској управи;
решава о изузећу службеног лица у Општинској управи;
стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад Општинске управе;
врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине
општине, Општинског већа и председника општине.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.
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5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
1. Порески идентификациони број:
ПИБ: 1011468582
2. Радно време:
Радно време : од 07.00 до 15.00 часова
3. Физичка и електронска адреса и контакт телефони државног органа и организационих
јединица и службеника овлашћених за поступање по захтевима за приступ информацијама
Општина Варварин
Марина Мариновића 38
37260 Варварин
Е-mail: kabinet@varvarin.ls.gov.rs
web презентација: www.varvarin.ls.gov.rs
Tелефон (централа) +381 (0) 37 787 171, Општински услужни центар (Call centar) ( +381 (0)
37 783 100, факс +381 (0) 37 789 264
Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног
значаја је Сузана Петковић
4. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа
Потребно је да се поднесе образложен захтев начелнику општинске управе. Захтев се
подноси у општинском услужном центру.
5. Изглед идентификационих обележја запослених у органу: нема података
6. Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових организационих
јединица лицима са инвалидитетом
На улазу у зграду општинског услужног центра општине Варварин изграђена је рампа за
приступ особа са инвалидитетом тако да се несметано улази у општински услужни центар.
7. Могућност присуства седницама државног органа
Рад Скупштине и њених радних тела је доступан јавности.
За јавност рада Скупштине, одговоран је председник Скупштине.
Јавност рада, обезбеђује се присуством представника средстава јавног информисања
седницама Скупштине, њених радних тела, давањем саопштења за јавност и одржавањем
конференције за штампу.
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Седници Скупштине могу присуствовати и грађани.
Грађанин који жели да присуствује седници Скупштине у обавези је да на улазу у салу за
седнице Скупштине, овлашћеном раднику покаже своју личну карту, ради идентификације.
Статут општине Варварин („Службени лист општине Варварин број 5/19“) и Пословник о
раду Скупштине општине Варварин („Службени лист општине Варварин, бр.8/19) су објављени на
web презентацији општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs.
8. Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи државни орган
Потребно је поднети образложен захтев начелнику општинске управе
9. Сва аутентична тумачења,стручна мишљења и правни ставови у вези са
прописима,правилима и одлукама Захтев за давање аутентичног тумачења општег акта
Скупштине могу да поднесу органи,предузећа и установе које акт примењују.
Захтев са образложењем подноси се Одбору за прописе и управу.
Ако одбор оцени да је захтев за давање аутентичног тумачења оправдан, задужиће
одговарајућу службу Општинске управе да сачини предлог тумачења и доставиће га Скупштини,
а ако оцени да захтев није оправдан обавестиће Скупштину која о томе одлучује.(„Службени лист
општине Варварин“, бр. 5/19), Пословник о раду Скупштине општине Варварин, („Службени лист
општине Варварин број 8/2019).
5.1 Јавност рада Скупштине општине
Статутом општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,бр 5/19) и Пословником
Скупштине општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, бр.8/19) , а у вези са
јавношћу рада Скупштине општине, прописано је следеће:
Рад органа Општине је јаван.

-

-

Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се:
јавним расправама и предлозима за доношење Статута,буџета и завршног рачуна, о
годишњем извештају о раду Општинске управе и у другим случајевима када за то постоји
законска обавеза и када то Скупштина општине одлучи;
путем јавних гласила,електронских медија, интернета и сајта;
правом грђана да остварују увид у записнике и друга акта органа који се не објављују, а
који нису претходно утврђени као службена тајна.

Јавност рада, обезбеђује се и присуством представника средстава јавног информисања
седницама Скупштине, њених радних тела, давањем саопштења за јавност и одржавањем
конференције за штампу.
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Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном
лицу своје новинарске картице средстава информисања из кога долазе и дужни су да је носе на
видном месту.
Акредитованом новинару стављају се на располагање предлози одлука и других општих
аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених
радних тела.
Седници Скупштине могу присуствовати и грађани.
Грађанин који жели да присуствује седници Скупштине у обавези је да на улазу у салу за
седнице Скупштине, овлашћеном раднику покаже своју личну карту, ради идентификације.
Скупштина може да издаје службено саопштење за штампу и друга средства јавног
информисања. Текст службеног саопштења саставља одговарајућа служба, а одобрава председник
Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу у сали Скупштине може да држи председник општине,
председник Скупштине или лице које он овласти, заменик председника и председници
одборничких група.
Статут општине Варварин и Пословник о раду Скупштине општине Варварин може се
преузети на сајту општине Варварин www.varvarin.ls.gov.rs у делу локална самоуправа (важећи
прописи).
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6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА
Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе на разне области из
делокруга рада општине Варварин.
У вези начина тражења информација од јавног значаја најзаступљенији начин је упућивање
захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја се по правилу подносе на шалтеру
писарнице, док је мањи број захтева поднет електронском поштом.
Службена мишљења и објашњења о примени прописа Повереника за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, могу се пронаћи на следећој адреси:
https://www.poverenik.rs/sr/
Најчешће тражене информације oд јавног значаја за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године
су:
-

трошење средстава буџета;
финансирање удружења цивилних органа;
финансирање невладиних организација;
питања транспарентности у раду;
питања коришћења средстава лицитација пољопривредног земљишта.

Тражене информације од јавног значаја у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017.
године су :
- резултати избора 2012 године;
- одлука о местима где је забрањено окупљање грађана;
- буџет Скупштине општине Варварин;
- питања родне равноправности;
- питања цивилних инвалида рата;
- питања овера редова вожњи;
- питања потрошених финансијских средстава за услуге оглашавања и информисања;
- питања израде Локалног антикорупцијског плана и Плана интегритета;
- питања коришћења средстава намењених заштити животне средине;
- питања потрошених финансијских средстава у области спорта.
Тражене информације од јавног значаја у периоду од 01.01.2018. године до 31 .12.2018.
године су:
-питања постојања и организације службе заштитника грађана;
-питања расписивања јавног конкурса за потребе јавног информисања;.
-питања пружања бесплатне правне помоћи;
-питања финансирања медија;
-питања овере редова вожњи;
-питања одношења отпада;
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-питања расподеле средстава буџета за субвенције у пољопривредној производњи;
-питања потрошених финансијских средестава у области спорта и др.
Тражене информације од јавног значаја у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019.
године су:
-питања потрошених финансијских средстава у области субвенционисања пољопривреде
-питања броја запослених у општинској управи општине Варварин,
-питања примене ЗУП-а,
-питања одржаних јавних расправа,
-питања рада и чланова општинског већа,
-питања пословања са добављачима,
-питања у вези јавних набавки,
-питања Одлука које је доносила Скупштина општине Варварин,
-питања суфинансирања пројеката у области информисања,
-питања финансирања из области спорта,
-питања неусељених станова у власништву општине Варварин.
Тражене информације од јавног значаја у периоду од 01.01.2020. године до 30.11.2020.
године су:
-питања покренутих поступака од стране надлежних инспекција, број поднетих прекршајних
пријава, изречених санкција насталих поводом кршења прописа који се односе на постављање
клима уређаја,
-питања Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин,
-питања Одлуке о одређивању простора на територији општине Варварин на коме није
дозвољено јавно окупљање,
-питања спроведених поступака јавних набавки- услуга техничког пројектовања,
-питања расподеле средстава буџета за суфинансирање пројекта из буџета ради остваривања
јавног интереса у области јавног информисања,
-питања распореда општинских редова вожњи јавног градског и приградског превоза путника
-питања расподеле средстава буџета за суфинансирање пројекта из буџета ради остваривања
јавног интереса у области спорта,
-питања утрошка буџетских средстава за потребе функционисања управе у пандемијским
условима.
Тражене информације од јавног значаја у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021.
године:
- питања утрошка буџетских средстава за регресирање премија осигурања усева, плодова,
вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2020-тој години;
- питања утрошка буџетских средстава у области информисања,културе и удружења грађана,
- питања управљања медицинским отпадом,
- питања обележавања улица у насељеним местима општине Варварин,
- питања издавања просторија месних заједница,
- питања расподеле средстава буџета за суфинансирање пројекта из буџета ради остваривања
јавног интереса у области спорта,
- питања стипендирања ученика и студената,
- питања пружања бесплатне правне помоћи,
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- питања рада инспекцијских служби на сузбијању епидемије COVID-19,
- питања организовања месних заједница општине Варварин .
Тражене информације од јавног значаја у периоду од 01.01.2022. године до 29.08.2022. године:
- питања рада инспекцијских служби,
- питања израде Правилника о заштити података о личности,
- питања трошкова репрезентације,
- питања регистра таксиста,
- питања права ЛГБТ особа,
- питања из делокруга рада заштитника права пацијената,
- питања расподеле средстава буџета за суфинансирање пројекта из буџета ради остваривања
јавног интереса у области спорта,
- питања комисија о одбора,
- питања јавних набавки.
Начин тражења информација од јавног значаја: захтеви за приступ информацијама од јавног
значаја.

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ,ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
7.1 Скупштина општине
Скупштина општине је највиши орган општине Варварин.
Скупштина општине у складу са законом:
1) Доноси Статут и Пословник Скупштине општине
2) доноси Буџет и усваја завршни рачун буџета
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
4) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
5) доноси урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се
о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Општине и
врши надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте у складу са законом;
10) бира и разрешава Председника скупштине и заменика председника општине;
11) поставља и разрешава секретара Скупштине;
12) бира и разрешава Председника општине, а на предлог Председника општине бира заменика
председника општине и чланове Општинског већа;
13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
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15) доноси акт о јавном задуживању Општине у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) доноси акта о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и
субјектима ради остваривања заједничких пројеката;
17) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
18) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
20) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
21) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
7.2 Председник општине
Председник општине је извршни орган општине Варварин.
Председник општине:
1) представља и заступа општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је извршења буџета;
4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
5) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама
које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица
која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6) одлучује о давању на коришћење, односно закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, оносно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или олуком Скупштине
општине;
9) информише јавност о свом раду;
10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
7.3 Општинско веће
Општинско веће је извршни орган општине Варварин.
Општинско веће:
1) предлаже Статут,буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извшава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе
који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скуштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
односно аутономне покрајине;
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7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9) информише јавност о свом раду;
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
11) врши друге послове које утврди Скупштина општине.
7.4 Општинска управа
За вршење свих стручних послова локалне самоуправе у општини Варварин из надлежности
општинске управе утврђене Уставом, Законом и Статутом општине Варварин, задужена је
Општинска управа. Дакле, Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно
спроводи прописе општине, као и републичке законе и друге прописе чије извршење је поверено
општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Председник
општине и врши стручне послове које јој повери Скупштина општине и Председник општине.
Радом Општинске управе руководи Начелник. Начелник Општинске управе може бити лице
које има завршен правни факултет, положен стручни испит и најмање пет година рада у струци.
Начелник општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на пет година.
Начелник Општинске управе организује и координира рад Општинске управе, одлучује о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност
Општинског већа, доставља Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу
извештаје о раду на извршавање послова Општине из изворног делокруга и поверених послова,
једном годишње,распоређује и решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених
у Општинској управи, у складу са законом.
У Општинској управи образују се следеће основне организационе јединице:
1.Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода;
2.Одељење за друштвене делатности и правне послове;
3.Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне послове;
4.Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор
Одељење за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода обавља послове
који се односе на: израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске
класификације укључујући и програмску; припрема и доставља корисницима буџета упутство за
припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога
финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и
примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског
плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; стара се о поштовању
календара буџета локалне власти; анализира предлоге финансијских планова буџетских корисника
и усаглашеност са упутством; припрему допунског буџета (ребаланса); израду предлога решења о
привременом финансирању; обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим
апропријацијама; припрема и утврђује тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматра
захтеве за измену квоте; предлаже привремену обуставу извршења буџета буџетским
корисницима; врши пријем и разматрање предлога Плана извршења буџета; доноси и врши измене
Плана извршења буџета; разматра захтеве за преузимање обавеза; доноси одобрење (решење) о
преусмеравању апропријација; припрема нацрт решења о одобрењу средстава из текуће и сталне
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буџетске резерве; отвара консолидовани рачун трезора (за динарска и девизна средства),
подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебне наменске
динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима
који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе
уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава; стара
се о пласирању слободних новчаних средстава и обавештава Управу за трезор; припрема захтев
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој
години са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење;
врши анализу дугорочне одрживости дуга; води главну књигу трезора и остале пословне књиге са
посебном евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава и
помоћне књиге; припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на
консолидованом рачуну буџета, управљања готовином; прима, заводи и контролише захтеве за
плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате, управљања информационим системом; израђује
периодичне извештаје и завршни рачун консолидованог рачуна трезора; усаглашавање пословних
књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припрема и извршава плаћање;
врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији; управљање
имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору); врши интерне
контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са
прописима којима се уређује ова област; врши припрему нацрта аката којим се утврђују стопе
изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других
изворних локалних прихода и припрема симулације и моделе по појединим групама обвезника на
основу предложеног нацрта; организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку
прирпеме нацрта аката локалних изворних прихода.
Послове локалне пореске администрације који се односе на: пријем, обраду, контролу и
унос података из пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних
јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање
утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са
прописима; књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; канцеларијске и
теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се
утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске обавезе; послове
редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја;
подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са
доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело;
послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног
поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим
јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске
администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену
јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику
обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему
методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;
давање бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по
основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе
и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и
другим прописима којима се уређује ова област.
Врши и друге послове из своје надлежности.
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Одељење за друштвене делатности и правне послове обавља послове од непосредног
интереса за грађане у циљу задовољавања њихових потреба у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања, културе, омладине и спорта, дечије и социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите, примарне здравствене заштите, обавља управне, планске,
аналитичке и друге стручне послове из ових области, врши надзор над радом установа у
друштвеним делатностима у којима је оснивач општина, прати стање и остваривање програма
рада и развоја установа, предлаже мере у циљу спровођења утврђене политике у овим областима,
прати спровођење прописа, решава у другом степену о правима из области социјалне заштите која
су у надлежности општине, обавља стручне и административне послове за комисије из
надлежности Одељења, предлаже одлуку о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног
и средњег образовања, доноси програм мера и активности на унапређењу квалитета и развој
облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда обавља послове
везане за утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове,
опоравак, регресирање школарине, припрема предлоге општих и других аката, извештаје и анализе
за потребе органа општине.
Одлучује у управном поступку о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду
зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне
неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања,
децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица, одлучује у првом степену о
признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца.
Учествује у изради одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених
делатности, контролише појединачне захтеве за плаћање.
У Одељењу се прате и примењују закони и други прописи из области имовинско правних
односа у надлежности локалне самоуправе и јавне својине; спроводи поступак прибављања и
отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној својини и
својини општине, месних заједница, као и непокретности које користе правни субјекти чији је
оснивач општина. Послови личних стања грађана, матичарски послови, нормативно-правни
послови, као и пружање правне помоћи грађанима, праћење рада и пружање помоћи месним
заједницама; послови заштите права пацијената , примарне здравствене заштите и родне
равноправности.
Врши и друге послове из своје надлежности.
Одељење за локално-економски развој, привреду, јавне набавке и урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове, реализује развојне пројекте од интереса за
општину, промовише инвестиционе потенцијале општине и реализује активности на привлачењу
инвестиција. Израђује нормативна и друга акта из ове области и стара се о укупном привредном
развоју општине. Врши управне и стручне послове у области привреде. Подстиче и стара се о
развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих привредних грана; врши пoслове
категоризације туристичких објеката у складу са Законом, утврђује висину накнаде за промену
намене пољопривредног у грађевинско земљиште, израђује годишњи програм развоја
пољопривреде и руралног развоја, израђује годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, давање у закуп пољопривредног земљишта, извештава о
пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови), информише индивидуалне
пољопривредне произвођаче и регистрована пољопривредна газдинстава о актуелностима везаним
за пољопривреду, и учествује у спровођењу конкурса за давање подстицаја пољоприведној
производњи. Утврђује
водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
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водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општине. Ради
послове подстицаја предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама
Скупштине општине, пружа информације и техничку помоћ правним лицима при реализацији
пројеката, државних субвенција и кредита, обавља административне послове за Агенцију за
привредне регистре и пружа помоћ локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији
својих фирми. Ради на стварању базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању
и кретању привредних активности на територији општине. Даје пројекције будућих кретања и
предлаже стратегије за даљи развој, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових
инвеститора у општину. Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу,
координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине: промовише
могућности и услове за улагање у општину, организује и учествује на разним промотивним
манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама. Одржава редовне контакте са републичким
и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција,
представља општину на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним
за локални економски развој. Креира и организује тренинг програме у складу са потребама бизнис
сектора, сарађује са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне
политике запошљавања. Остварује контакте са међународним организацијама и донаторима,
истражује могућности за финасирање развојних програма. Припрема, управља и реализује
развојне пројекте и капиталне инвестиције у области јавне инфраструктуре. Прати послове везане
за рад јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или је
поверено обављање комуналне делатности, послови пољопривреде, водопривреде, као и послови
везани за привреду. Врши и друге управне, административне и стручно-техничке послове за
потребе Скупштине општине, Општинског већа и председника општине. Припрема нацрте Одлука
из своје надлежности, стратегије и програме развоја, предлаже стимулативне мере за отварање
нових МСП и привлачење страних инвестиција, регулативе (правилници, наредбе и упутства) у
области економског развоја, спровођење основних начела енергетске политике, дефинисања
стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу, као и други послови из области
енергетике.
Обавља студијско – аналитичке послове на припреми и реализацији Плана капиталних улагања
општине; припрему пројеката капиталних улагаља у јавну инфраструктуру, дефинисање
пројектних задатака за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име
инвеститора; извештавање о обиму и квалитету извршених послова; обезбеђивање поштовања
рокова; израда динамичких планова остварења инвестиција; стална комуникација са извођачима
радова и стручним надзором; провера грађевинске документације – привремених и окончане
ситуације, грађевинског дневника и књиге; учешће у пријему обављених радова. Стручни надзор
над обављањем радова од стране јавних предузећа.
Послове јавних набавки који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки;
припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних
набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и
транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности
понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури
прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у
складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у
складу са законом; спроводи поступак јавних набавки мале вредности путем наруџбеница;
објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на
Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и
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индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки;
одређивање запослених који ће представљати општину у поступцима јавних набавки које спроводе
други наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки
и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале
вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале
вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених
извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама;
остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују
прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са Законом о јавним
набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.
Обављају се послови који се односе на издавање извода из урбанистичких планова, издавање
информација о локацији и локацијских услова, прибављање услова за пројектовање и прикључење
на комуналну инфраструктуру и друге посебне услове од јавних предузећа, привредних друштава
и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно од
намене објекта, дају се обавештења о намени простора и могућности градње по захтевима
странака, сарађује се са стручним службама, организацијама и правним лицима из области
урбанизма и грађевине за потребе рада Одељења, Скупштине општине и њених органа, издају се
грађевинске дозволе, издају решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и
санацију објеката, дају се стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и
одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре, обрађују информације о појединим
предметима.
Одељење обавља послове провере испуњености формалних услова за издавање
грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским
условима, да ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са
издатим локацијским условима односно планом, стара се о законитом вођењу поступка издавања
одобрења, припрема извештаје о раду, обавља и друге задатке и послове из области припреме
земљишта за грађење, издаје потврду за изграђене темеље објеката, доноси решење о припремним
радовима, о пробном раду, издаје дозволе за коришћење објеката (употребне дозволе), издаје
уверења о старости објеката, уверења о етажирању објеката, води регистар издатих грађевинских
дозвола и издатих употребних дозвола и издаје уверења о чињеницама о којима води евиденцију,
затим легализацију објеката, отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини,
утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, доношења решења конверзије права
коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, утврђивање престанка права
својине, експропријацију итд.
Обављају се и послови у вези са обављањем комуналних делатности, праћења и
унапређења функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности, реализације
пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања
комуналне инфраструктуре; израде нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења,
извршавају се финансијски послови; израђују појединачни правни акти; вођења управног поступка
и доношења решења из стамбене области, припрема нацрта решења за исељење бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради, евидентирање скупштина
станара стамбених зграда на територији локалне самоуправе и издавање уверења о формирању
скупштине станара и избору председика; припреме предлога решења, уговора и анекса уговора о
откупу и закупу станова, вршење послова у вези са преносом права закупа и замене станова,
праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера законитог
утврђивања откупне цене стана и ревалоризације, подношење пријаве надлежним органима за
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исељење бесправних корисника станова, покретање поступака за отказ уговора о закупу и раскид
уговора о откупу стана; вођење евиденције о становима датим у закуп, о откупљеним становима и
становима у поступку откупа на рате и евиденцију о закљученим уговорима и анексима уговора,
достава уговора и анекса уговора о закупу и откупу станова, контрола коришћења стамбеног
простора којим располаже општина и грађевинско стање станова и стамбених зграда; сарадња са
надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним
институцијама и учешће у принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора.
Врши и друге послове из своје надлежности.
Одељење за општу управу, заједничке послове и инспекцијски надзор обавља послове
који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане за одржавање седница
Скупштине општине, рад председника општине и седница Општинског већа и њихових радних
тела, врши обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине, врши стручне послове
који се односе на представке и предлоге грађана, уређење и издавање "Службеног листа општине
Варварин", послове координације, припреме и ажурирања информација за потребе интернет
презентације општине, послове припреме информација и званичних саопштења, послове
техничких секретара и обавља друге послове; послове који се односе на: унапређење организације
рада и модернизацију општинске управе, послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и
доставне службе, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених,
именованих и постављених лица, врши контролу над применом прописа о канцеларијском
пословању, вођење бирачког списка, стручне и административне послове за изборе и
референдуме, обавља послове који се односе на унапређење примене информационих технологија,
одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података,
одржавање и развој апликативног софтвера; организује и врши обуку запослених у Општинској
управи, у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, развој и
одржавње географског информациониог система (ГИС-а).
Послови заштите и унапређивања животне средине: управљање отпадом, заштита ваздуха,
заштита вода, заштита и унапређивање зелених површина, заштита од буке у животној средини,
заштита природе, процене утицаја на животну средину итд.
Израде планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара,
елементарних и других већих непогода, организација цивилне заштите, услови за успостављање
интегрисаног система заштите и спасавања, припрема планове за одбрану и остваривање
одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине.
Врши послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава опреме,
коришћење, одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, обезбеђује превоз моторним
возилима са и без возача и стара се о њиховом одржавању, организује послове одржавање чистоће
пословних просторија, оперативне послове умножавања материјала, дактилографске послове,
организује рад доставне службе, административно – техничке послове набавке материјала, ситног
инвентара и основних средстава и врши друге сервисне послове за потребе органа општине.
Врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи и других прописа и општих
аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање,
грађење и реконструкцију објеката (високоградња, нискоградња и др.), на извођење појединих
грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин, прати стање,
предлаже мере и врши надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите
животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити
природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и
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о процени утицаја на животну средину, доноси решења и налаже мере и прати њихово
спровођење, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над законитошћу рада
правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу
придржавања закона, других прописа и општих аката, надзор у области уређивања и одржавања
објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина,
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и
топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа., сахрањивање, гробља, кафилерије,
димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других
јавних површина и друге послове комуналне хигијене, прати стање, предлаже мере и врши
инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи
и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор над применом општинских одлука у
којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација, издају дозволе за вршење истовара и
утовара робе из моторних возила, прати стање, предлаже мере и врши инспекцијски надзор над
законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника,
линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси
превоза, у оквиру одељења организује се извршење извршних или коначних решења из делокруга
Општинске управе, сачињава записник, воде потребне евиденције, сарађује са инспекторима,
другим органима и организацијама у циљу успешнијег обављања послова, ангажују се непосредни
извршиоци за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код извршења
решења.
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И
ОВЛАШЋЕЊА
8.1 Скупштина општине
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине, као и друга питања везана за
рад Скупштине општине, регулисана су Пословником о раду Скупштине општине Варварин.
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине и предлаже дневни
ред седнице.
Председник Скупштине општине седницу Скупштине општине сазива по потреби, а
најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине општине је дужан сазвати седницу Скупштине општине у року од
седам дана од дана подношења захтева, ако то писмено затражи 1/3 од укупног броја одборника,
Општинско веће или Председник општине, тако да дан одржавања седнице буде најкасије у року
од 15 дана од дана подношења захтева.
Писани предлог за сазивање седнице Скупштине општине садржи предлог дневног реда
седнице, а предложене тачке морају бити образложене и из надлежности Скупштине општине,
утврђене законом и статутом.
Седница Скупштине општине сазива се писмено.
Позив за седницу садржи дан, час и место одржавања седнице.
Позив за седницу се доставља одборницима најкасније седам дана пре дана одређеног за
оджавање седнице.
Уз позив за седницу се доставља предлог дневног реда, материјал који се односи на предлог
дневног реда и по правилу записник са претходне седнице.
Изузетно, у хитним случајевима, председник Скупштине може сазвати седницу Скупштине
општине са роком краћим од седам дана, а дневни ред за ту седницу може се предложити на самој
седници, о чему ће председник Скупштине на почетку седнице Скупштине дати образложење.
Седницу води председник Скупштине општине, кога у случају спречености замењује
заменик председника Скупштине општине.
Председник Скупштине општине отвара седницу Скупштине општине и на основу
службене евиденције о присутности одборника утврђује да ли постоји кворум за рад Скупштине,
обавештава Скупштину о одборницима који су спречени да присуствују седници Скупштине, као
и о томе ко је позван на седницу.
Скупштина може пуноважно да одлучује, уколико је на седници присутна већина од
укупног броја одборника.
Ако се утврди да не постоји потребна већина за пуноважно одлучивање, председник
Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан или сат.
У раду седнице Скупштине општине учествују:председник општине,заменик Председника
општине, чланови општинског већа, начелник Општинске управе, други предлагачи, као и лица
која Председник Скупштине позове на седницу.
Скупштина општине доноси опште и појединачне акте.
Општи акти скупштине су: статут,буџет,завршни рачун, програми, планови одлуке и
препоруке.
Појединачни акти Скупштине су:решења, закључци као и аутентична тумачења.
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Одлуком се нормативно уређују питања из одређених области које спадају у надлежности
општине.
Програмима и плановима се уређују питања из појединих области рада и надлежности
Општине за предстојећи период.
Препоруком Скупштина изражава став о појединим питањима од општег интереса за
општину, начин решавања појединих проблема или предлаже начин и мере које треба предузети
ради решавања појединих питања.
Решењем се одлучује о избору, именовању, постављењу и о другим питањима утврђеним
законом, статутом општине и Пословником Скупштине општине.
О поднетој оставци изабраних, именованих и постављених лица се не одлучује, већ
Скупштина решењем константује престанак функције.
Закључком се прецизирају ставови, мишљења, констатације, задужења и овлашћења
поводом разматрања одређених питања.
Закључком се решавају и друга питања из надлежности Скупштине и радних тела.
Аутентичним тумачењем се даје тумачење аката или појединих њихових одредаба које
доноси Скупштина.
Предлог одлуке и другог акта за усвајање на седници Скупштине подноси Општинско веће,
одборничка група, одборник и грађани путем грађанске иницијативе, у складу са законом и
статутом.
Предлог се подноси у облику у коме се одлука или други акт доноси и мора бити
образложен.
Предлог одлуке или другог акта, пре разматрања на седници Скупштине, разматрају
надлежна радна тела и Општинско веће ако оно није предлагач.
Надлежна радна тела или Општинско веће достављају мишљење о предлогу, по правилу,
три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине на којој се разматра предлог
одлуке или другог акта.
Надлежно радно тело може да предложи Скупштини да прихвати предлог акта, да предлог
акта не прихвати или да га прихвати са поднетим амандманима.
Амандман се подноси у писаном облику, са образложењем, најкасније 72 сата пре почетка
седнице.
Изузетно, предлагач може поднети амандман писмено и пре почетка седнице и усмено у
току седнице све до закључења расправе.
У расправи по амандману могу да учествују: подносилац амандмана, предлагач акта,
представник одборничке групе, известилац надлежног радног тела.
О поднетим амандманима се обавезно изјашњава предлагач, који је дужан да предложи
Скупштини које амандмане да прихвати, а које да одбије.
Амандман који подноси предлагач акта, као и амандман који је предлагач прихватио,
постаје саставни део предлога акта и о њему се посебно не гласа.
Скупштина прво одлучује о приспелим амандманима радних тела Скупштине па
Општинског већа и одборника.
Изворником одлуке, односно другог акта или аутентичног тумачења, сматра се текст
одлуке, односно другог акта или аутентичног тумачења усвојен на седници Скупштине.
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8.2 Председник општине
Председник општине права и дужности Председника општине извршава у складу са
Уставом, законом и статутом општине Варварин, а у интересу грађана општине Варварин.
Председник општине представља и заступа општину Варварин, наредбодавац је за
извршење буџета и врши друге послове утврђене законом, статутом општине Варварин и другим
актима Скупштине општине.
Председник општине је председник Општинског већа.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице,
одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку
Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.
У циљу што стручнијег и студиознијег припремања појединих општих аката или обављања
конкретних послова, Председник општине образује радна тела и комисије.
Општинска управа припрема акте које доноси Председник општине.
8.3 Општинско веће
Начин рад и одлучивања Општинског већа уређен је Пословником о раду Општинског већа.
Општинско веће представља Председник општине, као председник Општинског већа.
У осуству председника општине, Општинско веће представља заменик Председника
општине, који је члан Општинско већа по функцији.
Општинско веће ради и одлучује на седници.
Председник сазива седницу, предлаже дневни ред и председава седницом.
У случају одсуства председника, седницу може сазвати и њоме председавати заменик
председника општине.
Председник општине може образовати повремена радна тела која пружају стручну помоћ
Општинском већу и председнику општине у питањима из њихове надлежности.
Актом о образовању повремених радних тела одређује се састав, задаци и начин њиховог
рада.
Седнице Општинског већа се сазивају писмено, најкасније два дана пре одржавања
седнице.
Уз позив за седницу доставља се материјал који се односи на предложени дневни ред, а
изузетно.у случају хитности материјал се може доставити ина самој седници.
У случају хитности, седнице се изузетно могу сазвати и телефонски.
Позив за седницу и материјал се могу доставити и у електронском облику.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
њихових чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, ако Законом или
Статутом општине за поједина питања није предвиђена друга већина, а гласање се врши јавно,
дизањем руке.
Председник је дужан да одржава ред на седници, да омогући учешће у раду сваком
пријављеном дискутанту, као и да формулише одлуке које доноси Општинско веће.
У раду Општинског већа учествују без права одлучивања, руководећи радници Општинске
управе, представници предузећа, установа и других објеката,када се на седницама расправља о
питањима од интереса за оствариње послова општине.
Општинско веће, у складу са Статутом доноси: наредбе, упутства, решења, закључке,
препоруке и утврђује предлог одлуке.
Информатор о раду органа општине Варварин
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Наредбом се наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи
значај.
Упутством се прописује начин рада и вршења послова и утврђују начелни ставови и
смернице за рад Општинске управе.
Решењем се одлучује у појединачним управним стварима, односно решава се у другом
степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног
делокруга општине.
Закључком се одлучује и о организационим и процедуралним питањима, одређују се
појединачни задаци Општинске управе, радних тела које образује Општинско веће и јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач општина, прецизирају ставови,односно опредељења,
мишљења, констатације, задужења и овлашћења, поводом одређених питања.
Препоруком се органима општине, Општинској управи, јавним предузећима, установама и
службама чији је оснивач општина предлаже поступање у одређеним ситуацијама, када се оцени
да необавезујући став општинског већа по односним питањима може бити од користи за рад,
извршавање прописа и међусобне односе органа, служби и организација којима се препорука
доставља и иста нема обавезујућу снагу.
8.4 Општинска управа
Надлежност,унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, и
друга питања од значаја за рад и организацију Општинске управе општине Варварин регулисана
су Одлуком о општинској управи општине Варварин.
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, статута општине и
других аката.
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално
и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних
интереса.
Општинска управа је дужна:
- Да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса;
- Да на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ;
- Да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана;
- Да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе
благовремено обавештава грађане.
Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не
руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу
изражавати и заступати.
Однос Општинске управе према Председнику општине, Општинском већу и Скупштини
општине, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и статутом општине.
Општинска управа је обавезна да Председника општине, Општинско веће и Скупштину
општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и
податке из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке из своје надлежности који
су неопходни за рад Председника општине, Општинског већа и Скупштине општине.Међусобни
односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају се на правима и
дужностимс утврђеним законом, статутом општине и Одлуком о општинској управи општине
Варварин.
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Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују када
то захтева природа послова и размењује потребне податке и информације неопходне за рад.
Општинска управа доноси: правилнике, наредбе,упутства, решења и закључке.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог
извршавања.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других аката наређује или
забраљује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се прописује начин рада и вршење послова Општинске управе, као и других
организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредаба
одлука и других аката.
Решењем се одлучује о појединачним стварима, у складу са законом и другим актима.
Закључком се у складу са прописима, уређују правила и начин рада и поступања
Општинске управе.
Правилнике,наредбе и упутства доноси Начелник општинске управе.
Решења и закључке доноси начелник Општинске управе, руководиоци основних
организационих јединица или друго лице које начелник Општинске управе овласти.
По жалби против првостепеног решења Општинске управе из надлежности Општине
решава Општинско веће, уколико законом или другим актима није другачије одређено.
8.5 Правобранилаштво општине Варварин
Образовање, организација, надлежност правобранилаштава општине Варварин, као и друга
питања од значаја за рад тог органа, регулисани су Одлуком о правобранилаштву општине
Варварин.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса општине Варварин.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
Скупштини општине и Општинском већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.
Одлука о Општинском правобранилаштву општине Варварин објављена је у Службеном
листу општине Варварин број 10/2015 под бројем 110-12/2015 од 30.11.2015. године.

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 62 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

8.6 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2021.
ГОДИНУ

На основу члана 34. Одлуке о Општинској управи општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 18/2016, 07/2017 и 32/2020), начелник Општинске управе општине
Варварин, подноси
И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

ПРАВНИ ОКВИР РАДА И НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПОДАЦИ О УПРАВИ

Извештај о раду Општинске управе општине Варварин за период од 01.01. - 31.12.2021.
године садржи опште податке о раду, преглед послова према одељењима и одсецима.
Општинска управа општине Варварин организована је у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом општине Варварин и Одлуком о Општинској управи општине Варварин као
јединствен орган.
На основу члана 49. Закона о о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018),
чл. 54. и 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и
47/2018), Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 05/2019) и члана
18. Одлуке о Општинској управи општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
18/16 и 07/17), Општинском управом општине Варварин руководи начелник Општинске управе,
кога поставља Општинско веће на основу јавног конкурса конкурса, на период од 5 година.
Општинском управом општине Варварин у 2021. години руководи:
-

Славица Поповић, дипл.правник из Варварина, од постављења на положај 09.10.2020.
године,
Општинска управа:

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник
општине и Општинско веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског
већа;
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- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине
и Општинско веће.
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава РС, Закона, Статута
општине и других општих аката.
У оквиру Општинске управе као јединственог органа образују се организационе јединице
за вршење сродних послова, подељене на основне, посебне и уже организационе јединице.
Основна организациона јединица је одељење.
Посебнa организационa јединицa je кабинет председника општине и интерна ревизија,
На основу природе и обима послова, унутар основних организационих јединица
образоване су уже организационе јединице - одсеци.
Акт о организацији Општинске управе доноси Скупштина општине, док акт о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи доноси Општинско
веће на предлог Начелника.
Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.
Организациона структура Општинске управе општине Варварин утврђена је Одлуком о
Општинској управи општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 18/2016, 7/2017
и 32/2020).
Након измена одлуке 15.10.2020. године, организациона структура Општинске управе
општине Варварин изгледа као на следећем графикону:
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН

Одељење за
буџет и
финансије,
утврђивање и
наплату јавних
прихода

Одељење за за
локалноекономски
развој,
привреду, јавне
набавке, и
урбанизам,
грађевинарство
и стамбенокомуналне
послове

Одсек за
утврђивање и
наплату јавних
прихода

Одсек за
урбанизам и
грађевинарство

Одељење за
друштвене
делатности и
правне послове

Одељење за
општу управу,
заједничке
послове и
инспекцијски
надзор

Одсек за
инспекцијкси
надзор

Поред ових, у оквиру Општинске управе постоји, као посебне организационе јединице,
Кабинет председника општине и интерна ревизија
У Кабинету председника општине систематизовани су послови које извршавају 4
службеника, који радни однос заснивају на одређено време док траје мандат председнику
Општине. Статутом општине Варварин прописано је да се у Кабинету председника Општине могу
поставити 2 помоћника и то за економски развој, и за област пољопривреде. У 2021.години
послови помоћника председника Општине за послове пољопривреде су попуњени, док су послови
помоћника председника Општине за економски развој непопуњени.
Посебна организациона јединица – интерна ревизија има једног извршиоца, и као и
Кабинет председника општине не припадају ни једном одељењу, нити одсеку или служби, али су
саставни део Општинске управе.
С обзиром да је Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15) престако да важи, за непопуњена радна места која су
предвиђена Правилником о систематизацији и кадровским планом за 2021.годину, редовно се
тражила сагласност Комисије Владе за ново запошљавање, а све у складу са Уредбом о поступку
за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 159/2020) и Законом о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,.....72/19 и 149/20).
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На дан 31.12.2020. године број запослених на неодређено време у Општинској управи
износио је 45, број службеника на положају (начелник Управе) 1, број службеника ангажованих у
Кабинету председника општине био је 4, док је број функционера (изабрана, именована и
постављена лица) износио 7, а на основу посебне сагласности Комисије Владе, за послове
озакоњења објеката, ангажовано је и току 2021. године 5 лица на основу уговора о привременим и
повременим пословима.
У складу са законском обавезом, приликом доношења Одлуке о буџету општине Варварин
за 2021. годину, донет и Кадровски план Општинске управе општине Варварин за 2021. годину.
Кадровски план састоји се од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја
запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси
Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у
радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине, или због повећаог
обима посла. Кадровски план се доноси и мења истовремено са доношењем или изменом Одлуке о
буџету Општине.
Радно време Општинске управе општине Варварин је радним данима од 07:00 до 15:00
часова, са паузом од 09:00 до 09:30 часова. У раду Општинске управе не постоји одређено време за
рад са странкама, већ се странке примају свакодневно у току читавог радног времена.
Општинска управа општине Варварин, у смислу Закона о буџетском систему, је директни
корисник буџета Општине Варварин. Финансирање свих трошкова који настају у вршењу послова
Општинске управе као органа општине у Одлуци о буџету планирају се у оквиру посебног
раздела. За рад Општинске управе општине Варварин у 2021. години Одлуком о буџету општине
Варварин био је планиран износ од 78.521.000,00 динара. У току буџетске године извршено је осам
измена финансијског плана Општинске управе, ради реализовања насталих обавеза а због
недостатка финансијских средства на појединим позицијама, тако да је буџетска година завршена
са средствима опредељеним за рад Општинске управе у износу од 81.121.000,00 динара.
У протеклој години, због пандемије којом смо били погођени, било је врло мало
класичних семинара, обука и радионица, јер су обуке, едукације и стручно усавршавање
запослених вршене путем вебинара, односно путем он-лајн комуникације. Овакав начин едукације
омогућио је да већи број запослених у радним просторијама Општинске управе прати обуке без
одсуствовања са посла.
У раду Општинске управе складу са Законом о општем управном поступку, у примени је и
електронска апликација Е-ЗУП која је знатно олакшала размену података између органа, а који су
им потребни за одлучивање о правима грађана. Послови писарнице и пријемне канцеларије
обављају се путем електронске апликације ''Хермес-мега'' и у току је почетак сихронизације и
усаглашавања писарнице са софтвером за упостављање електронске писрнице коју успоставља
МДУЛС. У раду Одељења за буџет користи се електронска апликација ЗУП, а Одсек за
утврђивање и наплату јавних прихода користи програм – електронску апликацију ''Михајло
Пупин''. Послови изавања грађевинске дозволе обављају се кроз априлација обједињене процедуре
''ЦЕОП''. Што се тиче поверених послова који се обављају у Општинској управи, у примени су
програми – софтвери – апликације ресоних министарстава. Имајући у виду наведене програме у
којима службеници раде, може се рећи да су у Општинској управи општине Варварин готово
употпуности створени технички услови за успостављање система електронске управе.
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Рад Општинске управе на извршавању поверених послова и послова из изворног делокруга у
2021. години, посматран по одељењима и одсецима је исказан у даљем тексту.
II

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ
ПРИХОДА

У оквиру Одељења за буџет и финансије, утврђивање и наплату јавних прихода образован
је један Одсек – Одсек за утврђивање и наплату јавних прихода. Одељењем руководи начелник
Одељења, а Одсеком руководи шеф Одсека.
У извештајном периоду Одељење за буџет и финансије у 2021.-ој години обављало је
следеће врсте послова:
- књижење и контирање свих књиговодствених промена које су настале у 2021.-ој години
на рачуну буџета
- контирање и књижење свих књиговодствених промена насталих у 2021.-ој години на
рачунима за двадесет једну месну заједницу
- обрачун и исплата зарада за раднике Општинске управе
- обрачун и исплата уговора о делу
- подношење пореске пријаве за све исплате
- исплата накнада одборницима СО-е Варварин, члановима већа и комисије
- увид у централни регистар фактура и плаћање у законском року
- вршење ликвидатур сваког рачуна за директне кориснике и ликвидатуре зп1 обрасца за
индиректне буџетске кориснике
- проверу финансијских планова да не дође до пробијања апропријација
- израда месечног извештаја РАД
- свакодневна израда остварења трошкова за 2021. годину
- састављање месечних извештаја за Управу за трезор, Министарству финансија
- израда завршних рачуна за буџет, Општинску управу и двадесет једну месну заједницу
- израда нацрта Одлуке о Првом ребалансу буџет општине Варварин за 2021.годину
- учествовање у изради финансијског плана за Општинску управу
- учествовању у изради Плана јавних набавки
- израда извештаја о реализацији буџета општине Варварин за период јануар-јун
2021.године (консолидовани)
- израда извештаја о реализацији буџета општине Варварин за период јануар- септембар
2021.године (консолидовани)
- аналитичко вођење трошкова по корисницима
- обрада и плаћање захтева (образац ЗП1) за све кориснике буџета
- обрада и плаћање захтева (образац ЗП) за Општинску управу и остале директне
кориснике
- контрола рачуна
- израда остварења трошкова по корисницима
- израда упутства за израду Одлуке о буџету општине за 2022.годину (са свим обавезама
прописаним буџетским календаром
- израда нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за 2022. годину
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ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
У периоду од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године, Одсек за утврђивање и наплату јавних
прихода (у даљем тексту: ЛПА), обављао је послове утврђивање и наплате јавних прихода, и то:
- Порез на имовину физичких лица,
- Порез на имовину правних лица,
- Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору,
- Накнада за коришћење простора на јавним површинама,
- Наплата комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама,
- Наплата накнаде за коришћење грађевинског земљишта, која је укинута и
- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине.
Порез на имовину физичких лица
Донето је укупно 6535 решења. Износ задужења порезом на имовину физичких лица за
2021.годину износи 23.723.010,06 динара.
Укупна наплата пореза на имовину физичких лица износи 21.992.850,31 динар, односно
92,71% наплате задужења.
Укупна наплата по свим основама је 48.342.966,98 динара у односу на 2020.годину када је
наплаћено 44.622.312,19 динарa, што представља повећање наплате за 3.720.654,79 динара .
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Донето је укупно 62 решења о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору правних лица и предузетника, са задужењем од 10.399.842,89 динара. У току
2021.године наплаћен је износ од 11.895.288,27 динара , односно 114,38 % наплате задужења.
Обвезници локалне комуналне таксе су, сходно Закону о финансирању локалне самоуправе,
правна лица и предузетници који су имали остварен промет преко 50.000.000 динара у претходној
години, као и обвезници који се баве делатностима: електропривреде, банкарства, осигурање
имовине и лица, трговина нафтом и дериватима нафтом, поштанских услуга, мобилних и
телефонских услуга, коцкарнице, спортске кладионице, ноћни барови и дискотеке.
Накнада за коришћење простора на јавним површинама
Донето је укупно 19 решења о утврђивању ове обавезе корисницима јавних површина, са
укупним задужењима од 542.940,38 динар, а наплаћено је 610.139,78 динара, односно 112,38 %
наплате задужења.
Порез на имовину правних лица
За порез на имовину правних лица поднете су 56 пореске пријаве, на обрасцу ППИ-1.
За ову пореску обавезу ЛПА не доноси решења већ се порез утврђује самоопорезивањем
правних лица, који су обвезници у складу са Законом о порезима на имовину.
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Укупно задужење је 12.239.655,03 динара, а наплаћено је 11.228.882,51 динара, односно
91,74% наплате задужења.
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Ова обавеза се више не утврђује, а дуг из претходног периода наплаћен је у износу од
23.010,59 динарa.
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Донета су 384 решења о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређење животне
средине за 2021.годину, са укупним задужењем од 2.566.775,84 динара. У току 2021.године
наплаћен је износ од 2.780.770,32 динара, односно 108,34% наплате задужења.
Репрограм-плаћање дуговане обавезе на рате
Поступајући по захтевима странака, донето је 87 решења о одлагању плаћања пореског
дуга, уз отпис камате 50%,на основу члана 73 став 6 Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02...144/20, 96/21).
Остало
По захтевима странака,на основу члана 29.Закона о општем управном поступку, издата су
укупно 916 уверења на основу података из службене евиденције ЛПА,на основу којих странке
остварују права на добијање дечијег додатка,ослобођење плаћања пореза на пренос апсолутних
права код куповине стана,промене личног имена,остваривања права на подстицаје из
пољопривреде,добијање кредита,одјаве радње у АПР и др.
У вези дуга за јавне приходе издате су 544 опомене за дуг од 20.000,00 до 50.000,00 динара
и 138 опомене за дуг преко 50.000,00 динара, које су уручиване обвезницима путем поште.
Донета су 10 решења о прекњижавању погрешно или више плаћеног износа пореза, по
захтевима странака, која су спроведена од стране Министарства финансија – Трезора у Крушевцу
и 2 решења о интерном прекњижавању.
Донеро је 3 решења о повраћају погрешно уплаћеног новца.
Донета су 2 решења о припису задужења.
Донета су 2 решења о неоснованом задужењу.
Евидентиране су пореске пријаве пореза на имовину физичких лица за непокретности на
територији општине Варварин, на обрасцу ППИ-2, на основу којих су донета решења за порез на
имовину за 2021.годину, као и пријаве за еко- накнаду и решења за еко-таксу.
Урађен je нацрт Одлукe о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији општине Варварин, који je усвојен на
седници Скупштине општине Варварин.

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године
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У току 2021.године рад Одељења је био отежан због одсуства појединих службеника због
пандемије вируса covid-19 (одсуство је трајало у просеку од 14 до 40 радних дана) али су ипак сви
послови и радни задаци који спадају у делокруг рада овог Одељења извршавани благовремено.

III

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
И
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И СТАМБЕН0КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Локално-економски развој

У протеклој 2021.години ово Одељење је активно учествовао у:
- припреми, поступку и решавању свих послова везаних за локално економски развој на
територији општине.
-

раду и решавању проблема са грађанима општине Варварин око замене уличне расввете у
Варварину и сарадња на решавању истих са ЈП Расвета Варварин (одрађено и прослеђено
преко 100 захтева ЈКП Варварин и преко 100 захтева ЈП Расвета).

-

пријему и обради захтева МЗ и договору са функционерима на реалнизацији истих.

-

свакодневној сарадњи са директорима и радницима ЈКП Варварин и ЈП Расвета.

-

обиласку месних заједница у циљу уочавања проблема мештана и унапређења живота у
свим месним заједницама .

-

редовним састанцима са руководством општине Варварин и договорима око реализације
зацртаних циљева а све у намери што већег процента остваривања планираних пројеката и
радова у текућој години.

-

обиласку територије општине Варварин и праћењу динамике радова и реализације
капиталних инвестиција – асвалтирање улица, израдње водоводне и канализационе мреже,
реконструкције и адаптације објеката у јавној својини општине (успостављање
јединственог управног места, адаптације зграде општинске библиотеке, објекте месних
заједница, школа).
Јавне набавке

План јавних набавки припремљен и након усвајања од стране Општинског већа општине
Варварин послат и објављен на Порталу јавних набавки.
У току године план Јавних набавки је измењен додавањем новог поступка ради спровођења
Услуге изрдае Плана развоја општине Варварин за период 2021-2028.године за који су средства
додељена од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе
Спроведени поступци набавки и јавних набавки:
Набавка радова-Извођење радова на адаптацији просторија објекта Општинске библиотеке
Информатор о раду органа општине Варварин
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Јавна набавка радова- Асфалтирање улица на територији општине Варварин (ул. 7.јула и
Светосавске улице у насељу Бошњане, Косовске улице у Залоговцу, улице Босе Цветић у Обрежу,
улице Краља Петра I у селу Бачина)
Набавка добара- ауто седишта за децу а за потребе Савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на подручју локалне самоуправе Варварин за 2021.годину
Набавка добара –материјала за бојење дрвета за санацију скеле у Обрежу
Набавка услуге редовног чишћења пословног простора ОУ Варварин
Набавка опреме за опремање дечијег игралишта у Варварину
Набавка добара-дезинфекционог средства- алкохола (120 литара).
Набавка добара-дезинфекционих средстава (алкохола) и остале заштитне опреме (маски,
рукавица.).
Набавка услуге Дезинсекције на територији општине Варварин
Набавка добара – додатних средстава за хигијену за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка додатних количина угља за потребе ОУ Варварин
Набавка радова- Извођење грађевинско занатских радова и електроенергетских инсталација за
потребе сређивања Дома културе у МЗ Бачина
Набавка радова- Извођење грађевинских радова на објекту Дома културе у Доњем Катуну
Набавка добара -Набавка дрвене грађе за санацију скеле у Обрежу
Набавка услуге - Израдa елабората за потребе озакоњења зграде Општинске управе Варварин и
свих њених физичких делова
Јавна набавка добара отворени поступак - Набавка електричне енергије за потребе ОУ Варварин
Набавка услуге- Израде енергетског пасоша за ОШ,,Свети Сава“ у Бачини,одељење у Орашју и
Енергетског пасоша за ОШ,,Свети Сава“ у Бачини, зграда матичне школе
Набавка добара –фрижидера за потребе бифеа Општинске управе општине Варварин.
Набавка Геодетских услуга за 2021.годину
Јавна набавка добара-отворени поступак - Набавка бензин и дизел горива-обустављен
Јавна набавка добара отворени поступак - Набавка бензин и дизел горива
Набавка добара – Набавка грађевинског материјала за санацију просторија на сеоском игралишту
у МЗ Тољевац
Набавка услуге-хумано хватање паса луталица са територије општине Варварин
Набавка услуге- хумано хватање паса луталица са територије општине Варварин-додатни поступак
Набавка добара - ИТ опреме за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка радова- Извођење радова на изградњи вода за напајање објекта на кп.123/55 КО Варварин
Варош, дуж катастарских парцела 1047, 1065, 123/97 и 123/55 КО Варварин Варош
Набавка услуге – Услуга израде апликације (софтвера за ЈУМ)
Набавка услуге – Услуга израде апликације (софтвера за ЈУМ)-поновљен поступак
Набавка услуге- Израде пројектне документације за изградњу прикључног кабловског вода 1КV од
ТС Расадник до вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели бр.123/55 КО Варварин Варош
у Варварину
Набавка јарбола потребних за истицање државне и општинске заставе испред зграде општине
Варварин
Набавка радова на спољном уређењу-пејзажна архитектура вишепородичног стамбеног објекта на
кп.бр.123/55 КО Варварин Варош
Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на Асфалтирању улица на територији
општине Варварин ( 7.јула и Светосавске улице у насељу Бошњане, Косовске улице у Залоговцу,
улице Босе Цветић у Обрежу, улице Краља Петра I у селу Бачина)
Информатор о раду органа општине Варварин
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Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи фекалне канализације у
Месној заједници Варварин Село у улици Танаска Рајића у оквиру друге фазе радова на опремању
радне зоне Варварин село југ и њено повезивање са радном зоном Варварин Село-центар
Набавка услуге Израде идејног решења за успостављање јединственог управног места (ЈУМ)
Набавка добара - Набавка канцеларијског материјала за потребе ОУ Варварин
Набавка добара- Набавка уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији
општине Варварин
Набавка услуге- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на Асфалтирању улица на
територији општине Варварин (ул.7.јула и Светосавске улице у насељу Бошњане, Косовске улице
у Залоговцу, улице Босе Цветић у Обрежу, улице Краља Петра I у селу Бачина)
Набавка услуга- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи система за
водоснабдевање у насељеном месту Бачина
Набавка услуга- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи фекалне
канализације у Доњем Катуну
Набавка услуга- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи фекалне
канализације у Месној заједници Маскаре
Набавка услуга- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи фекалне
канализације у МЗ Варварин (село) у улици Танаска Рајића у оквиру друге фазе радова на
опремању радне зоне Варварин село југ и њено повезивање са радном зоном Варварин село-центар
Набавка услуга- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на изградњи фекалне
канализације у МЗ Варварин (село) у улици Танаска Рајића у оквиру друге фазе радова на
опремању радне зоне Варварин село југ и њено повезивање са радном зоном Варварин селоцентар-ОБУСТАВЉЕН
Набавка услуга- Координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на опремању радне зоне
Варварин (село) – југ (изградња канализације и реконструкција улице)
Набавка и уградњa електричног котла за грејање просторија које користи матична служба
Општинске управе општине Варварин-ОБУСТАВЉЕН
Набавка и уградња електричног котла за грејање просторија које користе матична служба
Општинске управе општине Варварин-ОБУСТАВЉЕН
Набавка добара - Набавка кровних ознака за такси возила (такси табле)
Набавка радова - Крпљење ударних рупа на општинским путевима и улицама општине ВарваринОБУСТАВЉЕН
Набавка услуге Израде катастарско-топографског плана за потребе израде пројекта (КТП-а) за
постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
Набавка добарa - Набавка таблица за обележавање кућних бројева
Набавка услуге – ангажовања лица за безбедност и здравље на раду за потребе Општинске управе
општине Варварин
Набавка услуге – Лична прича особе која је настрадала у саобраћајној незгоди
Набавка услуге лични пратилац детета
Информатор о раду органа општине Варварин
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Набавка добара- Набавка материјала за кров помоћног објекта МЗ Варварин Село (на кп.бр.1635
КО Варварин Село),
Набавка услуге - лимарски радови на возилу мерцедес из возног парка Општинске управе општине
Варварин
Набавка добара – Набавка материјала за потребе месних заједница општине Варварин (Обреж и
Тољевац-ОБУСТАВЉЕН
Набавка добара – Набавка материјала за потребе месних заједница општине Варварин (Обреж и
Тољевац
Набавка добара –материјала за радове у услужном центру Општинске управе општине Варварин
Набавка добара-материјала за поправку и одржавање пословног простора Општинске управе
општине Варварин
Набавка добара-набавка опреме за матурски плес (мајице и кишобрани) за ученике и разредне
старешине
Набавка услуга коричења Службених гласника РС за потребе Општинске управе општине
Варварин
Набавка штампања блока Записника о инспекцијском надзору за потребе Одсека за инспекцијски
надзор Општинске управе општине Варварин
Набавка застава за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка услуге вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи гараже на
кп.бр.123/55 КО Варварин Варош
Набавка услуге вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи вода за
напајање објекта на кп.бр.123/55 КО Варварин Варош, дуж катастарских парцела 1047, 1065,
123/97 и 123/55 КО Варварин Варош
Набавка услугe Вршењa стручног надзора над извођењем радова на уређењу простора око
стамбене зграде у Варварину на кп.бр.123/55 КО Варварин Варош –спољно уређење-пејзажна
архитектура
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији канализације
у подруму објекта Општинске библиотеке Варварин
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на Асфалтирању улица на
територији општине Варварин у насељеним местима Парцане и Горњи Крчин
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на наставку изградње
система за водоснабдевање у насељеном месту Бачина
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи разводне
водоводне мреже у насељеном месту Обреж
Набавка добара- Набавка намештаја за мултимедијалну салу и поетски театар Општинске
библиотеке општине Варварин
Набавка добара- клима уређаја са уградњом за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка добара- Набавка новогодишњих пакетића за децу узраста до IV разреда основне школе са
пребивалиштем на територији општине Варварин
Набавка добара – Набавка грађевинског материјала за санацију просторија на сеоском игралишту
у МЗ Тољевац-ОБУСТАВЉЕН
Набавка радова - Извођење радова на текућем одржавању објекта општине Варварин (браварски
радови на унутрашњем степеништу - замена ограде на степеништу),
Набавка услуге осигурања имовине и лица
Јавна набавка добара отворени поступак - Набавка електричне енергије за јавно осветљење
Информатор о раду органа општине Варварин
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Набавка услуге – Услуга израде пројекта парцелације и препарцелације општинских парцела у
насељу Расадник (МЗ Варварин)-ОБУСТАВЉЕН
Набавка услуге – Услуга израде пројекта парцелације и препарцелације општинских парцела у
насељу Расадник (МЗ Варварин)
Јавна набавка -отворени поступак за јавну набавку услуга Израде Плана развоја општине
Варварин за период 2021-2028.година
Набавка услуге Помоћ у кући
Набавка услуге прања моторних возила за потребе Општинске управе општине Варварин
Преговарачки поступак без објављивања позива за јавну набавку услуга одржавања софтвера на
Порталу јавних набавки
Набавка услуге – Услуга за израду пројекта препарцелације за потребе озакоњења објекта хале СЦ
,,Темнић“ Варварин-ОБУСТАВЉЕН
Набавка услуге превоза матураната (акција на матуру без аутомобила) на основу Програма за рад
Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Варварин
за 2021.годину
Набавка услуге превоза пољопривредних произвођача на 88.међународни сајам пољопривреде у
Новом Саду, на релацији Варварин-Нови Сад-Варварин
Набавка услуге- Израде Пројекта привремене саобраћајне сигнализације у фази извођења прве
фазе радова на изградњи фекалне канализације у улици Танаска Рајића у Село Варварину и радова
на реконструкцији улице Југ Богданове и Танаска Рајића у Село Варварину
Набавка услуге- Израде пројектне документације за изградњу прикључног кабловског вода 1КV од
ТС Расадник до вишепородичног стамбеног објекта на кат.парцели бр.123/55 КО Варварин Варош
у Варварину
Набавка радова - Извођење радова на застакљивању прозора на објекту МЗ Парцане
Набавка добара – рачунарских компоненти, медија и периферних уређаја за потребе Општинске
управе општине Варварин
Набавка радова- Изградња гараже на к.п.бр.123/55 КО Варварин Варош.
Набавка радова- Радови на адаптацији простора за јединствено управно место општине Варварин
Набавка радова – Извођење радова на изради крова на помоћним просторијама МЗ Обреж и
изради фасаде на спољном зиду просторије МЗ Обреж
Набавка радова - Извођење радова на уградњи ограде у МЗ Доњи Катун и МЗ Горњи Катунобустављен поступак
Набавка радова - Извођење радова на уградњи ограде МЗ Горњи Катун-обустављен поступак
Набавка радова- Извођење молерских и подополагачких радова у делу објекта услужног центра
(канцеларије које је користила пореска управа)
Набавка услуге вршење услуге стручног надзора над извођењем радова на сређивању Дома
културе у Бачини (грађевинско занатски радови и електроенергетске инсталације)
Набавка услуге вршење услуге стручног надзора над извођењем керамичарских радова на улазном
степеништу, улазном холу и унутрашњем степеништу објекта општине Варварин
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изради крова на
помоћним просторијама МЗ Обреж и изради фасаде на спољном зиду просторије МЗ Обреж
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на опремању радне зоне
Варварин Село југ и њено повезивање са радном зоном Варварин Село-центар, општина Варварин
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији
тротоара дуж улице Лоле Рибара и улице Мите Милојевића у Варварину
Информатор о раду органа општине Варварин
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Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи фекалне
канализације у наељеном месту Доњи Катун
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи фекалне
канализације у Месној заједници Маскаре
Набавка услуге вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи разводне
водоводне мреже-цевовода за водоснабдевање у насељеномместу Бошњане
Набавка добара – средстава за репрезентацију за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка услуга екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Варварин за 2020. годину
Набавка добара – резервних делова за потребе возног парка Општинске управе општине Варварин
Набавка услуге одржавања и поправке фотокопир апарата за потребе Општинске управе општине
Варварин
Набавка услуге – сервис и одржавањe возила за потребе возног парка Општинске управе општине
Варварин
Набавка добара-сет трака и обележивача за потребе Савета за координацију саобраћаја
Набавка услуге-Израда софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе
ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације
Набавка добара – средстава за хигијену за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка услуге штампања (роковници, календари, упаљачи...) за потребе општине Варварин
Набавка радова - Извођење керамичарских радова на улазном степеништу, улазном холу и
унутрашњем степеништу објекта општине Варварин
Набавка услуге Израде Стратегије о безбедности саобраћаја на територији општине Варварин за
период од 2022. до 2025. Године
Набавка добарa - Набавка таблица улица и кућних бројева-обустављен поступак
Набавка добарa - Набавка таблица улица за општину Варварин
Набавка услуге- Израде техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу
постројења за пречишћавање отпадних вода у Село Варварину,Обрежу и Горњем Катуну,обустављен поступак
Набавка добара- Набавка техничке опреме за опремање поетског театра и мултимедијалне сале
Општинске библиотеке општине Варварин
Набавка добара- флуоресцентних трака за обележавање за потребе Савета за координацију
саобраћаја
Набавка добара- Угља за потребе ОУ Варварин
Набавка добара – уља и мазива за потребе одржавања возила возног парка Општинске управе
општине Варварин
Набавка услуге превоза поводом гостовања у емисији ,,Прело у нашем сокаку'' на Hapyy tv на
релацији Варварин-Београд-Варварин
Набавка радова-Извођење занатских радова на текућем одржавању објекта општине Варварин
(керамичарски и браварски радови на улазном степеништу, улазном холу и унутрашњем
степеништу)-обустављен поступак
Набавка услуге - Израде техничке документације - пројекат саобраћаја и саобраћајне
сигнализације у зони ОШ ,,Драги Макић'' у насељеном месту Бошњане, улица Братства и
јединства КП 7831 ко Бошњане
Набавка радова- Радови на санацији канализације у подруму објекта Општинске библиотеке
Варварин
Набавка добара- Набавка гумених подлога за дечије игралиште у Варварину
Набавка добара-Набавка опреме за обнову дечијег мобилијара за потребе МЗ Варварин Варош
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 75 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

Набавка услуге – Евалуација пројекта и идентификовање оперативних ризика- јум
Набавка добара-Набавка камера за препознавање регистарских таблица потребних за
документовање прекршаја и кривичних дела у вези са саобраћајем
Набавка канцеларијског стола (намештаја) за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка добарa - Набавка хардвера са лиценцама за јум
Набавка услуге – Услуга обуке у оквиру пројекта за јединствено управно место
Набавка помоћних дрвених столова и клупа за просторије Месне заједнице Маскаре
Набавка услуге- Израде пројектa Дечијег игралишта на делу кп.бр.9710 КО Бачина
Набавка услуге - Техничка контрола пројектне документације (ИДП) – Мерна места на
водоводној мрежи на територији општине Варварин
Набавка услуге – Услуга инсталације опреме, подешавања и пуштање у рад, безбедност и заштита
података (јум),
Набавка добара-Набавка фотокопир уређаја за потребе Општинске управе општине Варварин
Набавка услуга Хибридна пошта, услуге за штампу и израду адресованих пошиљака са
повратницом за потребе Општинске управе општине Варварин
С обзиром да постоји могућност да је неки од спроведених поступака изостављен у овом
извештају, као прилог истог достављам и годишњи извештај са исказаним вредностима и бројем
закључених уговора а које је Наручилац дужан да евидентира и податке збирно објављује на
Порталу јавних набавки најкасније до 31.јануара текуће године за претходну годину.
ИЗВЕШТАЈ О НАБАВКАМА
Наручилац: 101146858 – Општина Варварин
Година: 2021
Dobra
Radovi
Usluge
Ukupni iznos
Ukupni iznos
Ukupni iznos
Ukupni iznos
Ukupni iznos
Ukupni iznos
(sa PDV)
(sa PDV)
(sa PDV)
Član 27. tačka 1) - nabavke
10.822.468,53 12.999.452,50 9.462.806,09 11.309.465,31 7.757.288,71 8.713.520,92
čija je procenjena vrednost
manja od pragova do kojih se
Zakon ne primenjuje - za
nabavku dobara, usluga i
sprovođenje konkursa za
dizajn, čija je procenjena
vrednost manja od 1.000.000
dinara i nabavku radova čija je
procenjena vrednost manja od
3.000.000 dinara
Član 27. tačka 3) - nabavke
2.789.590,00 2.789.590,00
čija je procenjena vrednost
manja od pragova do kojih se
Zakon ne primenjuje - za
nabavku društvenih i drugih
posebnih usluga iz člana 75.
ovog zakona čija je procenjena
vrednost manja od 15.000.000
Информатор о раду органа општине Варварин
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dinara kada nabavku sprovodi
javni naručilac, odnosno
manja od 20.000.000 dinara
kada nabavku sprovodi
sektorski naručilac
Ukupno:
10.822.468,53 12.999.452,50 9.462.806,09 11.309.465,31 10.546.878,71 11.503.110,92
UGOVORI ZAKLJUČENI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Otvoreni postupak
Pregovarački postupak
bez objavljivanja
javnog poziva
Ukupno:

Ukupni iznos
(sa PDV)

Ukupni iznos

Ukupni iznos
(sa PDV)

Usluge

Broj zaključenih ugovora

Ukupni iznos

Radovi

Broj zaključenih ugovora

Broj zaključenih ugovora

Dobra

Ukupni
iznos

Ukupni iznos
(sa PDV)

3 10.237.504,80 12.285.005,76 2 17.718.005,75 21.261.606,90

1 999.998,00 1.199.997,60
2 1.020.000,00 1.224.000,00

3 10.237.504,80 12.285.005,76 2 17.718.005,75 21.261.606,90

3 2.019.998,00 2.423.997,60

Послови у области пољопривреде, водопривреде и руралног развоја
У оквиру реферата за пољопривреду, водопривреду и руралног развоја Општинске
управе Варварин, у 2021. години примио, обрадио и архивирао 758 предмета.
1. Израдио и уручио решења :
- о одређивању висина надокнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта
.................................................................................................................................... 5
- за подстицајна средства из општинског буџета ........................................................ 578

2. Издато потврде да не користи средства од ЈЛС ................................................................. 12
и за претрпљену штету од елементарних непогода ...................................................... 5
3. Пружање помоћи Републичком хидрометеоролошком заводу око организовања стрелaцa на
противградним станицама.
4. Израда годишњег извештаја за републички хидрометеоролошки завод о штетама од града у
2021. години у општини Варварин.
5. Активно учешће у раду Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине и свакодневно пружао помоћ пољопривредним
произвођачима.
Информатор о раду органа општине Варварин
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6. Учествовао у раду Штаба за ванредне ситуације.
7. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, достављање извештаја о плаћеној
закупнини за пољопривредно земљиште у државној својини .
8. Израдио, добио позитивно мишљење од ЈВП Србија воде за Оперативни план за одбрану од
поплава за воде другог реда. Након тога је план усвојен на Скупштини општине Варварин.
9. Један од важнијих послова који је урађен у оквиру овог реферата у 2021. године јесте
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Варварин за
2021. годину.
Након усвајња програма расписана су два огласа за јавну лицитацију за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. За лицитацију је предвиђено издавање у закуп
125,10 хектара пољопривредног земљишта у државној својини. Лицитација је одржана у 9. и 12.
месецу 2021. године. На основу Одлука о давању у закуп сачињена су пет Уговора о закупу.
Укупно је издато у закуп 35,70 ха.
Послови предузетништва, рада и образовања
На пословима приватног предузетништва за период 01.01.-31.12.2020. године по основу
закљученог Споразума између Општинске управе општине Варварин и Агенције за привредне
регистре РС, а у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката, извршен је пријем
захтева и потребне документације и исти су прослеђени Агенцији у циљу регистрације
предузетника и то: 37 документација о оснивању радњи, 55 документација о једној промени и 9
документација о две и више промена, 59 документација о брисању радњи, 2 документације о
промени по издвојеном простору и 2 захтева за издавање извода, што укупно за 2022 износи 165
документација. У извештајном периоду примљено је 7 захтева за издавање уверења по Закону о
опшем управном поступку, а која се издају за радње које су одјављене пре 31.12.2005.године.
Напред изнето подразумева дневно слање документације Агенцији за привредне регистре уз
електронско слање дневне спецификације и путем поште и слање месечне збирне спецификације и
обрачун накнада о примљеним предметима.
У наведеном извештајном периоду рађено је на 37 решења од којих 30 о остваривању права
на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, од којих је 7 захтева било за доношење привремених решења и 7 решења за
остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета.
У наведеном извештајном периоду издато је 48 уверењa у вези остваривања права на
ученичке домове, 69 уверења у вези остваривања права на студентске домове, 14 уверења у вези
остваривања права на студентске стипендије и кредите и 48 уверења у вези остваривања права на
ученичке стипендије и кредите.
У наведеном извештајном периоду издато је 118 решења о енергетски угроженом купцу
што подразумева вођење евиденције о корисницима, месечно слање табеле са уписаним
корисницима ЈП Електродистрибуцији у Караљеву и месечно ревидирање списка корисника
енергетски угрожених купаца.
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Одсек за урбанизам и грађевинарство
поднето

издато

одбачено

9

9

-

поднето

издато

одбачено

37

37

-

поднето

издато

48

44

одбачено
5

поднето

издато

одбачено

16

10

3

поднето

издато

одбачено

45

40

4

поднето

издато

одбачено

43

43

-

поднето

издато

одбачено

7

6

-

поднето

издато

одбачено

10

10

-

поднето

издато

одбачено

25

20

4

поднето

издато

одбачено

3

2

-

поднето

издато

одбачено

4

4

-

поднето

издато

одбачено

Обавештење за постављање
хидрофора

14

14

-

обрадио
Тања
Франчина

Уверење – утврђивање године изградње

поднето

издато

одбачено

обрадио

Овера урбанистичких пројеката и
пројекта парцелације и препарцелације
Информација о локацији

Локацијски услови

Грађевинска дозвола
Решење по члану 145. Закона о
планирању и изградњи
Пријава почетка извођења грађевинских
радова
Потврда о усаглашености темеља објекта
са издатом грађевинском дозволим
Потврда о усаглашености конструкције
објекта са издатом грађевинском
дозволом
Употребна дозвола
Прикључење објекта
на инфраструктуру
Упис права својине објеката за које је
уздата Употребна дозвола
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обрадио
Силвана
Милић
обрадио
Силвана
Милић
обрадио
Силвана
Милић
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Тања
Франчина
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објекта
38

38

-

поднето

издато

одбачено

22

22

-

поднето

издато

одбачено

1

1

-

поднето

издато

одбачено

обрадио
Тања
Франчина
обрадио
Миљана
Милојевић

Решења о коришћењу јавне површине
Решење о одобрењу за постављање
киоска
Захтеви послати РГЗ Служби за катастар
непокретности за добијање обавештења
о видљивости објекта

Тања
Франчина

32

32

-

поднето

издато

обуставље
нo

Захтеви послати РГЗ Служби за катастар
непокретности за преглед геодетског
елабората

62

50

7

поднето

издато

одбачено

62

62

-

Решење о озакоњењу

поднето

издато

одбачено

Износ наплаћених такси по озакоњењу за
2021.годину износи 637.500,00 динара.

62

62

-

поднето

издато

одбачено

98

65

4

поднето

издато

одбачено

23

23

-

поднето

издато

одбачено

3

3

-

поднето

издато

16

16

Предмер и предрачун
Регистрација стамбене заједнице

Обавештења Јавном извршитељу
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-

обрадио
Миљана
Милојевић

Обавештења за плаћање таксе за
озакоњење

Захтеви послати РГЗ Служби за катастар
непокретности за упис права својине за
објекте за које је издато решење о
озакоњењу

обрадио
Тања
Франчина

обрадио
Миљана
Милојевић
обрадио
Миљана
Милојевић
обрадио
Миљана
Милојевић
обрадио
Силвана
Милић
обрадио
Силвана
Милић
обрадио
Тања
Франчина

Страна ~ 80 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

Остале активности

Изградња
вишепородичног
стамбеног објекта у Варварину, на Јелена
кат.парцели
бр.123/55
КО Милојковић
Варварин:
Координација са „Јединицом за
управљање пројектима у јавном
сектору“
д.о.о.
Београд
и
Комесеријатом за избеглице и
миграције Републике Србије, у фази
извођења радова: изградња гаража,
спољно уређење – озелењавање,
изградња прикључног кабловског
вода 1KV, прикључење објекта на
инфраструктуру,
припрема
документације потребне за вршење
техничког прегледа објекта.
Слање извештаја и документације
Комесеријату за избеглице и
миграције Републике Србије о
утрошку добијених средстава за
изградњу прикључног кабловског
вода 1KV и спољно уређење –
озелењавање.
Комунално опремање радне зоне
Варварин Село југ у Село Јелена
Милојковић
Варварину:
Припрема документације и пријава
на Јавни позив за пријаву пројеката
за Програм подршке развоју
пословне
инфраструктуре
за
2021.годину,Министарство
привреде.
Достављање
документације
и
сарадња
са
Министарством
привреде,у поступку расписивања
јавне набавке.
Координација приликом израде
неопходне документације (Пројекта
привремене
саобраћајне
сигнализазације и обезбеђивање
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координатора за безбедност и
зрдавље
на
раду
у
фази
пројектовања и фази извођења) за
испуњавање услова за почетак
извођења радова.
Координација са Министарством
привреде, извођачем радова и
надзорним органом, током извођења
радова.
Примопредаја изведених радова.
Пројекат "ЧИСТА СРБИЈА",
Министарство
грађевинарства, Јелена
саобраћаја и ифраструктуре - Милојковић
изградња канализационе мреже и
постројења за пречишћавање
отпадних вода у Варварину,
Варварин Селу, Обрежу и Горњем
Катуну: попуњавање образаца,
упитника,
достава
постојеће
документације (постојећи пројекти,
дозволе, услови...), КТП, избор
локација за изградњу ППОВ,
координација
са
Кинеском
компанијом CRBC и пројектантима,
присуствовање радним састанцима и
др.
Завршетак изградње водоводне
мреже у Бачини – трећа фаза:
Припрема
документације
за Јелена
пријављивање на Јавни позив за Милојковић
пријаву пројеката за Програм
подршке
унапређења
развоја
изразито недовољно развијених
општина
(јединице
локалне
самоуправе из четврте групе) за
2021. годину - Програм 2, Кабинет
министра без портфеља задуженог
за унапређење развоја недовољно
развијених општина на територији
Републике Србије.
Координација
и
прикупљање
неопходне
документације
за
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наставак радова на изградњи
водоводне мреже у Бачини.
Координација у фази изградње
водоводне мреже у Бачини.
Достављање Привременог извештаја
о реализацији Кабинету министра.
Достављање финалног извештаја о
утрошку
добијених
средстава
Кабинету министра.
Координација са извођачем и
надзорним
органом
приликом Јелена
извођења радова (од увођења у Милојковић
посао до примопредаје изведених
радова) на асфалтирању улица:
7.јула и Светосавске улице у
Бошњану,
Косовске
улице
у
Залоговцу, улице Босе Цветић у
Обрежу, улице Краља Петра I у
Бачини.
Координација са извођачем и
надзорним
органом
приликом Јелена
извођења радова (од увођења у Милојковић
посао до примопредаје изведених
радова) на асфалтирању улице Мите
Милојевића у Парцану и улице
Светозара Марковића у Горњем
Крчину.
Координација са извођачем и
надзорним
органом
приликом Јелена
извођења радова на реконструкцији Милојковић
моста у Малој Крушевици.
Припрема документације и пријава
на Јавни позив за подношење Јелена
захтева
јединица
локалне Милојковић
самоуправе за расподелу дела
средстава из Буџетског фонда за
програм
локалне
самоуправе,
Министарство државне управе и
локалне самоуправе, за пројекат
Завршетак изградње водоводне
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мреже у Бачини – трећа фаза.
Припрема документације и пријава
на Јавни позив код Министарства Миљана
просвете, науке и технолошког Милојевић
развоја за реконструкцију школе у
Обрежу и доградњу фискултурне
сале.
Припрема документације и пријава
на Јавни позив за подношење Јелена
захтева за остваривање права на Милојковић
подстицаје за инвестиције за
унапређење и развој руралне јавне
инфраструктуре у 2021.години,
Министарство привреде.
Координација са обрађивачима и
спрођење процедуре за увајање Силвана
Плана детаљне регулације за Милић
изградњу цркве и пратећих објеката
у Обрежу.
Израда Одлуке за израду ПДР за Силвана
радну зону у Горњем Катуну.
Милић
Израда Одлуке за израду ПДР за
регулацију улице ка цркви и гробљу
у Суваји и обављање раног јавног
увида.
Координација
и
надзор
над
извођењем радова на адаптацији
простора Јединственог управног
места (Услужни центар).

Миљана
Милојевић,
Силвана
Милић

Надзор над извођњем радова на Силвана
адаптацији
објекта
Општинске Милић
библиотеке у Варварину.
Надзор над извођњем радова на Силвана
објекту Дома Културе у Доњем Милић
Катуну.
Информатор о раду органа општине Варварин
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Координација
и
надзор
над Силвана
извођењем радова на адаптацији Милић
канцеларија за матичаре (бивша
Пореска управа).

Израда базе непокретности општине Миљана
Варварин.
Милојевић
Рад са странкама, координација са
пројектантима
који
израђују
пројектну документацију за потребе
Општине Варварин, подношење
захтева
за
потребе
Општине
Варварин...
У току 2021.године рад Одељења је био отежан због одсуства појединих службеника због
пандемије вируса covid-19 (одсуство је трајало у просеку од 14 до 30 радних дана) али су ипак сви
послови и радни задаци који спадају у делокруг рада овог Одељења извршавани благовремено.
IV ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру Одељења за друштвене делатности и правне послове систематизована су следећа
радна места за које се доставља годишњи извештај (период 01.01.2021.године до 31.12.2021.год.)
Имовинско правни послови:
За период од 01.01.2021.године до 31.12.2021. године у оквиру имовинско правних послова,
у поступку експропријације земљишта, одређивању накнаде за биљне засаде као и за грађевинске
објекте са власницима парцела закључено је укупно 185 споразума о одређивању накнаде.
У предметима за непотпуну експропријацију непокретности установљењем права трајне
службености пролаза гасовода- ради реконструкције и измештања разводног гасовода РГ 09-04
деоница ГРЧ Појате- ГРЧ Крушевац, ЈП „Србијагас“ Нови Сад поднето је 50 предлога, одржана је
усмена расправа са власницима и потписани су споразуми о накнади.
Наведени предмети који се тичу експропријације нису архивирани јер су још увек у обради
код надлежног органа.
На основу Решења Скупштине општине Варварин о прибављању непокретности у јавну
својину општине Варварин непосредном погодбом, број 46-10/21 од 21.05.2021. године
(кат.парцеле број 10324 и 10325 КО Обреж) закључен је Уговор о купопродаји непокретности ради
изградње постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).
Информатор о раду органа општине Варварин
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На основу Решења Скупштине општине Варварин о прибављању непокретности у јавну
својину општине Варварин непосредном погодбом, број 46-24/21 од 30.11.2021. године
(кат.парцела број 2458 КО Варварин село) закључен је Уговор о купопродаји непокретности ради
проширења гробља у Село Варварину.
Скупштина општине Варварин је 21.маја 2021. године усвојила Правилник о евиденцији
непокретности у јавној својини општине Варварин.
Извршено је укупно 620 уноса непокретности у Регистар непокретности у јавној својини.
На основу Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној
својини општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 39/2020)
закључен је Уговор о закупу непокретност у јавној својини општине Варварин, заведен под бројем
464-1/2021 од 29.04.2021. год., за потребе постављања и инсталације радиобазне станице, антена,
система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја Предузећа за
телекомуиникације ''Телеком Србија'' АД Београд, на период од 10 година.
На основу Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној
својини општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 39/2020)
закључен је Уговор о закупу непокретност у јавној својини општине Варварин, заведен под бројем
464-6/2021 од 14.10.2021.год., за потребе реемитовања сигнала wireless интернет мреже на период
од 5 година.
На основу Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној
својини општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 39/2020) донета су Решења
о давању на коришћење без накнаде покретних ствари у јавној својини Општине Варварин:
Основној школи „Јован Курсула“ Варварин, Општинској библиотеци Варварин, Средњој школи
Варварин, Основној школи „Херој Мирко Томић“ Доњи Крчин, Основној школи „Драги Макић“
Бошњане, Основној школи „Мирко Томић“ Обреж, Основној школи „Свети Сава“ Бачина, Месној
заједници Варварин, Предшколској установи „Наша радост“ Варварин.
Пријем информација у вези са унутрашњим узбуњивањем
На основу Одлуке број 037-11/2021 од 22.03.2021. године одређена сам као лице овлашћено
за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем. У току 2021.
године лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем није
достављена информација на основу које поступак унутрашњег узбуњивања започиње.
Саветник за заштиту права пацијената
На основу Одлуке о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту
права пацијената за општину Варварин бр. 510-2/2020 од 18.12.2020. год., одређена сам као лице за
обављаљње послова саветника за заштиту права пацијената. У току 2021. године примљена су 2
приговора од стране пацијената која су решена у законом предвиђеном року.
По овлашћењу број 112-32/2021 од 10.06.2021. године за време одсуства са рада замењујем
Александра Павића, распоређеног на пословима Начелник одељења за локално-економски развој,
привреду, јавне набавке, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
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Послови друштвене бриге о деци и инвалидско борачке заштите
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021.године предато је 36 захтева за остваривање права
из области инвалидско борачке заштите, издата су 5 уверења, 4 потврде за остваривање права на
ослобађање од партиципације (здравствена заштита), 7 књижица за повлашћену вожњу инвалида.
Поднето је 255 захтева за дечији додатак, 133 захтева за родитељски додатак, 9 захтева за
продужену негу детета, издата су 15 уверења за дечији додатак и 25 захтева за Интерресорну
комисију.
Од укупно 255 захтева послат је 121 захтев за допуну предмета.
Захтеви за посебну негу детета са потребном документацијом достављени су поштом
Комисији за оцену психофизичке ометености детета у Крушевцу у року од 8 дана и на основу
Мишљења комисије донета су решења.
Нису завршена 4 предмета за остваривање права на дечији додатак јер су предмети
примљени у рад 28.12.2021. године.
Послови матичара и заменика матичара
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године извршено је укупно 309 уписа у МК, издато
је укупно 4745 извода из централног система, 357 извода на интернационалном обрасцу, 1210
уверења о држвљанству и извршено је укупно 805 уписа из књиге држављана у централни систем.
Обављена су 37 венчања викендом и узете су 4 изјаве о враћању презимена након развода
брака.
Послови повереника за избегла и прогнана лица
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године избегличким и породицама ИРЛ подељено
је 24 пакета хране за 24 породица што укупно износи 650 кг. хране. Једнократна новчана помоћ за
4 породице и извршена је набавка огрева за 20 породица.У оквиру народне кухиње спремају се
топли оброци за 150 корисника.У 2021.години припремљено је и подељено 35.000 топлих оброка.
Започете активности око изградње зграде за социјално становање у заштићеним условима су у
2021.години реализоване. Извршена је примопредаја зграде између Јединице за управљање
пројектима Београд, извођача радова и општине Варварин. Зграда има 7 станова за 6 самца и једну
старачку избегличку породицу. Три избегличке породице добиле су помоћ у грађевинском
материјалу за доградњу или адаптацију истих.Укупна вредност пројекта 27.000,00 еура.
Послови грађанских стања
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године поднето је 17 захтева за промену личног
имена, 19 захтева за исправку података у матичним књигама, 20 захтева за издавање Уверења о
издржавању намењеног за употребу у иностранству и 5 захтева за одобрење венчања ван
службених просторија. Наведени предмети решени су у законском року и архивирани.
У току 2021.године рад Одељења је био отежан због одсуства појединих службеника због
пандемије вируса covid-19 (одсуство је трајало у просеку од 14 до 40 радних дана) али су ипак сви
послови и радни задаци који спадају у делокруг рада овог Одељења извршавани благовремено.
Информатор о раду органа општине Варварин
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V

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

У Одељењу је систематизовано 20 радних места са исто толико извршилаца (16 службеника
и 4 намештеника), од чега у Одсеку за инспекцијски надзор су 5 раднин места са исто толико
службеника. Попуњено је 19 радних места док је једно радно место – Послови управљања
системом електронске управе – систем администратор остало непопуњено након тога што је
службеник који је био распоређен на овом радном месту након спроведеног интерног конкурса
премештен да друго радно место са у вишем звању. Један службеник (Послови управљања
људским ресурсима и послови радних односа запослених) из овог одељења је због обављања
функције замрзао радни однос и на његово место је до повратка са функције примљен други
службеник.
Послове из делокруга рада Одељења запослени су обављали у свему поштујући позитивне
законске прописе, и трудећи се да свој рад унапреде у односу на претходни период. Поред послова
из описа утврђеног систематизацијом запослени из овог одељења су обављали и низ других
послова како по налогу непосредног руководиоца, тако и по налогу начелника Општинске управе
или председника Општине.
Послови писарнице и пријемне канцеларије
У Писарници Општинске управе општине Варварин, чији послови су у саставу овог
Одељења вођена је, у складу са прописима о канцеларијском пословању, евиденција о предметима
који настају у раду пет органа јединице локалне самоуправе у општини Варварин (Скупштине
општине, Председника општине, Општинског веће, Општинске управе и Општинског
правобранилаштва). Евиденција се води путем система за електронску управу „Хермес“.
У 2021. години евидентирано је, управних или ван управних 8.898 предмета, којима је
придружено 5.938 аката предмета и 496 допуна предмета. Поред ових предмета који су
евидентирани у писарници, евидентирано је још 1.408 предмета који се воде кроз попис аката на
апликацији јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка националних мањина, чије
вођење је такође у делокругу рада овог Одељења. Све предмете које су евидентирали, службеници
који обављају послове писарнице одмах су предавали у рад обрађивачима и то путем интерних
доставних књига које су вођене за сваки орган посебно. Након завршетка рада на предметима
службеници писарнице су од обрађивача преузимали предмете и то исто евидентирали кроз
интерне доставне књиге. Писарници су враћани предмети ради њиховог архивирања више него
претходнх година, чему је допринело то што су на иницијативу начелника Општинске управе
руководиоци организационих јединица службенике у више наврата упозоравали на обавезу
враћања завршених предмета.
Службеници писарнице су извршили 2.980 овера потписа, преписа и рукописа, које
Општинска управа обавља као поверени посао у складу са законом до именовања јавног
бележника за територију општине Варварин.
Из Општинске управе је преко поште експедовано више од 4.000 пошиљки које су
настајале у раду органа општине.
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Послови архиве и магацина
У архиви Општинске управе општине Варварин чувају се предмети настали у раду у
периоду од 2009. до 2021. године. У протеклој календарској години Историјском архиву у
Крушевцу нисмо предавали предмете због недостатка смештајног простора у Историјском
архиву. Ово је резултирало тиме да сада и архива Општинске управе има проблем са простором
за смештај архивираних предмета, и ако се нај хитније нешто не предузме било у смислу пердаје
старијих година историјском архиву, било обезбеђењем додатног одговарајућег простора архива
више наће моћи да предмете одлаже ан одговарајући, законом прописани начин. Сви предмети
настали у раду органа општине Варварин почев од 1995. године па до данас, а који су
архивирани, скенирани су, и као такви чувају се на уређајима за аутоматску обраду података у
архиви. Обезбеђени су услови да се скенирани документи чувају на неколико различитих носача
меморије како би се спречило евентуално губљење података због кварова на неком уређају.
Оваква база података олакшава претрагу архивираних предмета, како оних који се налазе у
архиви тако и оних који су предати на чување Историјском архиву, и даје могућност да се
грађанима ставе на располагање подаци у нај краћем могућем року. У протеклом периоду
интензивно је рађено на томе да се скенирани предмети придружују предметима евидентираним
у систему за електронску управу „Хермес“, тако да сада у овом систему има 35.332 предмета
(5.777 предмета из 2021. године) који садрже скениране документе и лако су доступни свим
корисницима који овај систем користе без потребе да се предмети физички траже и преузимају из
ахтихвског депоа.
За рад свих органа општине благовремено је вршена набавка потребног канцеларијског
материјала и друге опреме. Обезбеђено је да сваки службеник има на коришћење сопствени
персонални рачунар, да у свакој канцеларији постоји бар један ласерски штампач, и да у готово
свакој канцеларији постоји бар један скенер, чиме су створени услови за успостављање
електронске управе у свим службама.
Послови водиоца бирачког списка и приступа информацијама од јавног значаја
Ради ажурирања Јединственог бирачког списка који се у делу за подручје општине
Варварин води у Општинској управи општине Варварин обрађено је 1.345 предмета и донето
исто толико решења. Од донетих решења 381 решење је о уписима у бирачки списак, 316 решења
је о променама у бирачком списку, док је 648 решења о брисању по различитим основама.
У вези ажурирања посебног бирачког списка у 2021. години донето је 65 решења од којих
је 1 решење о уписиу у посебни бирачки списак, 61 решење о променама у бирачком списку, као
и 1 решење о брисању по основу смрти.
У 2021. години по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја поднето
је 24 захтева, за општинску управу 13, председника општине 9, општинско веће 1 и скупштину
општине 1 захтев. У односу на подносиоце захтеве су подносили: 13 захтева грађани, 10 захтева
невладиних организација и удружења, и 1 захтев осталих тражилаца информација. Сви захтеви
који су службенику достављани благовремено су обрађени у законом прописаном року. У
протеклој години поднета је 1 жалба, и то не због поступања или непоступања по захтевима за
слободан приступ инфорамцијама од јавног значаја, већ зато што тражилац није био задовољан
оним што му је у одговору дато.
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 89 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

Месечно је вршено ажурирање информатора о раду општине Варварин, и извршено
његово допуњавање тако да по проценама релевантних организација наш информатор спада у
најажурније и најсадржајније информаторе о раду јединица локане самоуправе на целој
територији Републике Србије.
Послови секретара Општинског већа
За потребе рада Општинског веће благовремено је припремљен и члановима Већа
достављен материјал за 21 редовну седницу и 37 телефонских седница колико их је одржано у
току 2021. године. Службеник овог одељења који обавља послове секретара Општинског већа на
седницама уредно је водио записнике и након седница израђивао коначна акта на основу одлука
које је Веће доносило. Сва акта благовремено је достављао субјектима на које се акти односе.
О раду Већа више података биће дато у Извештају о раду Општинског већа, који такође
припрема секретар Већа који је службеник овог одељења.
Службеник који обавља послове секретара Општинског већа, а распоређен је у овом
Одељењу, где обавља послове у вези остваривања права на накнаду за незапослене породиље, у
2021. години обрадио је 52 предмета. По овом основу у дванаест месечних исплата незапосленим
породиљама су исплаћене накнаде у износу од 10.335.000 динара или 689 примања по 15.000
динара, односно просечно по 57 незапослених породиља примало је ову накнаду. Сва решења по
захтевима доношена су у року, тако да су све породиље које су захтеве поднеле у току једног
месеца већ у наредном месецу биле на списку за исплату. Сва потребна документација за исплату
припремана у првим данима месеца за који се врши исплата, и благовремено достављана како
рачуноводственој служби Општинске упарве, тако и надлежној служби Центра за социјални рад.
Послови управљања људским ресурсима и послови радних односа запослених
Службеник распоређен на пословима управљања људским ресурсима и радним односима
запослених у протеклој 2021. години у рад је примио 157 предмета. У раду на овим предметима
припремио је за издавање 7 потврда и 3 уверења у вези радних односа запослених у органима
општине. Такође је припремио за доношење 55 решења за остваривање права на годишњи одмор
запослених, 12 решења за плаћено одсуство, 9 решења о утврђиивању коефицијената за исплату
зараде запослених, 7 решења о престанку радног односа, 3 решења о исплати јубиларних награда,
каи о 3 решења о исплати солидарне помоћи. У 2021. години службеник је припремио 16 уговора
о обављању привремених и повремених послова и обрадио 28 предмета у вези промена у делу
радних односа запослених. Службеник је учествовао и у раду конкурсне комисије. Поред ових
предмета који се односе на радне односе обрађено је још 14 предмета других области, и
прикупљани су и обрађивани различити подаци који се односе на запослне у органима јединице
локалне самоуправе за потребе различитих корисника.
Послови инспекцијског надзора
У области инспекцијског надзора посебна извештај достављен је од стране руководиоца
Одсека за инспекцијски надзор.

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 90 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
У Одсеку за инспекцијски надзор вршени су послови инспекцијског надзора над применом и
спровођењем прописа, у поступцима покренутим по службеној дужности или по по пријавама
грађана, вршена је припрема извештаја за министарства, агенције, општинске органе, прикупљани
и обрађивани подаци потребни за припрему плана рада,надзор над применом мера заштите
становништва од заразне болести COVID-19, надзор над пословима и активностима које се
спроводе по уговорима и финансирају се из буџета општине и други послови по налогу
руководиоца.
Комунални инспектор:
У наведеном извештајном периоду обрађено је 159 предмета и то: 76 у редовном инспекцијском
надзору, 42 у ванредном инспекцијском надзору и 41 надзор за примену мера заштите од COVID19. При том је сачињено 114 записника, 24 службене белешке, 10 обавештења, донето је 15
решења и 1 закључак, издатa 2 прекршајнa налогa, издато 12 потврда о пријави грађана за уједе
паса луталица, сачињена 4 извештаја за министарства и друге органе. Нису завршена 3 предмета,
због рока од годину дана који је дат за предузимање мера Сачињен је и достављен годишњи
извештај о обављању комуналних делатности Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре. Поред тога инспектор је свакодневно вршио надзор над одржавањем чистоће
јавних површина у првој и другој зони, које одржава ЈКП''Варварин, организовао и вршио надзор
над спровођењем 3 акције хуманог хватања паса луталица, које је спроводила Зоохигијенска
служба ЈКП ''Крушевац'', надзор у акцији третирања комараца и надзор над обављањем других
комуналних делатности. Благовремено је припремљен план рада за 2021. годину и сачињени
месечни извештаји о раду. Учествовао у раду Штаба за ванредне ситуације.
Саобраћајни инспектор
У наведеном извештајном периоду обрађено је 147 предмет и то: 15 у редовном инспекцијском
надзору и 132 по захтеву странака. При том сачињен је 29 записника, донето је 132 решења,
издато је 31 пропусница за улазак возилом у пешачку зону и издате 9 налепница за паркирање
возила за особе са инвалидитетом, 11 овера редова вожње, издате 4 потврде о одјави такси возила,
сачињена 6 дописа. Сви предмети су завршени у законском року и архивирани. Благовремено је
припремљен план рада инспектора за 2022. годину, као и месечни извештаји о раду. Такође,
вршене су редовне контроле превоза, контроле одржавања јавних путева и утврђивани су услови
код такси превозника. Учествовао на спровођењу активности у Савету за безбедност саобраћаја
и Штабу за ванредне ситуације. Инспектор је одсуствовао са посла 22 дана због заражавања
вирусом короне.
Грађевински инспектор
У наведеном извештајном периоду обрађено је 64 предмета и то: 51 предмета у редовном
инспекцијском надзору
и 13 по захтеву странака. При том је сачињено 61 записника, 17
обавештења, донето је 15 решења. Није завршено 6 предмета, због нерешеног претходног питања.
Благовремено је припремљен план рада инспектора за 2022. годину, као и месечни извештаји о
раду. По налогу начелника Општинске управе вршене су процене стамбених објеката за младе
брачне парове – 4 захтева. Као члан Комисије за процену штете на објектима, вршене су процене
за пријављене објекте.
Информатор о раду органа општине Варварин
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Инспектор за заштиту животне средине – Шеф Одсека за инспекцијски надзор
У наведеном извештајном периоду обрађена су укупно 69 предмета и то: 31 предмета је обрађено
по плану у редовном инспекцијском надзору, 6 у ванредном инспекцијском надзору (по
захтевима странака), 12 по службеној дужности (контрола примене мера против Covida-19, дивље
депоније, идр.) 2 предмета за надзор по уговору (третман комараца) и 16 предмета се односило на
израду планова, програма, извештаја ( за МЗЖС, агенције, ДРИ, РЗС и др.), извршена су и 2
превентивна инспекцијска надзора – службене саветодавне посете. У поступцима инспекцијског
надзора сачињено је 50 записника, 6 службених белешки, 36 обавештења. Предмети су решавани
у законском року. Благовремено је припремљен план рада за 2022. годину и месечни извештаји.
Припремљен је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за
2022. годину. Достављани су извештаји и подаци Министарству заштите животне средине,
Агенцији за заштиту животне средине, Републичком заводу за статистику, Државној ревизорској
институцији. Вршен је надзор над спровођењем дезинсекције. У вршењу послова Шефа Одсека за
инспекцијски надзор урађено је следеће: издата 40 налога за поступање комуналног, грађевинског
и саобраћајног инспектора, урађен извештај о раду Одсека за инспекцијски надзор за 2020. годину
и благовремено објављен на сајту општине. Урађена спецификација радних циљева за све
инспекторе и квартални извештаји о оцењивању инспектора. Припремљени су предлози
општинских одлука о држању животиња, одржавању јавних зелених површина и коришћењу
јавних површина. Инспектор је ангажован и у раду Штаба за ванредне ситуације.
У току 2021.године рад Одељења је био отежан због одсуства појединих службеника због
пандемије вируса covid-19 (одсуство је трајло у просеку од 14 до 30 радних дана) али су ипак сви
послови и радни задаци који спадају у делокруг рада овог Одељења извршавани благовремено.
VI КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и
административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и
заменика председника Општине, који се односе на представљање општине у односима према
правним и физичким лицима у земљи и иностранству.
Врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Општине,
прати активности на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању
јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику
председника Општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних
представника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних
признања и друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника Општине,
врши распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника
Општине, врши њихово архивирање и сређујe документацију у вези са њиховим активностима.
У складу са важећим прописима запослени у Кабинету председника општине су саставни
део Општинске управе и за свој рад одговарају начелнику управе. Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе предвиђено је да лица која раде у
кабинету заснивају радни однос на одређено време, док траје дужност председника општине.
Радом кабинета председника општине руководи Шеф кабинета.
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У кабинету су поред Шефа кабинета ангажована у 2021. години била још три службеника
који су обављали послове протокола,послови информисања и пословима управљања појектима. У
кабинету Председника општине ангажован је 1 помоћник за област пољопривреде.
VII ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА
У складу чланом 18 Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору и
Повељом интерне ревизије општине Варварин број 400-88-1, потписана дана 18.03.2021.г. године,
интерни ревизор је у обавези да поднесе руководиоцу корисника јавних средстава Извештај о раду
интерног ревизора Општине Варварин за 2021. годину.
Интерни ревизор је у 2021. години реализовао низ активности које се односе на
успостављање и ажурирање успостављене регулативе, извођење интерне ревизије и бројне
консултантске активности.
Регулатива интерне ревизије која је примењена у 2021. години
Ажурирана Повеља интерне ревизије Општине Варварин, број 400-88-1 од 18.03.2021.
године;
- Ажуриран Стратешки план интерне ревизије Општине Варварин за период од 2021-2023.
година број 400-89-3 од 12.10.2021. године;
- Годишњи план интерне ревизије Општине Варварин за 2021. годину број 400-89-1 од
30.12.2020. године.
- Ажуриран Годишњи план интерне ревизије Општине Варварин за 2021. годину број 400-893 од 12.10.2021. године.
- Етички кодекс, број 400-89/2019 од дана 15.04.2019.г.
Наведена регулатива је одобрена од стране председника Општине Варварин.
-

Извођење интерне ревизије
У складу са усвојеним Годишњим планом интерне ревизије Општине Варварин за 2021.
годину, број 400-89-1 од 30.12.2020. године и Ажурираног годишњег плана интерне ревизије, број
400-89-3 од 12.10.2021. године изведене су ревизије система о чему су издати следећи извештаји:
1. Извештај интерне ревизије о извршеној ревизији Попис имовине и обавеза у оквиру
консолидованог рачуна трезора за 2020.годину– подсистем: Оцена интерних контролних
поступака у спровођењу годишњег пописа за 2020.годину општине Варварин.за период од
01.01.2020.г. до 31.12.2020.г., број 410-4-2/2021-II, од дана 11.06.2021.године, да би се
обезбедило уверавање да успостављена процедура функционише ефективно и ефикасно.
Након извршене ревизије дато је 9 препорука. У наредном периоду у плану је да се провери
примена датих препорука.
2. Извештај интерне ревизије о извршеној Саветодавној ревизији у вези успостављања
система финансисјког управљања и контроле у Општини Варварин, број 400-127/2021-IV,
године, да би се обезбедило уверавање да успостављене процедуре функционишу
ефективно и ефикасно.
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Дата је смерница за ажурирање Мапе пословних процеса, Листе пословних процеса,
Процедуре, Процену појединачних ризика и израду Регистра ризика за општину Варварин.
Након увида у постојећу документацију за увођење ФУК-а уочену је да документација
постоји, али иста није усвојена.
Након ове саветодавне ревизије завршена је почетна фаза увођења ФУК, једном Одлуком
су, сви процеси и процедуре из Листе/Мапе пословних процеса и Документације о систему
– Процедуре, одобрене, од стране Већа, за увођење и употребу у оквиру Општине
Варварин.
Овером ове Одлуке, сви процеси у оквиру Листе/Мапа процеса и Документације о системуПроцедуре, сматрају одобреним.
Урађен је Регистар ризика за општину Варварин.
Дате су препоруке за ажурирање постојеће Стратегије управљања ризицима коју
председник одобрава и усваја.
3. Извештај интерне ревизије о извршеној ревизији система Обрачун зарада и накнада,
подсистемa Обрачун зарада запослених на неодређено време код директног корисника ОУ,
за период август 2020.– мај 2021. године у оквиру обуке за интерне ревизоре уз подршку
ментора из ЦЈХ – у оквиру Министарства финансија, број 400-64-3/2022-IV, од дана
06.01.2022.г.
Ревизија је рађена по динамици коју диктира ЦЈХ и обухватила је проверу поступка
обрачуна зараде у периоду од августа 2020.год. до маја 2021.г., на случајно одабраном
узорку који чине обрачун зарада за месеце август, септембар, децембар 2020.г.,јануар и мај
2021.године, за 44 запослена радника на неодређено, са циљем унапређења интерне
ефикасности интерних контрола.
Детаљно су прегледани персонални досијеи 44 запослена на неодређено, за узорковани
период обрачуна су прегледане исплатне листе запослених, евиденције присутности
запослених, карнет листе, присутност дознака и потврда о привременој спречености на рад
( да ли се достављају у законском року).
У методолошком поступку – ревизија система, извршен је увид у достављену
документацију да би се стекло уверавање да се пословне активности обављају ефективно и
ефикасно, да су именована одговорна лица и рокови за извођење пословних активности, да
је дефинисан циљ пословног процеса, да су препознати ризици и успостављен регистар
ризика, као и да су руководилац организационог дела и запослени који спроводе пословне
активности упознати са постојањем процедуре и својим обавезама.
Сходно одредбама члана 29. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору, а у циљу накнадног праћења активности на спровођењу препорука, дат је предлог плана
спровођења препорука број 410-4-2/2020-II од дана 21.05.2021. године, 400-64-2/2021-IV од дана
23.12.2021. који су прихваћени и у коме су одређени приоритети, примерени рокови и лица која ће
бити задужена за спровођење истих.
Дато је укупно осамнаест препорука за унапређење ревидираног система и прихваћен је
Планови активности за поступање по препорукама..
Препоруке су делимично примењене.
Сходно одредбама члана 31. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору, а у
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циљу накнадног праћења активности на спровођењу препорука, руководилац субјекта ревизије је
дужан да интерној ревизији и руководиоцу корисника јавних средстава достави Извештај о
извршењу плана активности у договореном року из Плана активности.
Након обављених ревизија до сада Извештај о примени препорука од стране руководиоца
ревидираног субјекта није достављан, тако да праћење препорука интерни ревизор може да обави
поновном провером по захтеву председника општине.
Интерни ревизор може да контролише квалитет својих резултата (извештаји ревизије и
консултације), међутим он не може да контролише резултате и утицај свог рада.
У току године било је консултантских активности, које нису биле предмет накнадних
ангажмана. Дате су саветодавне препоруке за поступак спровођења електронског сервиса платног
промета, за израду правилника о плаћању, правилника о расходовању средстава, плана развоја ЛС,
ЛАП-а, плана интегритета.
План интерне ревизије за 2021 годину је ажуриран у току године, а прерасподела
планираног броја ревизор дана је извршена у корист консултантских активности у поступку
давања смерница за поступање по препорукама које су дате у претходном извештајном периоду и
у корист обуке запослених у поступку извођења менторских ревизија под надзором Централне
јединице за хармонизацију.
Бенефите за Општину Варварин, интерни ревизор је препознао у следећем:
- Прихватањем датих препорука интерне ревизије, дат је допринос унапређењу
функционисања система интерних контрола и додата вредност пословању Општине
Варварин;
- Подстицањем заинтересованости запослених да учествују у обукама и саветодавним
активностима које пружа интерни ревизор указује на подизање свести запослених о значају
успостављања интерних контрола у Општини Варварин;
- Појединачан рад са запосленима у свим организационим деловима у поступку дефинисања
ризика, оцени ризика кроз вероватноћу и учесталост појављивања, управљање ризицима и
одређивање одговорних лица, имало је за резултат да се у најкраћем року израде регистри
ризика на нивоу свих организационих делова и пословних процеса који се у њима одвијају.
Три Кључна индикатора учинка су:
Извршење годишњег плана ревизије, како би се осигурала правовремена покривеност
подручја високог ризика,
Правовремена достава општег мишљења о финансијском управљању и контроли о стању
унутрашње контроле и управљању ризицима,
Усклађеност са методологијом и смерницама и међународним стандардима ревизије како
би се показало да се интерне ревизије спроведе у складу са стандардима..
Годишњи план интерне ревизије за 2021. годину је реализован по плану.
Због непредвиђених околности које су се десиле услед пандемије, друга менторска ревизија је,
одложена је за почетак 2022.године.
У консултацији са ЦЈХ, под њиховим надзором радићу ревизију система Начин и поступак
доношења Одлуке о буџету, а предвиђену ревизију система јавних набавки радићу самостално по
плану интерне ревизије за 2022.г., број 400-89-4/2021, од дана 27.12.2021.
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Интерни ревизор своје предмета чува код себе, у ормару који је обезбеђен кључем, исти се не
архивирају стандардним поступком. Документација је интерна, строго поверљива.
Нерешени предмети не постоје.
VIII КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Управна инспекција Министарства државне управе и локалне самоуправе вршила је
контрулу рада Општинске управе и то 11.фебруара 2021.године:
-

у делу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о
јединственом бирачком списку, Закона о општем управном поступку, Закона о
националним саветима националних мањина (посебан бирачки списак).

12.04.2021.године управна инспекција извршила је контролни инспекцијски преглед у коме је
констатовала да нема неправилности те стога није ни било наложених мера.
- у децембру 2021.године управна инспекција је извршила још један инспекцијски преглед
контролу бирачког списка, ужурности вођења и примене одредби Закона о јединственом
бирачком списку.
IX ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У току 2021. године у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајнима и
једницама локалне самоуправе у Општинској управи спроведен је поступак оцењивања
службеника, одређени су радни циљеви, израђени квартални изештаји о оцењивању и донета
решења о оцењивању.
У току 2021. године је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну
самоуправу реализоване су активности на успостављању јединственог управног места у
Општинској управи како би се на тај начин грађанима омогућило да на једном месту буду
упознати са правима која су повезана са захтевом који подносе. Грађани тако не би морали да
више пута долазе ради подношења захтева за остваривање различитих права.
Може се констатовати да је Општинска управа, и поред свих тешкоћа које има, а нарочито
оних које је проузроковала пандемија COVID-19, у року извршавала своје обавезе све
захваљујући посебном залагању одређеног броја запослених .
Из наведеног се да закључити да Општинска управа може да обезбеди доследну примену
закона, спровођење управног поступка у коме се одлучује о правима и обавезама грађана и других
правних лица, као и свих других активности које се од ње очекују, на један законит и целисходан
начин, уз настојање да буде још ефикаснија.
Улажу се велики напори, како би управа заиста била сервис грађана и одраз законитог и
стручног рада.
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:110-3 / 2022 - IV
Датум: 09.03.2022. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славица Поповић, дипл. правник
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9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
9.1 Прописи које у свом раду примењују органи општине Варварин
 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14);
 Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12,
99/13, 125/14, 95/15);
 Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 „Службени
гласник РС“, бр. 30/10 и ''Службени гласник РС'', број 18/16,95/18);
 Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91,
44/98, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13);
 Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
 Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број
34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16);
 Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број 101/07);
 Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/09 99/11);
 Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10 и 54/11);
 Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ ,број 72/09,
20/14 и 55/14);
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19);
 Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС“, број 68/15);
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, број 34/03, 85/05, 5/09,
107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 ,75/14 и 142/14 );
 Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ ,број
43/01, 101/07 и 92/11);
 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/10);
 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ , број 101/05 и 91/15);
 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ ,број 111/09, 92/11 и 93/12);
 Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09 и 20/15);
 Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“, број 88/09);
 Закон о тајности података („Службени гласник РС“, број 104/09);
 Закон о легализацији исправа у међународном промету („Службени лист СФРЈ“ ,бр. 6/73 и
„Службени лист СЦГ“, бр. 1/03 – Устaвна повеља);
 Закон о држављанству Република Србије („Службени гласник РС“, број 135/04 и 90/07);
 Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/14 и
22/15 );
 Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ , број 20/09 и 145/14,47/18);
 Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", број 43/03, 51/03,
53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,
47/13, 65/13 57/14, 45/15,83/15,112/15 и 50/16,38/19,86/19,90/19,98/20,144/20);
 Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) ;
 Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11,104/16,95/18);
 Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13 132/14 и 145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21) ;
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Закона о промету непокретности („Службени гласник РС“, број 93/2014, 121/2014 и 6/2015);
Породични закон („Службени гласник РС“, број 18/05, 101/09, 18/11, 72/11-други закон, 6/15);
Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14) ;
Закон о ванпарничном поступку ("Службени гласник СРС", број 25/82 и 48/88, "Службени
гласник РС", број 46/95 - други закон, 18/05 - други закон, 85/12, 45/13 - други закон, 55/14
6/15 и 106/15 - други закон);
Закон о наслеђивању („Службени гласник РС“, број 46/95, 101/03 и 6/15);
Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 57/89 и
"Службени лист СРЈ", број 31/93);
Закон о основама својинско правних односа ("Службени лист СФРЈ", број 6/80 и 36/90 и
"Службени лист СРЈ", број 29/96);
Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11, 104/13) ;
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
55/14, 32/13 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/16 - Одлука УС РС);
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ , број 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11);
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09 и
43/11,14/16,76/18,95/18);
Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 8/10);
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09,88/10,14/16,95/18);
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13);
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09);
Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10,91/10,14/16,95/18);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ , број
135/04 и 88/10);
Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр.
15/16,68/20,136/20);
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени
гласник РС“ , број 135/04);
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09);
Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“ , број 36/09, 88/10, 92/11,93/12,25/15);
Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10,93/12,101/16);
Закон о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/01, 101/05,
27/11 и 88/11);
Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и
"Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94);
Закон о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 53/95,20/09,55/13,106/16 ),
Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06
41/09,
65/08,112/15,80/17,95/18);
Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14);
Закон о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
(''Службени гласник РС'', број 64/15);
Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда конфискацијом због
неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредног производа (''Службени гласник
РС'', број 18/91, 20/92 и 42/98);
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 Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење (''Службени гласник РС'', број
16/92);
 Закон о задругама (''Службени гласник РС'', број 112/15),
 Закон о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15),
 Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16) ;
 Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11);
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС);
 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр.
55/13,101/17,10/19,27/18);
 Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр.
55/13,101/17,27/18,6/20);
 Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број
18/10,101/17,113/17,95/18,10/19);
 Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број
18/10,55/1327/18,10/19);
 Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11);
 Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19);
 Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, број 15/16);
 Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10,113/17);
 Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број
113/17,50/18);
 Закон о младима („Службени гласник РС“, број 51/11);
 Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16);
 Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени
лист СРЈ“, број 24/98, 29/98 и 25/00 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 101/05 и
111/09);
 Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник
СРС“, број 54/89 и „Службени гласник РС“, број 137/04 и 69/12 –одлука УС);
 Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, број 52/96);
 Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби („Службени
гласник РС“, број 9/77, 45/79, 10/84 и 49/89);
 Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 – одлука
СУС и „ Службени гласник РС“, број 30/10);
 Закон о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, број 107/12);
 Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19)
 Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр.
10/13,142/14,103/15,101/16);
 Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20);
 Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/20);
 Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07,
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14,95/18,99/18,86/19,144/20) ;
 Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07,
93/12, 108/13, 6/14, 68/14,2/14,83/155/16,108/19,7/17,113/17,13/18,30/18,4/19,72/19,8/20,153/20);
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 Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12,
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15- аутентично тумачење, 112/15 и 15/16);
 Закон о финансирању политичких активниости („Службени гласник РС“ ,број 43/11 и 123/14);
 Закон о јавном дугу („Службени гласник РС,“ број 61/05, 107/09 и 78/11);
 Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, број 46/06, 111/09, 99/11 и 62/13);
 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06,
65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14,
57/14, 68/14 и др. закон, 5/15 усклађени дин. износ, 112/15 и 5/16 усклађени дин. износ);
 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ , број 84/04,
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 усклађени дин.
износ, 112/15 и 5/16 усклађени дин. износ);
 Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 31/11, 99/11, 109/13 и
55/14,113/17,54/19);
 Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", број 65/13,13/16,98/16,91/19);
 Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, број 83/14, 14/15, 112/15 и 20/16);
 Закон о агенцији за приватизацију ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 и
89/15 - др. закон);
 Закон о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09);
 Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број
119/12);
 Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и
5/15);
 Закон о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", број 55/04, 61/05 и
111/09);
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број
120/04, 54/07, 104/09,36/10,105/21);
 Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар ("Службени гласник
РС", број 57/03, 61/05, 64/06 - испр. и 99/11);
 Закон о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/2014);
 Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, број 111/09);
 Законик о кривичном поступку („Службени ггласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13,
45/13 и 55/14,35/19);
 Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ ,број 72/09, 18/10 и
65/13,27/18,41/18,9/20);
 Закон о хипотеци („Службени гласник РС“ ,број 115/05, 60/15,63/15 и 83/15),
 Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“ , број 93/14,121/14,6/15);
 Закон о адвокатури („Службени гласник РС“, број 31/11 и 24/12);
 Закон о Уставном суду („Службени гласник РС“, број 109/07, 99/11 и 18/13);
 Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ , број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11,
101/11 и 101/13);
 Закон о судским таксама („Службени гласник РС“, број 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04,
61/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14);
 Закон о стечају („Службени гласник РС“ , број 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14);
 Закон о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09 и 99/11);
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 Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, број 72/11, 108/13,
142/14 и 88/15);
 Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник
РС“, број 46/06);
 Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15);
 Закон о јавном бележништву („Службени гласник РС“ број. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014
- др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014 и 6/2015);
 Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, број 97/08, 53/10,
66/11, 67/13, 112/13 и 8/2015) ;
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019)
 Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број
80/92 и 45/16) ;
 Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласник РС“ , број 40/10);
 Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник
РС“, број 44/93);
 Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“,
број 16/09 и 84/14);
 Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Службени
гласник РС“ , број 100/11);
 Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ , број
98/10);
 Уредба о категоризацији државних путева (''Службени гласник РС'', број 105/13, 119/13 и
93/15);
 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“,
број 75/10);
 Уредба о одлагању отпада на депоније ( „Службени гласник РС“, број 92/10);
 Уредба о врстaма отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за
одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу,
опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступању са остатком након
спаљивања, („Службени гласник РС“ , број 102/10 и 50/12);
 Уредбу о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени
гласник РС“, број 84/05).
 Уредба о локацијским условима (''Службени гласник РС'', број 35/15 и 114/15);
 Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
114/08);
 Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда
квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи
(„Службени гласник РС“, број 84/05);
 Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга («Службени гласник РС» , бр.
53/03, 61/04 и 71/05);
 Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза ("Службени гласник РС" број 63/03 и
51/10);
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 Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине и
највишег износа накнаде ("Службени гласник РС", број 111/09);
 Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ , број 125/03 и 12/06);
 Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза
на добит правних лица аутономној Покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду
Београду, односно преноса трансферних срестава из буџета РС јединици локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 49/13);
 Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Службени
гласник РС“, број 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15);
 Уредбa о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида
од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“,
број 42/06);
 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи
школа („Службени гласник РС“, број 80/10);
 Уредба
о
енергетски
угроженом
купцу
(„Службени
гласник
РС“,
број
113/15,34/19,82/19,76/20,144/20,51/21);
 Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени
гласник РС“ , број 72/14 и 81/14);
 Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени
гласник РС“, број 101/09);
 Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени
гласник РС“, број 15/10 и 102/11);
 Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за
вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о
држављанству („Службени гласник РС“ , бр. 22/05, 84/05, 121/07 и 69/10);
 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 86/15);
 Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе (''Службени гласник РС'', број
93/11 и 103/13);
 Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (''Службени гласник
РС'', број 22/15),
 Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (''Службени гласник РС'', број
22/15),
 Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својстима
зграда (''Службени гласник РС'', број 69/12);
 Правилник о енергетској ефикасности зграда (''Службени гласник РС'', бр. 61/11);
 Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова
("Службени гласник РС", број 58/12, 74/15 и 82/15);
 Правилник о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског
конкурса (''Службени гласник РС'', број 31/15);
 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник
РС", бр. 22/15);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања (''Службени гласник РС'', број 64/15);
 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени гласник РС'', број 22/15
и 89/15);
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 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени
гласник РС'', број 113/15);
 Правилник о класификацији објеката (''Службени гласник РС'', број 22/15);
 Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', број 85/15);
 Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', број 23/15, 77/15 и
58/16);
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ ,број
56/10);
 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени
гласник РС“, број 72/10);
 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који
се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број
98/10);
 Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
("Службени гласник РС", број 22/15);
 Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање
практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњававају
прописане услове (''Службени гласник РС'', број 55/13, 65/14 и 50/15);
 Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као
и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, број
91/10 и 10/13);
 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 69/05);
 Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 69/05);
 Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 69/05);
 Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и
донетим одлукама о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
69/05);
 Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног
отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 61/10);
 Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, број 78/10);
 Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима
(„Службени гласник РС“, број 86/10);
 Правилник о садржини, начину вођења и изгледу Регистра издатих дозвола за управљање
отпадом („Службени гласник РС“, број 95/10);
 Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење
инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС“, број 73/2010);
 Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог
приказивања јавности („Службени гласник РС“, број 80/10);
 Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Службени гласник РС“, број
36/09 и 88/10);
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 Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола („Службени
гласник РС“, број 69/05);
 Правилник о садржини, изгледу и начину попуњававања захтева за издавање интегрисане
дозволе („Службени гласник РС“, број 30/06);
 Правилник о ортопедским помагалима („Службени гласник РС“, број 45/09 и 24/16);
 Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10,
73/10, 27/11);
 Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета („Службени гласник РС“, бр. 1/02);
 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(„Службени гласник РС“, бр. 63/10);
 Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског
васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12);
 Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“, број 7/11 и
68/12);
 Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се
уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/11);
 Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску
установу („Службени гласник РС“, број 44/11);
 Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/14);
 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 42/93 и 37/09);
 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у
поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр. 74/10, 116/12 и 58/14);
 Правилник о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 112/15);
 Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ , број
86/10);
 Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени
гласник РС“, број 41/10, 103/10 и 99/12);
 Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“ број 16/16 и 49/16);
 Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и
буџетских фондова („Службени гласник РС“ број 18/15);
 Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним
приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 79/11);
 Правилник о пореском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 103/11);
 Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину и права на непокретностима
("Службени гласник РС", број 38 /01, 45/04 и 27/11);
 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Службени
гласник РС“, број 108/13 и 118/13);
 Правилник о пореском идентификационом броју ("Службени гласник РС", број 57/03, 68/03,
32/09, 48/10) ;
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 Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 16/16 и 49/16);
 Правилник о начину утврђивања почетне вредности заплењене непокретности пореског
обвезника ("Службени гласник РС", број 17/04);
 Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва,
задруге и предузетнике ("Службени гласник РС" ,број 95/14);
9.2 Акта која су донели органи општине Варварин:
 Статут Општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/19)
 Пословник о раду Скупштине општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
8/19)
 Пословник о раду општинског већа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,
број 40/2020)
 Програм развоја општине Варварин за 2020.годину са пројекцијом за 2021. и 2022.
годину(„Службени лист општине Варварин, број 22/2019)
 Стратегија одрживог развоја Општине Варварин 2020-2030.
 Стратегија социјалне заштите општине Варварин 2014-2019.
 Одлука о Општинској управи општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,
број18/16,7/17)
 Одлука о општинском правобранилаштву општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 12/17)
 Одлука о одређивању носиоца искључивог права за набавку добара, вршење радова и пружање
услуга на територији општине Варварин у 2017. Години („Службени лист општине Варварин“,
број 24/2016)
 Одлука о боравишној такси („Службени лист општине Варварин“, број 12/13)
 Одлука о одржавању чистоће на територији општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 2/13)
 Одлука о подизању и одржавању јавних зелених површина („Службени лист општине
Варварин“, број 2/13)
 Одлука о месним заједницама на територији општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 8/19)
 Одлука о гробљима и сахрањивању („Службени лист општине Варварин“, број 19/19)
 Одлука о погребним делатностима („Службени лист општине Варварин“, број 12/19)
 Одлука о матичним подручјима („Службени лист општине Варварин“, број 21/16)
 Одлука о комуналном реду („Службени лист општине Варварин“, број 12/13)
 Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин („Службени
лист“, број 12/19)
 Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Варварин“, број
1/15,24/16,22/19)
 Одлука о некатегорисаним путевима („Службени лист општине Варварин“, број 5/13)
 Одлука о управљању и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева на
територији општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2017)
 Одлука о условима за наткривање тротоара и коришћење јавне зелене површине испред
пословних објеката у централном делу Варварина („Службени лист општине Варварин“, број
7/15)
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 Одлука о одређивању радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката на
територији општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 8/15,9/15)
 Одлука о пешачкој зони у Варош Варварину („Службени лист општине Варварин“, број 8/13)
 Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист општине Варварин“, број 12/19)
 Одлука о отварању јавне кухиње („Службени лист општине Варварин“, број 2/09)
 Одлука о мерама за заштиту од буке у животној средини („Службени лист општине
Варварин“, број 4/11)
 Одлука о ауто- такси превозу путника на територији општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 8/13,1/16,5/17)
 Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Варварин
(„Службени лист општине Варварин“, број 24/16)
 Одлука о пијацама („Службени лист општине Варварин“, број 7/01,2/13)
 Одлука о држању и заштити домаћих животиња на територији опшштине Варварин
(„Службени лист општине Варварин“, број 7/06)
 Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход
остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17,35/20,17/21)
 Одлука о управљању чврстим отпадом на територији општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 2/13)
 Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и постављених лица у органима
општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 2/13)
 Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у општини
Варварин(„Службени лист општине Варварин“, број 10/19)
 Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје општине
Варварин за 2016. Годину („Службени лист општине Варварин“, број 13/16)
 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
општину Варварин за 2019. годину („Службени лист општине Варварин“, број 12/19)
 Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Варварин
на рачун извршења буџета општине Варварин
 Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
 Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 7/21)
 Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама
 Правилник о пружању услуге „Помоћ у кући за одрасла и стара лица“ („Службени лист
општине Варварин“, број 12/16,6/17)
 Правилник о попису имовине у органима општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 36/2020)
 Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорт у општини Варварин
 Правилник о категоризацији спортских организација
 Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке (“Службени лист општине Варварин“,
број 24/2020)
 Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за штету коју проузрокују пси
луталице („Службени лист општине Варварин“, број 2/17)
 Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима („Службени лист
општине Варварин“, број 2/20)
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 Правилник о безбедности информационо-комуникационог система општине Варварин
(„Службени лист општине Варварин“, број 33/20)
 Правилник о евидентирању непокретности у јавној својини („Службени лист општине
Варварин“, број 10/21)
 Правилник о ближим условима за остваривање права и начину исплате солидарне помоћи
запосленима у органима општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
3/19,17,19)
 Правилник о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг простора намењеног
особама са инвалидитетом и коришћења права на повлашћену карту за паркирање – ИПК
налепницу
 Правилник о начину организовања добровољног рада („Службени лист општине Варварин“,
број 1/13)
 Правилник о буџетском рачуноводству
 Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Варварин
на рачун извршења буџета општине Варварин
 Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у органима
општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 13/19)
 Правилник
о организацији и систематизацији радних места у општинској управи,
општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 7/19,20/19,34/20)
 Правилник
о
безбедности
информационо-комуникационог
сиситема
општине
Варварин(„Службени лист општине Варварин“, број 33/2020)
 Колективни уговор за запослене у Општинској управи општине Варварин
 Кадровски план општинске управе, стручних служби и посебних организација општине
Варварин за 2020. годину („Службени лист општине Варварин“, број 22/19,32/20)
 План управљања отпадом на територији општине Варварин за период 2010-2020 године
(„Службени лист општине Варварин“, број 1/10)
 План енергетског развоја општине Варварин 2015-2025.
 План генералне регулације („Службени лист општине Варварин“, број 2/15)
 Рачуноводствена политика
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10.Услуге које се пружају заинтересованим лицима
Упутство о примени одредаба чл.9. и 103. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр.18/16,95/18)
Чланом 9. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/16), прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и
заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање
тршкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за
правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.
Ставом 3. истог члана предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док саглано ставу 4. истог члана орган може од
странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који
потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.
Чланом 103.Закона прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са
законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни за одлучивање (став 1); да ако службену евиденцију води други
орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољни орган да бесплатно
уступи податке у року од 15 дана, ако није другачије прописано, а ако се тражени подаци могу
добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року (Став 2) ; да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да изврши увид, прибави или обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, а ако странка у
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним, сагласно одредби члана 59. Став 2. истог Закона (став 3.члана 103).
На основу члана 103 став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16) странка у поступку може изјавити:
 да је сагласна да орган за потребе поступка може извршити увид, прибављање и обраду
личних податакао чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања;
 да иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, да ће сам за
потребе поступка прибавити све личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни за одлучивање или део тих података.
Такође странка у поступку потписује и изјаву да уколико наведене личне податке за које је
се определила да сама прибави који су неопходни у поступку одлучивања у наведеном року,
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
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Општинска управа општине Варварин у оквиру својих надлежности пружа
заинтересованим лицима следеће услуге:
Урбанизам и грађевинарство
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21), Закон о озакоњењу
објеката („Службени гласник РС“, број 96/15)
 Издавање информације о локацији (детаљна процедура 11.1.)
 Издавање локацијских услова (захтев се подноси електронским путем преко централне
евиденције обједињене процедуре) – (детаљна процедура 11.2.)
 Издавање грађевинске дозволе (захтев се подноси електронским путем преко централне
евиденције обједињене процедуре) – (детаљна процедура 11.3.)
 Измена решења о грађевинској дозволи – (детаљна процедура 11.4.)
 Издавање решења о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. Закона о планирању
и изградњи – (детаљна процедура 11.5.)
 Пријава радова – (детаљна процедура 11.6.)
 Пријава завршетка темеља на објекту – (детаљна процедура 11.7.)
 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу – (детаљна процедура 11.8.)
 Подношење захтева за давање сагласности на документацију у погледу мера заштите од
пожара – (детаљна процедура 11.9.)
 Прукључење објекта на инфраструктуру – (детаљна процедура 11.10.)
 Издавање употребне дозволе – (детаљна процедура 11.11.)
 Потврђивање урбанистичког пројекта парцелације, односно препарцелације – (детаљна
процедура 11.12.)
 Потврђивање урбанистичког пројекта исправке граница суседних парцела – (детаљна
процедура 11.13.)
 Потврђивање урбанистичког пројекта – (детаљна процедура 11.14.)
 Издавање уверења о периоду градње – (детаљна процедура 11.15.)
 Озакоњење незаконито изграђених објеката – (детаљна процедура 11.16.)
Инспекцијски надзор
У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења,
врше принудна извршења донетих решења и закључака о дозволи извршења и покрећу пиступак за
утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени Законом или прописом
донетим на основу Закона.
Инспектори обављају и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве
одржавањем комуналне хигијене, јавних зелених површина, атмосферске канализације и
одржавањем и заштити општинских, некатегорисаних путева и путних објеката и улица на
територији општине Варварин.
У оквиру одсека постоје четири инспекције: комунална инспекција, грађевинска инспекција
и инспекција за заштиту животне средине и саобраћајна инспекција.
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У оквиру своје надлежности инспектори воде поступке по службеној дужности или по
захтеву странке.
Подношење захтева инспекцији врши се усменим или писаним путем.Усменим путем врши
се: лични или телефонским путем. Писаним путем подносе се све врсте писаних
захтева(поднесци).
Приложени захтеви се најпре евидентирају у књизи примљених захтева а потом се
распоређују инспекторима на даље поступање.
Инспектор разматра захтев и оцењује да ли је инспекција надлежна за поступање и
одлучује о истом,па уколико утврди да предмет није у надлежности инспекције,обавестиће и
упутити странку на надлежни орган.
За све додатне информације грађани се могу информисати на телефон 037/787-171 локал
106 или канцеларија број 14 зграде општине.





Грађевинска инспекција – (детаљна процедура 11.17.)
Комунална инспекција – (детаљна процедура 11.18.)
Инспекција за заштиту животне средине – (детаљна процедура 11.19.)
Саобраћајна инспекција – (детаљна процедура 11.20.)
Екологија

 Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (ново стање) –
(детаљна процедура 11.21.)
 Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (затечено стање)
– (детаљна процедура 11.22.)
 Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну
средину(ново стање) – (детаљна процедура 11.23.)
 Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну
средину (затечено стање) – (детаљна процедура 11.24.)
 Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
(ново стање) – (детаљна процедура 11.25.)
 Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
(затечено стање) – (детаљна процедура 11.26.)
 Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт интерног и неопасног
отпада на територији општине – (детаљна процедура 11.27.)
 Доношење решења о издавању дозволе за складиштење и третман и одлагање неопасног
отпада на територији општине – (детаљна процедура 11.28.)
Дечија и социјална заштита
 Остваривање права на дечији додатак – (детаљна процедура 11.29.)
 Остваривање права на родитељски додатак – (детаљна процедура 11.30.)
 Остваривање права на породиљско боловање за продужену негу детета – (детаљна
процедура 11.31.)
 Остваривање права на накнаду породиљама – (детаљна процедура 11.32.)
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Борачко инвалидска заштита








Ратни војни инвалиди – (детаљна процедура 11.33.)
Мирнодопски војни инвалиди – (детаљна процедура 11.34.)
Породични инвалиди (по палом борцу-супруга и деца) – (детаљна процедура 11.35.)
Породични инвалиди могу (по палом умрлом РВИ) – (детаљна процедура 11.36.)
Породични инвалиди (родитељи палог борца) – (детаљна процедура 11.37.)
Цивилни инвалиди рата – (детаљна процедура 11.38.)
Припадници равногорског покрета могу остварити следећа права – (детаљна процедура
11.39.)
Грађанска стања

 Енергетски угрожени купац – (детаљна процедура 11.40.)
 Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу – (детаљна процедура 11.41.)
 Издавање извода из матичних књига на интернационалном обрасцу – (детаљна процедура
11.42.)
 Издавање уверења о држављанству – (детаљна процедура 11.43.)
 Издавање уверења о слободном брачном стању – (детаљна процедура 11.44.)
 Склапање брака – (детаљна процедура 11.45.)
 Склапање брака са страним држављанином – (детаљна процедура 11.46.)
 Упис чињеница рођења, венчања и смрти држављана Републике Србије на основу исправа
иностраних органа – (детаљна процедура 11.47.)
 Пријава рођења детета – (детаљна процедура 11.48.)
 Признавање очинства – (детаљна процедура 11.49.)
 Пријава смрти – (детаљна процедура 11.50.)
 Смртовница – (детаљна процедура 11.51.)
 Промена личног имена – (детаљна процедура 11.52.)
 Доношење решења о накнадном упису у МКР, МКВ, МКУ – (детаљна процедура 11.53.)
Бирачки списак
 Упис у бирачки списак (по основу пунолетства, пријаве пребивалишта, пријема у
држављанство РС, враћања пословне способности, пријаве боравишта интерно расељеног
лица) – (детаљна процедура 11.54.)
 Промене у бирачком списку (измене, допуне и исправке) – (детаљна процедура 11.55.)
 Брисање из бирачког списка(по основу отпуста из држављанства РС, дуплог уписа, одјаве
пребивалишта, губитка пословне способности, смрти лица) – (детаљна процедура 11.56.)
 Упис у посебан бирачки списак националних мањина – (детаљна процедура 11.57.)
Писарница општинске управе општине Варварин
 Овера потписа, рукописа и преписа (фотокопија) докумената – (детаљна процедура 11.58.)
 Вађење, издавање предмета из архиве на увид и фотокопирање – (детаљна процедура
11.59.)
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Образовање
 Студентски кредит-ученички кредит – (детаљна процедура 11.60.)
 Издавање уверења за студентске кредите, стипендије и домове – (детаљна процедура 11.61.)
Заштитник пацијената
 Пацијенти који су незадовољни могу уложити приговор заштитнику пацијената – (детаљна
процедура 11.62.)
Информације од јавног значаја
 Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја – (детаљна процедура 11.63.)
Заштита података о личности
 Заштита података о личности – (детаљна процедура 11.64.)
Имовинско-правни послови
 Увођење у посед – (детаљна процедура 11.65.)
Повереништво за избеглице и миграције
 Укидање статуса за прогнано или избегло лице – (детаљна процедура 11.66.)
 Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије општине
(сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у
коју се лице пресељава) – (детаљна процедура 11.67.)
 Исправка/измена решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврде о
потврђивању својства избеглог/прогнаног лица – (детаљна процедура 11.68.)
 Потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица – (детаљна процедура 11.69.)
 Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица – (детаљна
процедура 11.70.)
 Регистација и издавање легитимације расељеног лица – (детаљна процедура 11.71.)
 Издавање дупликата легитимације расељеног лица – (детаљна процедура 11.72.)
 Промена података у легитимацији расељеног лица – (детаљна процедура 11.73.)
 Издавање легитимације расељеног лица за новорођену децу – (детаљна процедура 11.74.)
 Признавање статуса избеглице малолетном детету – (детаљна процедура 11.75.)
 Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази података – (детаљна процедура 11.76.)
Привреда - предузетништво
 Уверења о вођењу радње – (детаљна процедура 11.77.)
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Пољопривреда, пољопривредно земљиште и водопривреда
 Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта – (детаљна процедура 11.78.)
 Доношење решења о издавању водних услова за изградњу, односно реконструкцију
објеката и извођење радова – (детаљна процедура 11.79.)
 Доношење решења о издавању водне сагласности – (детаљна процедура 11.80.)
 Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте и радове за које је издата водна
сагласност или водна дозвола – (детаљна процедура 11.81.)
 Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте за које је издата употребна дозвола
а није издата водна сагласност – (детаљна процедура 11.82.)
 Уверење да се подносилац захтева бави пољопривредном производњом, ради увоза
пољопривредних машина – (детаљна процедура 11.83.)
Утврђивање и наплата јавних прихода
 Издавање уверења за ослобађање плаћања пореза на пренос апсолутних права за куповину
првог стана – (детаљна процедура 11.84.)
 Издавање уверења за повраћај ПДВ-а – (детаљна процедура 11.85.)
 Издавање уверења за потребе остваривања права на дечји додатак – (детаљна процедура
11.86.)
 Издавање уверења за потребе остваривања права статуса енергетски заштићеног купца –
(детаљна процедура 11.87.)
 Издавање уверења ради добијања средстава из буџета РС – (детаљна процедура 11.88.)
 Издавање уверења за потребе остваривања права на пољопривредни кредит – (детаљна
процедура 11.89.)
 Издавање уверења за потребе одјаве радње у АПР – (детаљна процедура 11.90.)
 Издавање уверења за потребе учешћа на тендеру за правно лице или предузетника –
(детаљна процедура 11.91.)
 Издавање решења о репрограму – (детаљна процедура 11.92.)
 Издавање уверења за потребе остваривања права на субвенције за пољопривреднике –
(детаљна процедура 11.93.)
 Издавање решења о прекњижењу погршно или више наплаћених средстава – (детаљна
процедура 11.94.)
Бесплатна правна помоћ
 Бесплатна правна помоћ – (детаљна процедура 11.95.)
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11.Поступак ради пружања услуга
Општинска управа општине Варварин у оквиру својих надлежности пружа
заинтересованим лицима следеће услуге:
Урбанизам и грађевинарство
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21), Закон о озакоњењу
објеката („Службени гласник РС“, број 96/15,83,18,81/20)
11.1
•
•

•
•
•

•
11.2

•
•
•

Издавање информације о локацији
Потребна документација:
захтев
општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21);
када је парцела у обухвату Плана генералне регулације општине Варварин у износу од
800,00 динара
када је парцела ван обухвата Плана генералне регулације општине Варварин у износу од
400,00 динара
републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од 3240,00 динара,
Издаје се у року од 8(осам) дана од дана подношења захтева.
Издавање локацијских услова (захтев се подноси електронским путем преко
централне евиденције обједињене процедуре)
Потребна документација:
Овлашћење потписано квалификованим електронским потписом;
Идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације у pdf и dwg формату;
Уз захтев за издавање локацијских услова за градњу комуналне инфраструктуре у
рекулацији постојеће саобраћајнице подноси се геодетски снимак постојећег стања на
катастарској подлози, израђен од стране овлашћеног лица уписаног у одговарајући регистар
у складу са Законом;
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11.3

•
•
•
•

Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од:
За објекте категорије А .....................................................................................400,00 динара
За објекте категорије Б ..................................................................................... 700,00 динара
За објекте категорије В ....................................................................................1.300,00 динара
За објекте категорије Г .................................................................................... 3.100,00 динара
републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А .....................................................................................2.270,00 динара
За објекте категорије Б .....................................................................................3.240,00 динара
За објекте категорије В .....................................................................................4.210,00 динара
За објекте категорије Г .....................................................................................4.210,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
Рок за издавање локацијских услова је 5 радних дана од дана достављања услова за
пројектовање и прикључење објекта, издатих на основу члана 11. став 1. правилника о
поступку спровођења објекдињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС“, број
68/19).
Издавање грађевинске дозволе (захтев се подноси електронским путем преко
централне евиденције обједињене процедуре)
Потребна документација:
Овлашћење потписано квалификованим електронским потписом;
пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације у pdf и dwg формату;
извод из пројекта за грађевинску дозволу у pdf и dwg формату;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од:
За објекте категорије А .....................................................................................400,00 динара
За објекте категорије Б .....................................................................................700,00 динара
За објекте категорије В ...................................................................................1.300,00 динара
За објекте категорије Г ...................................................................................3.100,00 динара

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 115 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
11.4

републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А .....................................................................................810,00 динара
За објекте категорије Б .....................................................................................4.210,00 динара
За објекте категорије В .....................................................................................6.150,00 динара
За објекте категорије Г .....................................................................................6.150,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом
прописано да се тај доказ не доставља;
уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфрастуктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе
предвиђен локацијским условима;
енергетска дозвола за изгрању енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања
енергетске дозволе;
сагласност сувласника, оверена у складу са Законом, ако се гради или изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
доказ о уређивању међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних
делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно
надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни
простор, ако се врши таква врста радова;
услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, односно природног гаса, прибављени у складу са законом
којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;
доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно
шумског земљишта у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано
плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе;
други докази.
Грађевинска дозвола издаје се у року од 5(пет) радна дана од дана подношења захтева.
Измена решења о грађевинској дозволи

Поступак за измену решења о грађевинској дозволи спроводи се у обједињеној процедури а
покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС.
Уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи доставља се:
• Овлашћење потписано квалификованим електронским потписом;
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Нови пројекат за грађевинску дозволу, односно сепарат измена пројекта за грађевинску
дозволу, са изводом из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником
којим се уређује садржина техничке документације, ако се измена тражи због измене
пројекта за грађевинску дозволу;
• Доказ о стицању, односно губитку одговарајућег права на земљишту или објекту у смислу
Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно
ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља, ако се измена тражи због промене
инвеститора;
• Уговор између инвеститора и финансијера, ако се измена тражи због уноса финансијера у
то решење, односно сагласност финансијера за његово брисање из решења о грађевинској
дозволи, ако се измена тражи због брисања финансијера из тог решења;
• Изјашњавање инвеститора о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, ако се измена тражи због промене начина плаћања доприноса;
• Издаје се у року од 5 (пет) дана од подношења комплетне документације
•

11.5

•
•

•

•

•

Издавање решења о одобрењу извођења радова у складу са чланом 145. Закона о
планирању и изградњи
Уз захтев за издавање решења по члану 145. Закона доставља се:
Овлашћење потписано квалификованим електронским потписом;
Идејни пројекат израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке
документације, односно технички опис и попис радова за извођење радова на
инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са
инвалидитетом;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од 600,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А ..................................................................................... 810,00 динара
За објекте категорије Б .....................................................................................4.210,00 динара
За објекте категорије В .....................................................................................6.150,00 динара
За објекте категорије Г .....................................................................................6.150,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
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доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то
право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом
прописано да се тај доказ не доставља;
уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о
обезбеђивању недостајуће инфрастуктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе
предвиђен локацијским условима;
сагласност сувласника, оверена у складу са Законом, ако се гради или изводе радови на
грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
доказ о уређивању међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних
делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно
надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни
простор;
услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, односно природног гаса, прибављени у складу са законом
којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима;
услови за укрштање и паралелно, ако су у складу са уредбом којом се уређују локацијски
услови прибављени ван обједињене процедуре, непосредно од управљача инсталација
водова на траси предметног објекта (радови на реконструкцији, санацији и адаптацији
постојеће инфраструктуре, изградњи прикључака на постојећу водоводну, канализациону,
гасну и сл. мрежу, типских топловодних прикључака, привода за електронске комуникације
и дела електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице, односно дела мрежа, до
места прикључка на објекту купца, за које се издаје решење из члана 145 Закона);
услови за укрштање и паралелно вођење прибављени од управљача инсталација водова који
су на траси предметног новог објекта, ако су предмет пројекта, као и доказ о усаглашености
трасе са осталим имаоцима јавнох овлашћења који би били надлежни за издавање услова за
пројектовање и прикључење, у случају изградње или доградње секундарне, односно
дистрибутивне мреже и комуналне и друге инфраструктуре у регулацији постојеће
саобраћајнице, као и у случају изградње прикључака на ту инфраструктуру;
услови у погледу мере заштите од пожара и експлозија, ако су у складу са уредбом којом
се уређују локацијски услови прибављени ван обједињене процедуре, непосредно од органа
надлежног за послове заштите од пожара, у складу са чланом 16. те уредбе (реконструкција
постојеће инфраструктурне мреже са запаљивим и горивим течностима, као и са запаљивим
гасовима, односно изградња прикључка на ове мреже за које се издаје решење из члана 145.
Закона);
Издаје се у року од 8 (осам) дана од подношења комплетне документације
Пријава радова
Уз пријаву радова доставља се:
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од 400,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
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РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А ..................................................................................... 1.310,00 динара
За објекте категорије Б ..................................................................................... 5.180,00 динара
За објекте категорије В ..................................................................................... 6.150,00 динара
За објекте категорије Г ..................................................................................... 6.150,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
Доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грђевинског земљишта, ако је
решењем о фрађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе, односно
доказ о уплати прве рате ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те
обавезе на рате, у ком случају се доставља и средство обезбеђења за плаћање доприноса за
уређивање грађевинског земљишта у складу са законом, ако се гради објекат чија укупна
бруто развијена грађевинска површина прелази 200м2, односно објекат са више од две
стамбене јединице;
Сагласност на студију о процени итицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде
утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину, односно одлука
да није потребна израда студије;
Акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, у
складу са посебним законом, односно закључен уговор о праву службености у складу са
законом о планирању и иградњи, ако је решење о грађевинској дозволи за линијске
инфраструктурне објекте издато на основу коначног решења о експропријацији.
Пријава завршетка темеља на објекту
Извођач радова подноси изјаву о завршетку темеља на објекту, уз захтев прилаже:
Геодетски снимак изграђених темеља, изграђен у складу са прописима којим се уређује
извођење геодетских раова;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од
- За објекте категорије А ................................................................................... 1.100,00 динара
- За објекте категорије Б ................................................................................... 1.100,00 динара
- За објекте категорије В ................................................................................... 3.100,00 динара
- За објекте категорије Г ................................................................................... 3.100,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
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дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А ....................................................................................1.310,00 динара
За објекте категорије Б .....................................................................................5.180,00 динара
За објекте категорије В .....................................................................................6.150,00 динара
За објекте категорије Г .....................................................................................6.150,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
Извођач радова подноси изјаву о завршетку темеља на објекту, уз захтев прилаже:
Геодетски снимак објекта, изграђен у складу са прописима којим се уређује извођење
геодетских раова;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од
- За објекте категорије А ................................................................................... 1.100,00 динара
- За објекте категорије Б ................................................................................... 1.100,00 динара
- За објекте категорије В ................................................................................... 3.100,00 динара
- За објекте категорије Г ................................................................................... 3.100,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А .....................................................................................1.310,00 динара
За објекте категорије Б .................................................................................... 5.180,00 динара
За објекте категорије В .....................................................................................6.150,00 динара
За објекте категорије Г .....................................................................................6.150,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
Подношење захтева за давање сагласности на документацију у погледу мера заштите
од пожара
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Када је законом којим се уређује заштита од пожара утврђена обавеза прибављања
сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, инвеститор
доставља:
Главни пројекат заштите од пожара, израђен у складу са законом којим се уређује заштита
од пожара и пројекат за извиђење, израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од 800,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од 330,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);

11.10 Прукључење објекта на инфраструктуру
•
•
•

•

•

Уз захтев прилаже се:
Сепарат из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење ако у току грађењ
није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима,
којим се приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака;
Доказ о уплати накнаде за прикључење објекта на одговарајућу инфраструктуру;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од 400,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од 330,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
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11.11 Издавање употребне дозволе
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Потребна документација:
Пројекат за извођење са потврдом овереном од стране инвеститора, лица које врши стручни
надзор и одговорног извођача радова да је изведено стање једнако пројектованом, ако у
току грађења није одступљено од пројектаза извођење или пројекат изведеног објекта,
изграђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
Идејни пројекат са изјавом инвеститора, вршиоца стручног надзора и одговорног извођача
радова да није одступљено од идејног пројекта, за објекте из члана 145. Закона, за које није
прописана израда пројекта за извођење;
Извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за
употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе;
Спецификација посебних делова;
Решење о утврђивању кућног броја;
Општинска накнада, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на
број 97 65-108, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) у исносу од
- За објекте категорије А ................................................................................... 600,00 динара
- За објекте категорије Б ................................................................................... 600,00 динара
- За објекте категорије В ..................................................................................3.100,00 динара
- За објекте категорије Г ................................................................................. 3.100,00 динара
Републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 65-108, Закон о републичким административним таксама („Службени гласник
РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 – др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011,
70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени
дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн.,
83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017,
3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019,
90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.) у
износу од:
За објекте категорије А ..................................................................................... 2.270,00 динара
За објекте категорије Б .....................................................................................10.040,00 динара
За објекте категорије В .....................................................................................19.750,00 динара
За објекте категорије Г .....................................................................................19.750,00 динара
Накнада за вођење централне евиденције. Износ накнаде се генерише приликом подношења
захтева а на основу Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа
Агенција за привредне регистре (''Сл.гласник РС'' , бр.119/13, 138/14, 45/15 и 106/15);
Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза
прибављања сертификата о енергетским својствима.
Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта;
Елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
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11.12 Потврђивање урбанистичког пројекта парцелације, односно препарцелације
•
•
•
•

•

•

Потребна документација
захтев за потврђивање урбанистичког пројекта парцелације-препарцелације
пројекат парцелације-препарцелације са пројектом геодетског обележавања у 3(три)
примерка
сагласност свих власника парцела обухваћених пројектом;
општинска такса у износу од 800,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број
840-742351843 - 94 са позивом на број 97 65-108, Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на рачун Буџета РС број
840-742221843-57 са позивом на број 97 65-108, Закон о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 –
др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени
дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени
дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн.,
61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн.,
95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени
дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.)
Потврђује се у року од 10(десет) дана од дана подношења комплетне документације.

11.13 Потврђивање урбанистичког пројекта исправке граница суседних парцела
(чл.68. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21))
•
•
•
•
•

•

Потребна документација
захтев за потврђивање урбанистичког пројекта исправке граница суседнх парцела
доказ о праву својине,односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на
објекту
сагласност власника парцеле за исправку граница
пројекат препарцелације-исправке граница суседних парцела са пројектом геодетског
обележавања у најмање 3(три) примерка
општинска такса у износу од 800,оо динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742351843-94 са позивом на број 97 65-108,Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 65-108, Закон о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 –
др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени
дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени
дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн.,
61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн.,
95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени
дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.)

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 123 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

•

Потврђује се у року од 10(десет) дана од дана подношења комплетне документације

11.14 Потврђивање урбанистичког пројекта
(чл.60,61,62 и 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21))
•
•
•
•

•

•
•

Потребна документација
захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на
објекту
урбанистички пројекат у минимално 3(три) примерка
општинска такса у износу од 800,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742351843-94,са позивом на број 97 65-108, Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 65-108, Закон о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 –
др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени
дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени
дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн.,
61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн.,
95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени
дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.)
Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7(седам) дана.
Потврђује су у року од 10(десет) дана од дана подношења комплетне документације.

11.15 Издавање уверења о периоду градње
У складу са чланом 162. Закона о управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97)
•
•
•
•
•

•

Потребна документација
захтев
копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектом, не старија од 6(шест) месеци са
листом непокретности-оригинал
доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту односно праву својине
на објекту
уколико објекти нису уписани у катастар непокретности доставити геодетски елаборат за
уцртавање објеката;
општинска такса у износу од 400,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број
840-742351843-94 са позивом на број 97 65-108, Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
републичка административна такса у износу од 660,00 динара, на рачун Буџета РС број
840- 742221843-57 са позивом на број 97 65-108, Закон о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број, 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 –
др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин.изн., 55/2012 - усклађени
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дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 – др.закон, 57/2014 - усклађени
дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин.изн.,
61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 - усклађени дин.изн.,
95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 - усклађени
дин.изн., 144/2020 и 62/2021- усклађени дин.изн.)
Издаје се у року од 8(осам)дана од дана подношења комплетне документације.

11.16 Озакоњење незаконито изграђених објеката
Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 96/2015, 83/2018 и 81/2020 –
одлука УС)
Законом о озакоњењу објеката уређују се услови, поступак и начин озакоњења
објеката,односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу, услови, начин и поступак издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења,
као и друга питања од значаја за озакоњење објеката.
Предмет озакоњења, у смислу овог закона, јесте објекат који је завршен у грађевинском
смислу. Изузетно, када је предмет озакоњења зграда, предмет озакоњења може бити и зграда на
којој су изведени само конструктивни грађевински радови (темељ, армиранобетонски или челични
стубови са гредама, односно армиранобетонска таваница, кровна конструкција), са или без
завршене фасаде.
Овај закон се не примењује на објекте који су изграђени без грађевинске дозволе,односно
одобрења за изградњу у складу са прописима по којима у време изградње није била прописана
обавеза прибављања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, у складу са прописима
којима се уређује упис права својине на непокретностима (за стамбене објекте који су изграђени
до 1961. године и за помоћне објекте изграђене до 1973. године).
Овај закон се не примењује на објекте за које је, у складу са раније важећим прописима издата
привремена грађевинска дозвола. Власник таквог објекта стиче право на упис права својине,
прибављањем решења о употребној дозволи, у смислу закона којим се уређује изградња објеката.
Овај закон се не примењује на објекте за које је издато решење о грађевинској дозволи, а
која се користи без издатог решења о употребној дозволи.
Ако је у поступку легализације издато решење о грађевинској дозволи, али не и решење о
употребној дозволи, такав поступак се окончава у складу са одредбама овог закона, односно
надлежни орган доноси решење о озакоњењу, без спровођења поступка прописаног овим законом.
Услови за озакоњење
Предмет озакоњења је објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније
важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.
Предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно
одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова
одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног
пројекта.
Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се
захтевима у смислу овог закона.
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Предмет озакоњења је и објекат за који није поднет захтев за легализацију, у складу са
раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на
сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, под условима прописаним овим
законом.
Сателитски снимак мора бити доступан на увид грађанима у електронском облику на
интернет страници министарства надлежног за послове грађевинарства.
Предмет озакоњења је и објекат за који је поднет захтев у складу са Законом о посебним
условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени
гласник РС“, број 25/13 и 145/14), за које поступак није правоснажно окончан.
Предмет озакоњења је и објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о
посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, под
условима прописаним овим законом.
Попис и евиденцију незаконито изграђених објеката спроводи јединица локалне
самоуправе.
Попис незаконито изграђених објеката врши се према програму пописа по зонама, односно
целинама, који на предлог грађевинске инспекције доноси начелник општинске, односно градске
управе.
Програм пописа по зонама, односно целинама са динамиком спровођења пописа је јаван и
објављује се на званичној интернет презентацији јединице локалне самоуправе.
По завршетку пописа незаконито изграђених објеката из једне зоне, односно целине,
надлежни грађевински инспектор доноси појединачна решења о рушењу објекта, за све
незаконито изграђене објекте који су на попису.
Решење о рушењу објекта доноси грађевински инспектро у року од седам дана од дана
евидентирања и у року од три дана га доставља органу надлежном за издавање решења о
озакоњењу.
Решење о рушењу се неће извршавати до правоснажног окончања поступка озакоњења.
По добијању решења о рушењу, надлежни орган по службеној дужности покреће поступак
озакоњења у складу са овим законом.
Објекти за које буде утврђено да не постоје,односно нису видљиви на сателитском снимку,
нису предмет озакоњења и надлежни грађевински инспектор за те објекте доноси решење о
рушењу, које је извршно даном доношења, у складу са Законом о планирању и изградњи.
Власници незаконито изграђених објеката могу обавестити грађевинску инспекцију да
имају незаконито изграђени објекат.
Предмет озакоњења може бити објекат који се може ускладити са важећим планским
документом у погледу намене и спратности објекта.
Поступак озакоњења
Поступак озакоњења покреће се на један од следећих начина:
1) За лица која су поднела захтев за легализацију објеката до 29.јануара 2014. године у складу са
раније важећим Законом о легализацији објеката, поступак се покреће даном ступања на снагу
овог закона;
2) За лица која су власници незаконито изграђеног објекта за који није поднет захтев за
легализацију до 29. јануара 2014. године, за који је грађевински инспектор донео решење о
рушењу, поступак се покреће даном достављања тог решења надлежном органу;
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3) За лица која су власници незаконито изграђеног објекта која су поднела захтев у складу са
Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе по чијем захтеву није окончан поступак уписа у складу са одредбама тог
закона,поступак се покреће даном достављања списа предмета од стране органа надлежног за
послове државног премера и катастра надлежном органу;
4) За лица која су власници незаконито изграђеног објекта на коме је уписано право својине у
складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе, под условима прописаним овим законом,поступак се покреће
подношењем захтева за озакоњење, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог
закона.
5) У случају са грађевински инспектор није донео решење о рушењу а предметни објекат је
видљив на сателитском снимку из 2015.године, такав објекат може бити предмет озакоњења у
складу са одредбама Закона.
Провера видљивости на сателитском снимку обавезна је за све објекте који су предмет
озакоњења у складу са Законом. Проверу постојања објекта на сателитском снимку спроводи
орган надлежан за послове озакоњења објеката.
Од дана покретања поступка о озакоњењу теку и рачунају се сви рокови прописани
Законом о озакоњењу објеката.
По покретању поступка у складу са Законом о озакоњењу објеката, надлежни орган
утврђује испуњеност предходних услова за озакоњење.
По утврђивању испуњености предходних услова, надлежни орган обавештава власника
незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обвештења достави доказ
о одговарајућем праву, осим у случају да је доказ о одговарајућем праву већ достављен у поступку
легализације бесправно изграђеног објекта.
Власник бесправно изграђеног објекта може, пре истека рока од 30 дана поднети захтев за
продужетак тог рока.
Ако надлежни орган утврди да постоје оправдани разлози за продужетак рока од 30 дана
(окончање судског спора, прибављање доказа од других органа и сл.), закључком ће прекинути
поступак због рашавања предходног питања. Закључком се власник незаконито изграђеног објекта
обавезује да у року од 15 дана достави доказ да је покренуо поступак у циљу решавања
предходног питања.
Поступак озакоњења наставиће се пошто буде коначно одлучено о предходном питању.
Против закључка о продужењу рока ради решавање предходног питања дозвољена је
посебна жалба у року од 8 дана од дана достављања.
Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави доказ о одговарајућем праву у року
од 30 дана, а не затражи продужетак у прописаном року од 15 дана, надлежни орган ће закључком
одбацити захтев. Против овог закључка може се поднети посебна жалба у року од 8 дана од дана
достављања. По правоснажно окончаном поступку надлежни орган ће у року од 3 дана доставити
закључак грађевинској испекцији.
Када надлежни орган утврди испуњеност предходних услова за озакоњење наставља
поступак озакоњења објеката и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од
30 дана од дана достављања обавештења достави извештај са елаборатом геодетских радова
односно проверава да ли су наведени докази достављени у поступку легализације бесправно
изграђених објеката.
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Ако власник незаконито изграђеног објекта не достави извештај са елаборатом геодетских
радова у року од 30 дана,а не затражи продужетак тог рока пре његовог истека , надлежни орган
ће закључком одбацити захтев. Против овог закључка може се поднети посебна жалба у року од 8
дана од дана достављања. Против закључка који је донело министарство, надлежно за послове
грађевинарства није дозвољена посебна жалба, али се у року од 30 дана од дана достављања може
тужбом покренути управни спор.
По правоснажно окончаном поступку, ако власник незаконито изграђеног објекта не
достави извештај са елаборатом геодетских радова у прописаном року надлежни орган ће
закључак о одбацивању захтева без одлагања доставити гређевинској испекцији.
Када власник незаконито изграђеног објекта достави извештај о затеченом стању са елаборатом
геодетских радова, односно други документ који је прописан законом уместо елабората
геодетских радова, надлежни орган утвђује да ли су ти документи израђени у складу са законом.
Уколико извештај о затеченом стању објекта са елаборатом геодетских радова, односно
други документи који су прописани законом као доказ уместо извештаја и елабората геодетских
радова, нису израђени у складу са законом, надлежни орган о томе обавештава власника
незаконито изграђеног објекта и налаже да у року од 60 дана достави тражени документ израђен у
складу са законом о озакњењу објеката. Уколико власник незаконито изграђеног објекта не
достави тражени документ у прописаном року надлежни орган ће закључком одбацити захтев.
Против овог закључка може се поднети посебна жалба у року од 8 дана од дана достављања. По
правоснажно окончаном поступку уколико власник незаконито изграђеног објекта не достави
тражени документ у прописаном року, закључак о одбацивању захтева надлежни орган у року од 3
дана доставља грађевинској испекцији.
Потребна документација (породично стамбени објекти)
•
•
•
•

копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектима-оригинал не старији од 6 месеци
са листом непокретности;
доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на
објекту, односно праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту;
извештај о затеченом стању објекта ( израђује привредно друштво, односно друго правно
лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар);
елаборат геодетсих радова, као сатавни део извештаја о затеченом стању објекта.
Потребна документација (стамбени и стамбено пословним објекти намењени тржишту)

•
•
•
•

копија плана парцеле са уцртаним постојећим објектима-оригинал не старије од 6 (шест)
месеци са листом непокретности
доказ о праву својине, односно праву коришћења, односно закупу грађевинског земљишта,
односно праву својине на објекту, односно праву коришћења на неизграђеном
грађевинском земљишту;
извештај о затеченом стању објекта (израђује привредно друштво, односно друго правно
лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар);
елаборат геодетских радова, као саставни део извештаја о затеченом стању објекта.
Таксе у поступку озакоњења објеката
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За све објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре издавања решења о
озакоњењу и то:
• за озакоњење породичног објекта или стана, помоћног и економског објекта, производног и
складишног објекта и других објеката, корисне површине до 100м2
у износу
од.................................................................................5.000.00 динара
Наведена такса за озакоњење не односи се на власнике незаконито изграђеног објекта који
је намењен за становање подносиоца захтева или чланова његовог породичног
домаћинства, који је лице са инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне
помоћи.
• за озакоњење породичних стамбених објеката и станова корисне површине од
100м2 до 200м2 у износу од ......................................................................15.000,00 динара;
• за озакоњење породичних стамбених објеката и станова корисне површине од
200м2 до 300м 2 у износу од......................................................................20.000,00 динара;
• за озакоњење породичних стамбених објеката корисне површине преко
300м2 у износу од ......................................................................................50.000,00 динара;
• за озакоњење стамбених и стамбено пословних објеката намењених тржишту који се
састоји од више станова и других посебних делова, корисне површине до 500м2 и
комерцијалне објекте до 500м2 у износу од ..........................................250.000,00 динара;
• за озакоњење стамбених и стамбено пословних објеката намењених тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 500м2 до 1000м2
и комерцијалне објекте од 500м2 до 1000м2 у износу од .....................500.000,00 динара;
• за озакоњење стамбених и стамбено пословних објеката намењених тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине од 1000м2 до 1500м2
и комерцијалне објекте од 1000м2 до 1500м2 у износу од ...1.000.000,00 динара;
• за озакоњење стамбених и стамбено пословних објеката намењених тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине преко 1500м2 и
комерцијалне објекте преко 1500м2 у износу од ...............................3.000.000,00 динара.
Када надлежни орган утврди да постоји могућност озакоњења, обавештава власника
незаконито изграђеног објекта да у року од 15 дана од дана достављања обавештења плати таксу
за озакоњење, прописану законом.Ако власник незаконито саграђеног објекта не достави доказ о
плаћеној такси у року од 15 дана , надлежни орган ће закључком одбацити захтев. Против
закључка може се поднети жалба у року од 15 дана од дана достављања.
Против закључка о одбацивању захтева који је донело министарство надлежно за послове
грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине, није дозвољена жалба, али се у року од
30 дана од дана достављања може тужбом покренути управни спор.
По правоснажно окончаном поступку, закључак о одбацивању захтева доставља се
надлежној грађевинској инспекцији, у року од 3 дана од доношења закључка.
По достављању доказа да је плаћена такса за озакоњење, надлежни орган у доку од 8 дана
издаје решење о озакоњењу.
Службена евиденција о издатим решењима о озакоњењу
Надлежни орган води службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу, а списак
издатих решења објављује се и у електронском облику и доступан је за јавност и путем интернета.
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Упис права својине
Даном правоснажности решења о озакоњењу стичу се услови за упис права својине у јавној
књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, односно за одговарајући упис у катастар
водова. Надлежни орган по службеној дужности доставља елаборат геодетских радова и примерак
правоснажних решења о озакоњењу органу надлежном за послове државног премера и катастра у
року од 3 дана од дана правоснажности решења о озакоњењу.
Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и
врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта.
За упис права својине по основу озакоњења не плаћа се такса одређена подзаконским актом
Републичког геодетског завода, нити административна такса одређена законом којим се уређују
административне таксе.
Напомена 1: За све додатне информације грађани и заинтересована лица се могу обратити
службеним лицима у канцеларији број 16, зграде Скупштине општине Варварин у времену од 0715 часова или на телефон број 037/787-171, локал 143.
Напомена 2: грађани који су незадовољни донетим актом Општинске управе Варварин могу
поднети жалбу Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, Београд у року од 8
дана од дана пријема акта, осим из области локацијских услова где се жалба подноси Општинском
већу општине Варварин у року од 5 дана од дана пријема акта.
Напомена 3: све додатне информације из области урбанизма и грађевинарства могу се добити
позивом на телефон 037/787-171, локал 143, или канцеларија број 16, зграде општине, као и на
званичном сајту општине Варварин, адреса сајта: www.varvarin.org.rs, e-mail адреса:
opstina@varvarin.org.rs, у оквиру рубрике урбанизам и грађевинарство (обједињена процедура).
Инспекцијски послови се обављају у оквиру Одсека за инспекцијски надзор
У поступку инспекцијског надзора,инспектори воде управни поступак и доносе
решења,врше принудна извршења донетих решења и закључака о дозволи извршења и покрећу
пиступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени Законом или
прописом донетим на основу Закона.
Инспектори обављају и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве
одржавањем комуналне хигијене,јавних зелених површина,атмосферске канализације и
одржавањем и заштити општинских,некатегорисаних путева и путних објеката и улица на
територији општине Варварин.
У оквиру одсека постоје четири инспекције:комунална инспекција,грађевинска инспекција
и инспекција за заштиту животне средине и саобраћајна инспекција.
У оквиру своје надлежности инспектори воде поступке по службеној дужности или по захтеву
странке.
Подношење захтева инспекцији врши се усменим или писаним путем.Усменим путем врши
се: лични или телефонским путем.Писаним путем подносе се све врсте писаних захтева(поднесци).
Приложени захтеви се најпре евидентирају у књизи примљених захтева а потом се распоређују
инспекторима на даље поступање.
Инспектор разматра захтев и оцењује да ли је инспекција надлежна за поступање и
одлучује о истом,па уколико утврди да предмет није у надлежности инспекције,обавестиће и
упутити странку на надлежни орган.
Информатор о раду органа општине Варварин
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За све додатне информације грађани се могу информисати на телефон 037/787-171 локал
106 или канцеларија број 14 зграде општине.
11.17 Грађевинска инспекција
Закон
о
планирању
и
изградњи
(„Службени
72/09,81/09,24/11,145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21)

гласник

РС“

број

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори имају права и дужности
утврђене чл.175 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09,81/09
,24/11,145/14,83/18,31/19,37/19,9/20,52/21) и утврђене Законом о државној управи („Службени
гласник РС“ број 79/05 и 101/07,95/10,99/14,47/18,30/18)
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектори контролишу грађевинске објекте
по службеној дужности и по пријавама грађана.Предмет контроле су грађевински објекти
и грађевински радови на подручју општине Варварин.За предметне објекте и радове контролише
се документација, која је потребна у складу са позитивним законским прописима.
За извођење радова без грађевинске дозволе или решења о одобрењу за извођење радова по члану
145. Закона о планирању и изградњи покрећу се управни поступци.
• за радове који се изводе са одобрењем надлежног органа или грађевинском дозволом
контролише се да ли се изводе у складу са истим.
• на решење грађевинског инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01), може се изјавити жалба. Уколико је иста
допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица грађевински инспектор је
дужана да без одлагања а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу надлежном
за решавање по жалби Министарству грађевинарства и урбанизма.
За подношења пријава грађевинској инспекцији за излазак на терен грађевинске инспекције
грађани се могу обратити:
• писаним путем(општински услужни центар)
• усменим путем (канцеларија број 14,зграда општине) Потребна документација:
• захтев
• општинска админстративна такса у износу од 1.500,00 динара на рачун Буџета СО-е
Варварин број 840-742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 1/3,
Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход
остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
• републичка административна такса у износу од 330,00 динара на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 1, Закон о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15,38/19)
• Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева.
Напомена: све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14,зграде општине или
позивома на број 037/787-171,локал број 106.
11.18 Комунална инспекција
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011,104/16,95/18)
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Комунална инспекција сходно овлашћењима из Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11,104/16,95/18),врши надзор над спровођењем позитивних
прописа:
• одржавање јавне хигијене, изношење кућног смећа и одржавање јавних зелених површина
• испуштање отпадних вода и других нечистоћа, складиштење грађевинског материјала и др.
На јавниј површини, остављање-паркирање хаварисаних и нерегистрованих возила на
јавним површинама, продаја на јавној површини, одржавање дворишта и неизграђених
плацева
• врши контролу раскопаних јавних површина и налаже враћање у првобитно стање
• одржавање пијачног реда и хигијене
• уређење,одржавање гробља
• контрола радног времена
• контрола заузећа јавне површине,мањих монтажних објеката и других покретних објеката
• у вршењу инспекцијског надзора инспектор је надлежан да решењем нареди уклањање
наведених објеката у случају ако су постављени без одобрења, ако се пре истека одобрења
промени намена дате површине и ако по истеку одобрења корисник не уклони објекат
• коришћење, управљање и одржавање градског водовода, канализације и одвођење
површинских и отпадних вода, као и начин и услове прикључења на исте
• у вршењу инспекцијког надзора инспектор врши надзор над одржавањем споменика и
спомен обележја
• нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака
• над одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева
• На донето решење и закључак о дозволи извршења комуналног иснпектора може се
уложити жалба. Жалба се доставља другостепеном органу, преко овог органа или директно
у писаној форми.
• За решавање по жалби у другом степену надлежно је Општинско веће општине Варварин.
Комунални инспектор као првостепени орган испитује да ли је жалба допуштена,
благовремена и изјављена од овлашћеног лица. Недопуштену, неблаговремену или од
неовлашћеног лица изјављену жалбу првостепени орган (комунални инспектор) одбацује
својим закључком.
• Ако комунални инспектор, који је донео решење нађе да је жалба основана, поступиће у
складу са чланом 225, 226, 227. Закона о општем управном поступку („Службени лист
СРЈ“, број 33/97 и 31/01)
За подношење пријава комуналном инспектору грађани се могу обратити:
• писаним путем (општински услужни центар,шалтер број 1 и 2)
• усменим путем (канцеларија број 14 зграде општине) Потребна документација:
• захтев
• општинска такса у износу од 1.500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/3, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
• Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева
Напомена: све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14, зграде општине или
позивом на телефон 037/787-171, локал број 106
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11.19 Инспекција за заштиту животне средине
Закон
о
заштити
животне
средине(„Службени
гласник
РС“,
број
135/04,36/09,72/09,43/11,14/16,76/18,95/18) Закон о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/04,36/09) Закон о управљању отпадом („Службени гласник
РС“, број 36/09,88/10,14/16,95/18) и други прописи.
Еколошка инспекција сходно овлашћењима, врши надзор над спровођењем позитивних
прописа. Јединици локалне самоуправе су поверени послови инспекцијског надзора над
спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган јединице
локалне самоуправе издаје одобрење за градњу односно употребну дозволу.
Инспекција за заштиту животне средине утврђује да ли се спроводе мере заштите од буке
односно друге прописане мере у складу са овим законом.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над активностима сакупљања и транспорта
интерног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над применом одредаба овог закона
на заштићеним подручјима које проглашава надлежни орган локлне самоуправе.
Инспекција за заштиту животне средине врши надзор над изворима нејонизујућих зрачења
за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Поступак изласка еколошког инспектора на терен по пријави грађана: Место
подношења:општински услужни центар,шалтер број 1.
•
•

•

Потребна документација:
захтев,
општинска административна такса у износу од 1.500,00 динара на рачун Буџета СО-е
Варварин број 840-742251843-73 са позивом на број 97 10109101146858, тарифни број 1/3,
Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају приход
остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
републичка административна такса у износу од 330,00 динара на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 1,Закон о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“бр.43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)

На решење еколошког инспектора, а на основу Закона о општем управном поступку
(„Службени лист СРЈ“, број 33/97,31/01,18/16,95/18), може се изјавити жалба. Уколико је иста
допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, еколошки инспектор је дужан да без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана, доставити жалбу органу надлежном за решавање по
жалби Министарству за заштиту животне средине.
За подношење жалбе инспектору за заштиту животне средине грађани се могу обратити:
• писаним путем (општински услужни центар, шалтер 1 и 2)
• усменим путем (канцеларија број 14,зграда општине)
• Потребна документација:
• жалба
• општинска такса у износу од 400,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10109101146858, тарифни број 3,Одлука о општинским
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•

административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и
17/21)
републичка административна такса у износу од 490,00 динара на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 6, Закон о републичким
административним
таксама
(„Служени
гласник
РС“,
број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)

Напомена: све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14 зграде општине или
позивом на број 037/787-171,локал 106
11.20 Саобраћајна инспекција
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06, 31/11,68/15)

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Поступак по захтеву за преглед возила за отварање такси радње:
Место подношења захтева: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
важећа саобраћајна дозвола за возило којим ће се обављати ауто-такси превоз
прегледан,баждарен таксиметар
копија важеће личне карте
општинска такса у износу од 3.500,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/3 и 14/2,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Решава се одмах.
Поступак по захтеву за издавање,замену или продужење такси дозволе:
Место подношења: општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
захтев
решење о отварању ауто-такси радње
општинска такса ( за издавање такси дозволе) у износу од 1.700,00 динара,( за продужење
такси дозволе), на рачун Буџета СО-е Варварин број 840- 742251843-73 са позивом на број
97 10108101146858, тарифни број 1/1 и 14/2,Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин(„Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17,35/20 и 17/21)
Решава се одмах.

Поступак по захтеву за преглед возила за издавање нове,замену или продужење такси
дозволе:
Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
• захтев
Информатор о раду органа општине Варварин
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•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

важећа саобраћајна дозвола
фотокопија важеће личне карте
доказ о исправности таксиметра
доказ да је мотор у сагласности са ЕУРО 3 стандардом, ако се возило први пут пријављује
доказ о обавезном осигурању путника који се превозе у јавном превозу
општинска такса у износу од 1.700,00 динара(за продужење), на рачун Буџета СО-е
Варварин број 840- 742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1 и
14/2,Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Решава се одмах
Поступак по захтеву за издавање такси легитимације:
Место подношења: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
важећа возачка дозвола за „Б“ категорију са најмање 5(пет) године искуства (не рачунајући
пробни период)
фотокопија важеће личне карте
лекарско уверење за управљање такси возилом, не старије од 3(три) године
1 фотографија
доказ о пријави на обавезно пензијско и инвалидско осигурање
уговор о раду
општинска такса у износу од 1.200,00 динара за издавање такси легитимације, на рачун
Буџета СО-е Варварин број 840-742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858,
тарифни број 1/1 и 14/2, Одлука о општинским административним таксама и накнадама
које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17,35/20 и 17/21)
Решава се одмах.
Овера реда вожње
Место подношења: општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
потребна документација превозника
општинска такса у износу од 700,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1 и 4/1,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Решава се одмах.

Поступак по захтеву за кретање возила у зони где је забрањен саобраћај без посебне
дозволе
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
Информатор о раду органа општине Варварин
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•
•
•
•
•

•

захтев
саобраћајна дозвола за тражено возило
лична карта возача
доказ о оправданости уласка у зону где је забрањен саобраћај без посебне дозволе
општинска такса у износу од 1.200,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1 и 16/4,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Решава се одмах.

Напомена: све додатне информације могу се добити у канцеларији број 14 зграде општине или
позивом на број 037/787-171, локал 106
Екологија
Закон о процени утицају на животну средину(„Службени гласник РС“,број 135/04 и 36/09)
11.21 Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја(ново стање)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
извод из урбанистичког плана или потврђеног урбанистичког пројекта, односно акт о
урбанистичким условима који није старији од годину дана
идејни пројекат, односно извод из идејног пројекта
графички приказ микро и макро локације
услови и сагласност других надлежних органа и организација прибављени у складу са
посебним законом
копију плана парцеле
стручну оцену оптерећења животне средине (важи за корисника извора нејонизујећег
зрачења од посебног интереса)
републичка такса у износу од 2.160,00, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 186,Закон о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15,61/17)
општинска такса у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 15/1,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.

11.22 Доношење решења о потреби израде/не израде Студије о процени утицаја (затечено
стање)
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
Информатор о раду органа општине Варварин
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захтев
копија пријаве објекта изграђеног без одобрења за изградњу и обавештење о могућностима
усклађивања објекта за изградњу и обавештење о могућностима усклађивања објекта са
урбанистичким планом, односно о условима за издавање одобрења за изградњу
извод из пројекта изведеног објекта
извештај овлашћене организације са подацима о емисијама и извештај о резултатима
мерења и испитивања чинилаца животне средине на које пројекат утиче који нису старији
од шест месеци
графички приказ микро и макро локације
републичка такса у износу од 2.160,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57
са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 186, Закон о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15,61/17)
општинска такса у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 15/1, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин (“Службени лист општине Варварин“,број
5/17,13/17,35/20,17/21)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.

11.23 Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину(ново стање)

•
•
•

•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
републичка такса у износу од 2.160,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57
са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 186,Закон о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15,61/17)
општинска такса у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 15/2,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева.

11.24 Доношење решења о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на
животну средину (затечено стање)

•
•
•

Место подношења:општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
захтев
републичка такса у износу од 2.1600,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57
са позивом на број 97 10109101146858, тарифни број 186,Закон о републичким
административним таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13, 45/15,61/17)
општинска такса у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 15/5 Одлука о
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•

општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.

11.25 Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну
средину (ново стање)

•
•
•
•

•

•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
одлука надлежног органа из предходне фазе поступка
републичка такса на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом на број 97
10108101146858, тарифни број 186,Закон о републичким административмим таксама
(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15,61/17) у износу од:
- до 100м2.............................43.530,00 динара
- од 100м2-1000м2................84.870,00 динара
- преко 1000м2.. ................139.280,00 динара
општинска такса на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742251843-73 са позивом на број
97 10108101146858, тарифни број 15/5,Одлука о општинским администратвним
таксама,тарифни
број
15/3
(„Службени
лист
општине
Варварин“,
број
5/17,13/17,35/20,17/21) у износу од:
- до 100м2..............................15.000,00 динара
- од 100м2-1000м2.................30.000,00 динара
- преко 1000м2.......................60.000,00 динара
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева.

11.26 Доношење решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну
средину (затечено стање)

•
•
•
•

•

Место подношења: општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
захтев
најмање три примерка студије у писаном и један у електронском облику
одлука надлежног органа из предходне фазе
републичка такса,тарифни број 186,Закон о републичким административним таксама
(„Службени гласник РС“број 43/03,54/09,47/13,45/15) у износу од:
- до 100м2.............................37.580,00 динара
- од 100м2до 1000м2...........73.310,00 динара
- преко 1000м2...................120.300,00 динара
општинска такса на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742251843-73 са позивом на број
97 10108101146858, тарифни број 15/4,Одлука о општинским административним таксама и
накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин
(„Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17,35/20,17/21) у износу од:
- до 100м2..............................15.000.00 динара
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од 100м2 до 1000м2...........30.000,00 динара
преко 1000м2..................... 60.000,00 динара
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
-

•

Отпад
Закон о управљању отпадом(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10)
11.27 Доношење решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт интерног и
неопасног отпада на територији општине

•
•

•

•

Место поступања:општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
републичка административна такса у износу од 33.650,00 динара, на рачун Буџета РС број
840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 197, Закон о
републичким
административним
таксама(„Службени
гласник
РС“,
број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17)
општинска такса у износу од 15.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 15/9,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,број
5/17,13/17,35/20,17/21)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

11.28 Доношење решења о издавању дозволе за складиштење и третман и одлагање
неопасног отпада на територији општине

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација:
захтев
потврда о регистрацији
радни план постројења за управљање отпадом
план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара
предлог плана за затварање постројења
изјава о методама третмана или одлагања отпада
изјава о методама и одлагања остатака из постројења
сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја
затеченог стања
одобрења и сагласност издатих од других надлежних органа у складу са законом
финансијске и друге гаранције, односно одговарајуће осигурање за случај удеса или штете
причињене трећим лицима
друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе
општинска такса, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742251843-73 са позивом на
број 97 10108101146858, тарфни број 15/10,15/11,15/12,15/13,Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
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органа
општине
Варварин
(„Службени
лист
општине
Варварин“,
5/17,13/17,35/20,17/21)
- за дозволу за складиштење отпада.....................................30.000,00 динара
- за дозволу за третман отпада..............................................30.000,00 динара
- за дозволу за одлагање отпада............................................30.000,00 динара
- за интегралну дозволу за упављање отпадом....................40.000,00 динара
•

•

број

републичка административна такса, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са позивом
на број 97 10108101146858, тарифни број 197,Закон о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15) у износу од:
- за дозволу за складиштење отпада.....................................67.320,00 динара
- за дозволу за третман отпада..............................................67.320,00 динара
- за дозволу за одлагање отпада............................................67.320,00 динара
- за интегралну дозволу за упављање отпадом..................107.680,00 динара
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Напомена: све додатне информације могу се добити у општинском услужном центру, шалтер број
8, или позивом на телефон 037/783-100
11.29 Остваривање права на дечији додатак
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“,број 16/02,115/02 и
107/09)

•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
Потребна документација
захтев(општински услужни центар, шалтер број 1)
копија личних карата за све пунолетне чланове(нове очитане,старе фотокопија)
контролна изјава сведока
уверење о катастарском дохотку за сва пунолетна лица(општински услужни центар центар
шалтер број 3)
уверење о утвђивању пореза на имовину (ЛПА општинске управе општине Варварин)
докази о укупним месечним примањима за сваког члана породице по свим основама из
предходна три месеца,плате,пензије(ПИО фонд) за последња три месеца,
инвалиднине,приходи од самосталних делатности, социјалних и материјалних права и
акнада за незапосленост, нерегистованих делатности и свих другоих прихода
фотокопије здравствених књижица за све пунолетне чланове породице домаћинства
пореско уверење за подносиоца захтева(Пореска управа)
уверење о пребивалишту деце(Полицијска станица Варварин)
потврда о својству редовног ученика за сву децу школског узрста
копија последњег решења којим је остварено право на дечји додатак
уверење Завода за запошљавање за оне који су пријављени

•
•

За кориснике који први пут подносе захтев
копија уверења о држављанству за подносиоца захтева
копије извода из матичне књиге рођених за сву децу.

•
•
•
•
•
•
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•
•

Ослобођено плаћања такси по члану 19.тачка 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13).
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.30 Остваривање права на родитељски додатак
Закон о финснсијској подршци породици са децом(„Службени гласник РС“,број 16/02,115/05 и
107/09)

•
•
•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Захтев се подноси најкасније у року од 6(шест) месеци од рођења детета.
Захтев подноси мајка детета
Потребна документација
извод из матичне књиге рођених за сву децу
уверење о држављанству за подносиоца захтева
фотокопију личне карте подносиоца захтева и брачног друга
фотокопију здравствене књижице подносиоца захтева
уверење које издаје надлежни орган старатељства(Центар за социјални рад)
потврда полицијске станице о месту пребивалишта за новорођенче.
Ослобођено плаћања такси по члану 19.тачка 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС,број 43/03,54/09,47/13).
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева.

11.31 Остваривање права на породиљско боловање за продужену негу детета
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02,
115/05,107/09)

•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документа
захтев
фотокопија личне карте или очитана лична карта
потребна медицинска документација
потврда подносиоца захтева да је у радном односу најмање 6 месеци
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6. Закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“, број 16/02,115/05,107/09)
Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

11.32 Остваривање права на накнаду породиљама
Одлука о исплати накнада породиљама(„Службени лист општине Варварин“,број 4/11 и
4/14)) Место подношења:општински услужни центар,шалтери 1 и 2
•
•
•
•

Потребна документа
извод из књиге рођених за дете
фотокопија личне карте(очитана лична карта)
фотокопија картице текућег рачуна
уверење ПИО фонда из евиденције осигураника
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•
•

Ослобођено плаћања таксе,Одлука о општинским административним таксама и накнадама
које представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист
општине Варварин“,број 1/09)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Борачко инвалидска заштита
Закон о правима бораца,војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник РС“,
број 54/89,137/04)
Место подношења:општински услужни центар,шалтер 1 и 2
11.33 Ратни војни инвалиди
 За признавање својства ратног војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести,
потребно је приложити:
• захтев за признавање својства ратног војног инвалида,
• лична карта (фотокопија)
• извод из МКР
• уверење о држављанству
• медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења
захтева
• уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
• уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6 Закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање ратног војног
инвалида:
• захтев за наведено право
• извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
• извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
• потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година
• уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
• уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба)
• доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели
• приходи свих чланова домаћинства
• уверење Центра за социјални рад
• изјава два сведока
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6 Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
• захтев за признавање права на здравствену заштиту
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уверење да здравствебу заштиту не остварује по другом основу,
уверење пореске управе,
уверење Службе за катастар непокртности
Ослобођено плаћања такси по члану 19. тачка 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
предлог специјалисте за ортопедска помагала не старије од шест месеци.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6. Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
захтев за наведено право
уверење Националне службе за запошљавање које треба да садржи:
податке о томе да ли је и ако јесте у којим периодима евидентира подносиц захтева као
незапослено лице – и тај период да се изричито наведе,
податке о томе да ли подносилац захтева остварује новчану накнаду по том основу или не,
фотокопију евиденционог картона Националне службе за запошљавање,
фотокопија радне књижице.
Ослобођено плаћање таксе по члану 19.тачка 6, Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.34 Мирнодопски војни инвалиди
 Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу
ране, озледе, повреде и болести:
• захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
• лична карта (фотокопја),
• извод из МКР,
• уверење о држављанству,
• медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења
захтева,
• уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган),
• уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19. Тачка 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 Признавање права на месечно новчано примање:
Потребна документација:
• захтев за наведено право,
• извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку ,
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извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година,
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља Служба),
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
приходи свих чланова домаћинства,
уверење Центра за социјални рад,
изјава два сведока (о броју чланова домаћинства).
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на ортопедска и друга помагала:
захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
предлог специјалисте за ортопедска помагала.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

 Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
• захтев за признавање права на путничко моторно возило,
• налаз лекара специјалиста и комиисје о трајном оштећењу организма и својства прве групе
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање:30дана од дана подношења захтева

•
•
•
•

Потребна документација за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ:
захтев за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ,
налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6 Закона о републичким административним
таксама („Службени гласникРС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.35 Породични инвалиди (по палом борцу-супруга и деца)
Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
(за супругу и децу):
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захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
лична карта или избегличка легитимација (фотокопија)
извод из МКВ
изјава два сведока да се удовица није преудала
извод из МКР за децу
потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,
уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право. таксама („Службени гласник РС“,
број 43/03,54/09,47/13) Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева


•
•
•
•
•
•

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
захтев за наведено право,
извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокртности),
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
приходи свих чланова домаћинства,
уверење Центра за социјални рад,
изјава два сведока.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Потребна документација за признавање права на породични додатак:
захтев за наведено право,
фотокопија личне карте
извод из МКР за подносиоца захтева
извод из МКВ
уверење о држављанству за подносиоца захтева
доказ о приходима домаћинства,
уверење о имовном стању (издаје служба за катастат непокретности),
доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у
којима су живели.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

 Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
• захтев за признавање права на здравствену заштиту,
• уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за
други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
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Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Слуђжбени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.36 Породични инвалиди (по палом умрлом РВИ)
 Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
(за супругу и децу):
• захтев за признавање права на породичну нвалиднину по палом борцу,
• лична карта или избегличка легитимација (фотокопија),
• извод из МКВ,
• изјава два сведока да се удовица није преудала,
• извод из МКР за децу,
• потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,
• уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
• уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
• извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“ број 43/03,54/09, 47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
захтев за наведено право,
извод из МКР и МКВ уколико су чланови домаћинства корисника,
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство, издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
приходи свих чланова домаћинства,
уверење Центра за социјални рад,
изјава два сведока.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

 Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
• захтев за признавање права на здравствену заштиту,
• уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за
други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
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захтев за признавање права на додатну негу и помоћ,
налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

 Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног
инвалида:
• захтев за признавање права на једнократну помоћ,
• извод из МКУ за покојног војног инвалида,
• фотокопија личне карте подносиоца захтева,
• изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са
војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка6.Закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
11.37 Породични инвалиди (родитељи палог борца)
 Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
(родитељи палог борца):
• захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
• лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) за оба родитеља
• извод из МКВ за родитеље,
• извод из МКР за родитеље,уверење о држављанству за родитеље,
• уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
• извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
захтев за наведено право,
извод из МКР и МКВ уколико је корисник био у браку,
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство(издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
приходи свих чланова домаћинства,
уверење Центра за социјални рад,
изјава два сведока о броју чланова домаћинства.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закоана о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
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Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

 Потребна документација за признавање права за увећање месечног новчаног примања на
основу самохраности:
• захтев за наведено право,
• изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрани лице,
• ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства
као и да ли исти остварују приход,
• извод из МКР или МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтева,
• извод из МКР за децу подносиоца захтева
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
• захтев за признавање права на здравствену заштиту,
• уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за
други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева
 Потребна документација за признавање права на материјално обезбеђење (кадровачка
помоћ):
• захтев за признавање наведеног права,
• фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
• извештај Војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока,
• извод из МКР за децу,
• потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
• медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико су млађи
од 60 година мушкарци односно 55 година жене,
• извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца уколико нема
деце,
• изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства,
• уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
• уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонд аза здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
• изјава о заједничком домаћинству,
• уверење Завода за тржиште рада.
• Ослобођено плаћања такси по члану 19.тачка 6.закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 Потребна документација за једнократном помоћи:
• захтев за признавање наведеног права,
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мишљење СУБНОР-а,
налаз лекара специјалисте о наведеном обољењу или повреди,
Ослобођено плаћања такси по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.38 Цивилни инвалиди рата
 Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну
инвалиднину:
• захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
• фотокопија личне карте,
• уверење о држављанству,
• извод из МКР
• медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија уверења о
околностима повређивања,
• доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих.
• Ослобођено плаћања такси по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
захтев за признавање права на додатну негу и помоћ,
налази лекара специјалисте о потреби зе негом и помоћи другог лица.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

•

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
предлог специјалисе за ортопедска помагала.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева


•
•
•

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
захтев за наведено право,
извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
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потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
приходи свих чланова домаћинства,
уверење Центра за социјални рад,
изјава два сведока.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.Тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:
захтев за признавање права на једнократну помоћ,
извод из МКУ за покојног војног инвалида,
фотокопија личне карте подносиоца захтева,
изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са
војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.39 Припадници равногорског покрета могу остварити следећа права и то:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

лична инвалиднина,
допунска лична инвалиднина,
додатак за негу и помоћ
ортопедски додатак,
здравствена заштита (они који имају пребивалиште у Републици Србији)
ортопедска и друга помагала (само они који имају пребивалиште на подручју
РепубликеСрбије),
Право на накнаду трошкова смештаја у установи социјалне зштите само за смештај
корисника у Републици Србији,
Бањско и климатско лечење само на подручју Републике Србије,
Месечно новчано примање само лицима који имају пребивалиште на територији Републике
Право на путничко возило само корисници који имају пребивалиште на територији
Републике
Бесплатна повлашћена вожња,
Месечно новчано примање (само за лица која имају пребивалиште у Републици Србији и
Црној гори)
Право на додељивање Равногорске споменице 1941.
Признавање времена проведеног у НОР-у, посебан пензијски стаж у двоструком трајању.
Породица умрлог или погинулог припадника Равногорског покрета може да оствари
следећа права:
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породичну инвалиднину
допунску породичну инвалиднину
породични додатак
увећану породичну инвалиднину
помоћ у случају смрти за умрлог војног инвалида

I.
II.
III.
IV.
V.

 За остваривање права инвалида потребна је следећа документација:
• писана доказна средства којима се доказује начин и околности рањавања или болести и
учешће у Равногорском покрету,
• медицинска документација за признавање својств а инвалида по основу болести,
• изјава два квалификована сведока,
• уверење о држављанству (местом задњег пребивалиштас на територији Србије, даном када
је лице приступило Равногорском покрету),
• извод из матичне књиге рођених.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
 За остваривање породичне инвалиднине (брачни друг, деца, родитељи) потребна је следећа
документација:
• захтев за остваривање права,
• писана доказна средства,
• изјава квалификованих сведока,
• извод из матичне књиге венчаних и матичне књиге умрлих за инвалида,
• фотокопија личне карте и извод из матичне књиге рођених за пдносиоца захтева,
• извештај Војног одсека Крушевац из регрутног протокола,
• извештај СУП-а да је осуђиван због учешћа у Равногорском покрету.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

•
•
•
•
•
•
•
•

Потребна документација за прибављање ''Равногорске споменице 1941''.
захтев за остваривање права
писана доказна средства о учешћу у покрету,
изјава два квалификована сведока – бораца НОР-а који о том учешћу имају лично и
непосредно сазнање,
извод из матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих за лице које је погинуло,
доказ да су у Југословенску војску у отаџбини, односно Равногорски покрет ступили у
период од 17.04.1941. до 31.12.1941. године,
доказ да нису прекидали службу у Југословенској војсци или Равногорском покрету до
15.05.1945. године својевољним напуштањем ове војске, вратили кућама, дезертирали или
се предали непријатељу.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка6.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
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Напомена: све додатне информације по питању финансијске помоћи породицама са децом (дечији
и родитељски додатак), као и по питању борачко-инвалидсске заштите могу се добити у
канцеларији број 13 зграде општине или на телефон број 037/787-392, локал 132
11.40 Енергетски угрожени купац
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/1495/18,40/21) и Уредба о енергетски
угроженом купцу(“Службени гласник РС“, број 113/1534/19,82/19,76/20,144/20,51/21)
Место подношења:писарница Општинског услужног центра, шалтер број 2,
додатне информације: шалтер број 7
•
•
•
•
•
•
•

Потребна документација за стицање статуса енергетски угроженог купца:
захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу;
доказ о броју чланова домаћинства (копија личне карте, извод из матичне књиге рођених и
венчаних, уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока дата пред
надлежним органом и др);
доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства;
доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о
поседовању непокретности и приходима од непокретности;
уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже
опорезивању;
последњи рачун за електричну енергију/природни гас/ топлотну енергију на адреси
становања, из месеца који предходи месецу подношења захтева;
фотокопија личне карте или очитана лична карта.

Потребна документација за стицање статуса енергетски угроженог купца за кориснике
новчане социјалне помоћи или дечијег додатка:
• захтев за издавање решења о стцању статуса енергетски угроженог купца;
• оверени препис решења о праву на новчану социјалну помоћ / дечији додатак;
• последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију на адреси
становања, из месеца који предходи месецу подношења захтева;
• фотокопија личне карте или очитане личне карте.
• Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 6. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
• Рок за решавање: 30 дана
Грађанска стања
Закон о матичним књигама(„Службени гласник РС“, број 20/09,145/2014,47/18)
11.41 Издавање извода из матичних књига на домаћем обрасцу

•

Место подношења и издавања: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
захтев
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•
•

•

републичка такса у износу од 450,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“ бро43/03,54/09,47/13,45/15,61/17 )
општинска накнада у износу од 200,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 8407422351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин(„Службени лист општине Варварин“,број 5/17,13/17,35/20,17/21)
Издавање извода се врши одмах

11.42 Издавање извода из матичних књига на интернационалном обрасцу

•
•
•

•

Место подношења и издавања: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи домументи:
захтев
републичка такса у износу од 740,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним
таксама(„Службени гласникРС“, број 43/03,54/09,47/13,45/15,61/17)
општинска накнада у износу од 1.000,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин(„Службени лист општине Варварин“,број 5/17,13/17,35/20,17/21)
Издавање извода се врши одмах

11.43 Издавање уверења о држављанству

•
•
•

•

Место подношења и издавања: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
захтев
републичка такса у износу од 8200.00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742351843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15,61/17)
општинска накнада у износу од 200,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и
17/21)
Издавање уверења се врши одмах

11.44 Издавање уверења о слободном брачном стању

•
•
•

Место подношења и издавања: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
захтев
извод из матичне књиге рођених
уверење о држављанству
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•
•
•
•

•

уверење о пребивалишту(издаје полицијска станица Варварин) или фотокопија очитане
личне карте
по потреби и друга документација
републичка такса у износу од 1190,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,45/15,61/17)
општинска накнада у износу од 400,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и
17/21)
Издавање уверења се врши одмах

11.45 Склапање брака

•
•
•
•
•
•

•

Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
извод из матичне књиге рођених будућих супружника
уверење о држављанству будућих супружника
важеће личне карте будућих супружника,пасош за странце
решење суда одозволи за склапање брака,пре пунолетства
по потреби и друге исправе
доказ о уплати таксе: За пријаву закључења брака општинске административне таксе
наплаћују се у износу од:
- у радно време у службеним просторијама......................................... такса се не наплаћује
- ван радног времена у службеним просторијама................................................ 4.000,00 дин
- у радно време ван службених просторија...........................................................2.000.00 дин
- ван радног времена ван службених просторија..................................................6.000,00 дин
Накнаде се наплаћују на основу Одлуке о општинским административним
таксама(„Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21) и уплаћију на
рачун број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858

11.46 Склапање брака са страним држављанином

•

•

Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
За нашег држављанина:
- важећа лична карта,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству.
За страног држављанина:
- извод на интернационалном обрасцу или преведен од овлашћеног судског тумача са
печатом „апостиле“
- уверење о слободном брачном стању
- фотокопија пасоша
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11.47 Упис чињеница рођења, венчања и смрти држављана Републике Србије на основу
исправа иностраних органа

•

•

•

Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
Упис чињеница рођења
- инострани извод на интернационалном обрасцу или оригинал извода иностраног органа
који мора бити легализован и преведен
- извод из матичне књиге венчаних за родитеље,односно записник о признавању
очинства ако је дете рођено ван брака
- уверење о држављанству за родитеље
- уверење о пребивалишту у време рођења детета или личне карте за родитеље
- Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3. Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Упис чињенице закључења брака
- инострани извод из књиге венчаних на интернационалном обрасцу или оригинал
извода иностраног органа који мора бити легализован и преведен
- извод из матичне књиге рођеник за женика и невесту
- уверење о држављанству за женика и невесту
- уверење о пребивалишту у време закључења брака
- фотокопије личних карти супружника
- доказ да је ранији брак престаоако је један о брачних другова раније био у
браку(пресуда,извод из матичне књиге умрлих)
- Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3. Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Упис чињенице смрти
- инострани извод из књиге умрлих на интернационалном обрасцу или оригинал извода
иностраног органа где јесмрт наступила који мора бити легализован и преведен
- извод из матичне књиге рођених за умрлог
- извод из матичне књиге венчаних за умрлог
- уверење о држављанству за умрлог
- уверење о пребивалишту у време наступања смрти или фотокопија личне карте умрлог.
- Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3. Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)

11.48 Пријава рођења детета
Пријава рођења детеа подноси се надлежном матичару ради уписа у матичну књигу
рођених.
Пријаву подноси: здравствена установа-ако је дете рођено у здравственој установи или отац
детета,други члан домаћинства и друга лица.
Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
• пријава рођења
• важеће личне карте родитеља
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•
•
•
•

уверење о држављанству за оба родитеља
извод из матичне књиге венчаних за родитеље
извод из матичне књиге рођених за мајку детета(ако је дете рођено ван брака)
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка 3.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13).

11.49 Признавање очинства

•
•
•

Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
важеће личне карте оба родитеља
извод из МКР и уверења о држављанству за оба родитеља.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19.тачка3.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)

11.50 Пријава смрти

•
•
•
•
•
•
•
•

Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Пратећи документи:
потврда о смрти издата од стране лекара који је установио смрт
извод из матичне књиге рођених умрлог
уверење о држављанству умрлог
извод из матичне књиге венчаних
лична карта умрлог
лична карта подносиоца пријаве смрти
Пријава се подноси у року од 30 дана од дана смрти. Након тога подноси се захтев за
накнадни упис у матичну књигу умрлих.
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. Тачка 9.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13).

11.51 Смртовница
Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“, број 45/13,55/14,6/15,106/15)
За расправљање заоставштине месно је надлежан суд на чијем је подручју оставилац у
време смрти имао пребивалиште, односно боравиште (оставински суд).
Ако оставилац у време смрти није имао ни пребивалиште ни боравиште на територији
Републике србије, надлежан је суд на чијем се подручју налази пртежни део његове заоставштине.
За покретање оставинског поступка неопходно је састављање смртовнице.Матичар је
дужан да у року од 30 дана по извршеном упису смрти у матичну књигу умрлих достави
смртовницу оставинском суду. Сродници умрлог трбало би да пруже неопходне податке матичару
за састављање смртовнице (о имовини и наследницима умрлог).
Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб
Ослобођено плаћања таксе по члану 19. тачка 9. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
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Изјава о враћању на презиме пре склапања брака
Породични закон („Службени гласник РС“, број 18/05,72/11,6/15)
Место подношења: Зграда „Стари дом здравља“ Матична служба, Слободе бб.
Супружник који је променио презиме склапањем брака може у року од 60 дана од дана
престанка брака узети презиме које је имао пре склапања брака.
Изјава се да је пред матичарем где је склопљен брак односно где подносилац захтева има
пребивалиште.
Напомена: све потребне информације из матичне службе општине Варварин могу се добити
позивом на телефон 037/789-150, или путем е-маил адресе еmaticar@varvarin.org.rs Такође захтеви
за документа које издаје матична служба општине Варварин могу се преузети на званичном сајту
општине Варварину делу виртуелни матичар. Адреса сајта општине Варварин је
www.varvarin.org.rs, Е-маил aдреса је opstina@varvarin.org.rs
11.52 Промена личног имена

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Место подношења:општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Пратећи документи:
захтев
извод из матичне књиге рођених
извод из матичне књиге венчаних
уверење о држављанству
уверење лица које тражи промену да није под истрагом(основни и виши суд)
уверење основног јавног тужилаштва( да се не води истрага нити је подигнута оптужница
против истог)
уверење из казнене евиденције(Полицијска станица Варварин)
уверење о измиреним пореским обавезама
важећа лична карта
уверење о пребивалишту
по потреби друга документа
републичка такса у износу од 820,00 динара на рачун Буџета Републике Србије број 840742221843-57, позив на број 97 10108101146858, по тарифном броју 1. и тарифном броју
219/2, Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број
43/2003, 54/09, 47/13, 45/15,61/17)
општинска накнада за рад у износу од 3000,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број
840- 742351843-94, позив на број 10108101146858, по тарифном броју 5/2 и општинска
административна такса у износу од 200,00 динара на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73, позив на број 10108101146858, по тарифном броју 1. тачка 1. Одлуке о
општинским административним таксама („Службени лист општине Варварин, број 5/17)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.53 Доношење решења о накнадном упису у МКР, МКВ, МКУ

•
•

Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација за накнадни упис у МКУ:
захтев
потврда о смрти надлежне здравствене установе
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•
•
•
•
•

извод из матичне књиге рођених
извод из матичне књиге венчаних
уверење о држављанству
лична карта
доказ о уплаћеној такси и то:
- општинска такса у износу од 700,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1 и 4/1, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход
остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,
број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
- републичка административна такса у износу од 820,00 динара, на рачун Буџета РС број
840-742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1 и 219/1, Закон
о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09,
47/13,45/15,61/17),Усклађеним динарским износима и Тарифе републичких
административних такси („Сл. гласник РС“, број 38/2019)
• Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Напомена: све додатне информације по питању промене личног имена и накнадних уписа у МКР,
МКВ и МКУ могу се добити на шалтеру 2 Општинског услужног центра или на телефон 037/787171, локал 137
Бирачки списак
Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 9
11.54 Упис у бирачки списак (по основу пунолетства, пријаве пребивалишта, пријема у
држављанство РС, враћања пословне способности, пријаве боравишта интерно
расељеног лица)
•
•
•
•
•

Пратећи документи:
захтев
важећа лична карта или потврда о пријему пријаве пребивалишта издата од Полицијске
станице Варварин
правоснажно решење МУП-а РС о пријему у државњанство РС
правоснажно решење надлажног суда о враћању пословне способности,
потврда или картон о пријави боравишта издат од надлежне Полицијске управе

11.55 Промене у бирачком списку(измене, допуне и исправке)

•
•

Место подношења: општински услужни центар, шалтер број 9
Пратећи документи:
захтев
важећа лична карта или потврда о пријему пребивалишта издата од Полицијске станице
Варварин, извод из књиге рођених, решење општинске управе о извршеној промени,
исправци или допуни, потврда или картон о пријави односно одјави боравишта издат од
надлежне полицијске управе
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11.56 Брисање из бирачког списка(по основу отпуста из држављанства РС, дуплог уписа,
одјаве пребивалишта, губитка пословне способности, смрти лица)

•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 9
Пратећи документи:
захтев
важећа лична карта или потврда о пријему пребивалишта издата од надлежне полицијске
станице
правоснажно решење МУП-а РС о отпусту из држављанства РС,
правоснажно решење надлежног суда о лишавању пословне способности
извод из матичне књиге умрлих.

11.57 Упис у посебан бирачки списак националних мањина
Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе
захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине.
Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 9
Пратећи документи:
• захтев(подноси се лично)
• фотокопија личне карте.
Напомена 1: сви списи и радње који се односе на уписе,измене,исправке и брисања у бирачком
списку ослобођени су плаћања таксе по члану 19. тачка15.Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,61/17)
Напомена 2: све додатне информације из области бирачког списка могу се добити у општинском
услужном центру, шалте број 9 или на телефон 037/783-100
Писарница општинске управе општине Варварин
Закон о оверавању потписа,рукописа и преписа („Службени гласник РС“, број 93/14 и 22/15,61/17)
Услуге које се пружају заинтересованим лицима су:
11.58 Овера овлашћења, сагласности и изјаве (овера потписа)
Место подношења: општински услужни центар,шалтери број 1 и 2
Пратећи документи:
 за оверу потписа:
• најмање два примерка са потписима странака и обавезно присуство странака са важећом
лићном картом или пасошем, или уз присуство два пунолетна сведока, са важећим личним
картама, који могу да потврде идентитет странке
• републичка административна такса у износу од 430,00 динара на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 14. Закона о
републичким административним таксама (“Службени гласник РС“,број 43/03, 54/09, 47/13,
45/15,61/17,38/19)
• општинска административна такса у износу од 300,00 динара, на рачун Буџета СО-е
Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 9/2,
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Одлука о административним таксама општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“ број 5/17)
 За оверу рукописа и преписа (фотокопија)
• оригинал документа и најмање два примерка рукописа или преписа (фотокопија)
• републичка такса у износу од 430,00 динара , на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 13, Закон о републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник
РС,број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)
• општинска такса у износу од 200,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742351843-94 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 9/1,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,број 5/17)
 За оверу уговора:
• најмање два примерка и обавезно присуство странака потписника уговора са важећим
личним картама или пасошима.
• општинска такса на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број
97
10108101146858,
тарифни
бр.
12/1,12/2,12/3,12/4,Одлука
о
општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и
17/21) у износу:
- 1.000,00 динара за уговоре вредности до 100.000,00 динара, тари
- 1.500,00 динара за уговоре вредности од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара
- 2.000,00 динара за уговоре вредности преко 1.000.000,00 динара
- 1.000,00 динара за оверу уговора о поклону, као и уговора из којих се не може утврдити
вредност промета
 За излазак службеника на терен ради овере:
• најмање два примерка и обавезно присуство странака потписника уговора са важећим
личним картама или пасошима.
• општинска такса на рачун Буџета СО-е Варварин број 840-742351843-94 са позивом на број
97 10108101146858,тарифни број 11,12/1,12/2,12/3,12/4,Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и
17/21) у износу:
- 1.500,00 динара по свакој овери;
Плус такса за оверу:
- 1.000,00 динара за уговоре вредности до 100.000,00 динара,
- 1.500,00 динара за уговоре вредности од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара
- 2.000,00 динара за уговоре вредности преко 1.000.000,00 динара
- 1.000,00 динара за оверу уговора о поклону, као и уговора из којих се не може утврдити
вредност промета
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11.59 Вађење, издавање предмета из архиве на увид и фотокопирање

•
•
•

•

•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 10
Пратећи документи:
Захтев
За увид у документа из архиве
Општинска административна такса у износу од 200,00 динара, на рачун Буџета СО-е
Варварин број 840-742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1 и
Општинска накнада за рад на рачун Буџета СО-е Варварин, број 840-742351843-94 са
позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 2/1,Одлука о општинским
административним таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу
органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и
17/21)
Општинска накнада за рад у износу од 500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број
840-742351843-94, са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 2/1, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“ број 5/17)
За потврђивање аутентичности докумената из архиве (по листу)
Општинска накнада за рад у износу од 500,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број
840-742351843-94, са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 10, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“ број 5/17)

Образовање
Закон о ученичком и студентском стандарду(„Службени гласник РС“,број 18/10 и 55/13)
11.60 Студентски кредит-ученички кредит

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Пратећи документи:
конкурс за доделу кредита или стипендија (набавља се на факултету и у школи)
изјава о заједничком домаћинству оверена од стране два сведока
потврда о приходима за све чланове домаћинства, за период од јануара до јуна текуће
године и то: плата,пензија, инвалиднине, као и других прихода који се опорезују
уверење о имовном стању (пореска управа)
потврда о катастарском приходу у претходној години
за незапослена лица потврда Националне службе у Варварину
легитимација за расељена, избегла и прогнана лица.
Ослобођено плаћања такси по чл. 19. тачка 7. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,61/17)
Уверења се издају одмах.

11.61 Издавање уверења за студентске кредите,стипендије и домове
Место подношења: општински услужни центар,шалтер број 7
Информатор о раду органа општине Варварин
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Пратећи документи:
два обрасца уверења за дом
изјава о заједничком домаћинству, оверена са два сведока
потврда о приходима за период од јануара до јуна текуће године и то: плата, пензија,
инвалиднине као и других прихода који се опорезују
уверење о имовном стању (пореска управа)
потврда о катастарском приходу у претходној години
за незапослена лица потврда Националне службе у Варварину
легитимација за расељена, избегла и прогнана лица.
Ослобођено плаћања таксе по чл. 19.тачка 7. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“,број 43/03,54/09,47/13,61/17)
Уверења се издају одмах.

11.62 Заштитник пацијената
Закон о правима пацијената („Службени гласник РС“ број 45/2013)
Канцеларија број 8
Обавља послове заштите права пацијената и сарађује са надлежним здравственим
установама на подручју општине Варварин, пружа ихформације и савете у вези са правима
пацијената, поступа по поднетим приговорима на начин прописан законом, по приговорима
сачињава извештаје које у законским роковима доставња подносицу приговора, дирктору
здравствене установе и начелнику општинске управе, сачињава месечне, тромесечне,
шестомесечне и годишње извештаје и исте доставља надлежним органима јединице локалне
самоуправе у складу са законом о правима пацијената.
Пацијенти који су незадовољни могу уложити приговор заштитнику пацијената, писменим
или усменим путем на записник. По приговору саветник пацијената одмах, а најкасније у року од 5
радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности и чињенице у вези са
наводима изнетим у приговору. Саветник пацијената сачињава извештај, који одмах а најкасније у
року од 3 радна дана доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе јединице,
директору здраствене установе односно оснивачу приватне праксе.
Подносилац приговора уколико је незадовољан извештајем заштитника пацијената може се
обратити Савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације
здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран.
11.63 Информације од јавног значаја
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“, број
120/04, 54/07, 104/09, 36/10)
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
• захтев (захтев мора садржати назив органа власти, име,презиме и адресу тражиоца као и
што прецизнији опис информације која се тражи)
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Информатор о раду органа општине Варварин
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Захтев се може поднети:
• поштом
• електронском поштом
• факсом
• на други начин.
• Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
• Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије а у случају упућивања и трошкове
упућивања, Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја(„Службени гласник РС“, број 8/06) и то :
• Копија документа по страни:
- на формату А3............................................................................................6,00 динара
- на формату А4............................................................................................3,00 динара
• Копија докумената у електронском запису:
- дискета....................................................................................................... 20,00 динара
- ЦД.............................................................................................................. 35,00 динара
- ДВД........................................................................................................... 40,00 динара
• Копија документа на аудио касети.......................................................... 150,00 динара
• Копија документа на аудио-видео касети............................................... 300,00 динара
• Претварање једне стране документа из физичког у електронски облик ..............30,00 динара
• Упућивање копије документа
трошкови
се
обрачунавају према
редовним
износима у ЈП ПТТ Србије.
• Накнада за нужне трошкове за издавање копије докумената на којима се налазе
информације од јавног значаја уплаћује се на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,Уредба о висини нужних трошкова за издавање копије
докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“,
број 8/06).
• Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената на којима се налазе
информације од јавног значаја ослобођени су на основу члана 17. став 4. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 12/04,
54/07, 104/09, 36/10):
- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
- удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради
остваривања циљева удружења, и сва лица када се тражена информација односи на
угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине осим ако је
информација од јавног значаја објављена и доступна у земљи или на интернету.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима се налазе
информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац информације је дужан да
пре издавања информације положи депозит у износу од 50% од износа нужних трошкова.
Орган власти може одлучити да тражиоца информације ослободим плаћања нужних
трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара, а посебно у случају
достављања краћих докумената путем електронске поште или телефакса.
Рок за решавање:
Информатор о раду органа општине Варварин
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15 дана од дана подношења захтева, орган је дужан да обавести тражиоца информација о
поседовању информације,стави му на увид документ који садржи тражену информацију,
односно изда му или упути копију тог документа.
48 сати од пријема захтева ако се захтев односи на информацију за коју се може
претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица,односно за
угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине.

Уколико орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од
дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ којим садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа,
дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од пријема захтева, обавести тражиоца и
одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева,у коме ће
обавестити тражиоца о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи
тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.
Ако орган власти на захтев не одговори у року,тражилац може уложити жалбу Поверенику
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15,
11 000 Београд (сектор за жалбе)
11.64 Заштита података о личности
Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018)
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
- захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности (члан 26.
Закона о заштити података о личности)
Потребна документација:
Захтев ( захтев мора садржати назив и седиште руковаоца коме се захтев упућује, име и
презиме тражиоца. Поред имена и презимена подносилац би требало да унесе и друге личне
податке које сматра да су неопходни за његову идентификацију и остваривање контакта, као и што
прецизнији опис у вези са обрадом података који се траже и друге податке који олакшавају обраду
тражених података)
Подносилац захтева, може од руковаоца зехтевати:
- информације о обради података о личности;
- приступ траженим подацима;
- копију документа у којем су садржани подаци;
поштом;
елекронском поштом;
на други начин (обавезно уписати начин достављања)
Рок за решавање:
30 дана од дана подношења захтева, односно рок може бити продужен за још 60 дана ако је
то неопходно узимајући у обзир сложеност и број захтева.
Руковалац пружа информације из члана 26. Закона о заштити података о личности без
накнаде, осим ако је захтев лица на које се подаци односе очигледно неоснован или претеран а
посебно ако се исти захтев учестало понавља, руковалац може да :
Информатор о раду органа општине Варварин
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1) наплати нужне административне трошкове пружања информација, односно поступања
по захтеву;
2) одбије да поступи по захтеву.
Ако руковалац на захтев тражиоца не одговори у законски одређеном року, тражилац може
да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, Булевар краља Александра 15 (сектор за жалбе)
-

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида (члан 29,30,31,36 и 37
Закона о заштити података о личности)

Потребна документација:
Захтев ( захтев мора садржати назив и седиште руковаоца коме се захтев упућује, име и
презиме тражиоца. Поред имена и презимена подносилац би требало да унесе и друге личне
податке које сматра да су неопходни за његову идентификацију и остваривање контакта, као и што
прецизнији опис у вези са обрадом података који се траже и друге податке који олакшавају обраду
тражених података).
Подносилац захтева може од руковаоца захтевати:
- Исправку података
- Допуну података;
- Брисање података;
- Ограничење обраде;
- Преносивост;
- Прекид обраде;
- Нешто друго (уписати шта).
Рок за решавање:
30 дана од дана подношења захтева, односно рок може бити продужен за још 60 дана ако је
то неопходно узимајући у обзир сложеност и број захтева.
Руковалац пружа информације из члана 26. Закона о заштити података о личности без
накнаде, осим ако је захтев лица на које се подаци односе очигледно неоснован или претеран а
посебно ако се исти захтев учестало понавља, руковалац може да :
1) наплати нужне административне трошкове пружања информација, односно поступања
по захтеву;
2) одбије да поступи по захтеву.
Ако руковалац на захтев тражиоца не одговори у законски одређеном року, тражилац може
да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности, Булевар краља Александра 15 (сектор за жалбе)
Имовинско-правни послови
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14)
11.65 Увођење у посед
Место подношења: општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Потребна документација:
• захтев
• решење председника општине о давању у закуп на 99 година
Информатор о раду органа општине Варварин
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лист непокретности са копијом плана парцеле
записник геометра
општинска такса у износу од 700,00 динара, на рачун Буџета СО-е Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1 и 4/1,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
републичка административна такса у износу од 900,00 динара, на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број 1 и 9. Закон о
републичким админстративним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13,
45/15,61/17)
остала документација (по потреби)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Повереништво за избеглице и миграције

Закон о избеглицама („Службрни гласник РС“ број 18/92,“Службени лист СРЈ“ број
„Службени гласник РС“, број 45/02,30/10)

42/02,

Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97,31/01,18/16,95/18)
Закон о пребивалишту и боравишту грађана („Службени гласник РС“, број 87/11)
11.66 Укидање статуса за прогнано или избегло лице

•
•
•
•
•
•
•

Местоподношења:општински услужни центар, шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
избегличка легитимација (копија)
уверење о држављанству РС (копија)
решење о признавању статуса избеглог-прогнаног лица (копија)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. решење о признавању статуса избеглогпрогнаног лица (копија)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 54/09, 47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.67 Промена адресе боравишта избеглих и интерно-расељених лица ван територије
општине (сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника
из општине у коју се лице пресељава)

•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава или
изјава власника који га прима на смештај,оверена у општини
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•
•
•

доказ да је кућа-стан његов у који га прима
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

11.68 Исправка/измена решења о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или
потврде о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица:

•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
избегличка/прогнаничка легитимација(копија)
решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или

11.69 Потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица

•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
докази у вези са исправком/изменом (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних и др.)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

11.70 Рефундација трошкова сахране за преминула избегла или прогнана лица

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Место подношења: општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
извод из матичне књиге умрлих
избегличка-прогнаничка легитимација преминулог лица
оригинал рачуна погребног предузећа и фискални одрезак
легитимација подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства(избегличке-прогнаничке
легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених, за малолетне чланове
породичног домаћинства)
доказ о незапослености (Национална служба за запошљавање)
доказ о висини примања чланова породичног домаћинства
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.71 Регистација и издавање легитимације расељеног лица

•

Место подношења: општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
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•
•
•
•
•
•
•
•

лична документација (лична карта-страна са личним подацима,фотографијом и страна са
одјавама и пријавама пребивалишта
за пунолетне, извод из матичне књиге рођених и лична карта једног родитеља за малолетне)
- копија
пријава боравишта
изјава о смештају оверена у општини или суду, односно уколико странка поседује
непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву
2 фотографије (25мм-32мм) за старије од 16 година
Ослобођено плаћања таксе на основу члана19.Закона о репбличким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
Сва прикупљена документација прослеђује се Комесеријату за избегла и прогнан лица у
Београду.

11.72 Издавање дупликата легитимације расељеног лица

•
•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
лична документа(лична карта са личним подацима,фотографијом и страна са одјавама и
пријавама пребивалишта-за пунолетне,извод из матичне књиге рођених и лична карта
једног родитеља за малолетне)-копија
пријава боравишта
потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница о
плаћеној такси за оглашавање легитимације неважећом код Службеног гласника РС
2 фотографије (25мм x 32мм) за старије од 16 година
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19.Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

11.73 Промена података у легитимацији расељеног лица

•
•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
лична документа (лична карта-страна са личним подацима,фотографијом и страна са
одјавама и пријавама пребивалишта-за пунолетне, извод из матичне књиге рођених и лична
карта једног родитеља за малолетне)-копија
пријава боравишта
доказ којим се доказује измена
2 фотографије (25мм x 32мм) за старије од 16 година
Ослобођено плаћања таксе на основу члана19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
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11.74 Издавање легитимације расељеног лица за новорођену децу

•
•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
извод из матичне књиге рођених за дете
пријава боравишта детета
личне карте родитеља или старатеља (копија)
легитимација расељеног лица родитеља или старатеља (копија)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.75 Признавање статуса избеглице малолетном детету

•
•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
нове избегличке легитимације на име родитеља или старатеља(копија)
извод из матичне књиге рођених
образац ЗБЕГ 2
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.76 Добијање потврде да се лице налази/не налази у бази података

•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 1 и 2
Потребна документација:
захтев
лични документ(избегличка-прогнаничка легитимација или лична карта)-копија
Ослобођено плаћања таксе на основу члана19. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС“, број 43/03,54/09,47/13)
Рок за решавање:30 дана од дана подношења захтева

Занатство
Закон
о
привредним
друштвима(„Службени
36/11,99/11,83/14,5/15,44/18,95/18,91/19)

гласник

РС“,

број

11.77 Уверења о вођењу радње:
Издавање уверења о вођењу радње за предузетнике који су своју делатност престали да
обављају до 31.12.2005.године, а од 01.01.2006.године уверења из Регистра издаје Агенција за
привредне регистре у Београду.
Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 7
Потребна документација:
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 За издавање уверења о вођењу радње:
Попуњава се образац који се преузима на шалтеру број 7 општинског услужног центра
За издавање уверења за решења која је издала општинска управа за радње које су одјављене до
31.12.2005. године
• -доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 200,00 динара, рачун број
840-742251843-73, тарифни број 1/1,(„Службени лист општине Варварин, број
5/17,13/17,35/20,17/21)
• -доказ о уплати општинске накнаде за рад у износу од 500,00 динара, рачун број 840742351843-94,тарифни
број
8/2,(„Службени
лист
општине
Варварин,
број
5/17,13/17,35/20,17/21)
• -доказ о уплати републичке аминистративне таксе у износу од 660,00 динара, рачун број
840-742221843-57, тарифни број 1 и 11
(„Службени гласник РС“,број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19).
• Уверење се издаје одмах.
За пријем и завођење документације у поступку регистрације предузетника и за издавање
потврде о пријему исте
-доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 500,00 динара, рачун број
840-742251843-73, тарифни број 14/1 („Службени лист општине Варварин“, број 5/17)
Пољопривреда, пољопривредно земљиште
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,број 62/06,65/08,41/09)
11.78 Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

•
•
•
•
•

•

•

•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
захтев
доказ о праву својине
копија плана-препис листа непокретности
извод из урбанистичког плана
републичка административна такса у износу од 900,00 динара, на рачун Буџета РС број 840742221843-57 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1 и 9,Закон о
републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник
РС“,
број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)
општинска админ. такса у износу од 200,00 динара,рачун број 840-742251843-73, тарифни
број 1/1, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин(„Службени лист општине
Варварин“, број 5/17,13/17,35/20,17/21)
општинска накнада за рад у износу од 1.500,00 динара, рачун број 840-742351843-94,
тарифни број 5/1, Одлука о општинским административним таксама и накнадама које
представљају приход остварен делатношћу органа општине Варварин(„Службени лист
општине Варварин“, број 5/17,13/17,35/20,17/21)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева
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Водопривреда
Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/10)
11.79 Доношење решења о издавању водних услова за изградњу, односно реконструкцију
објеката и извођење радова

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Место подношења:општински услужни центар, шалтер број 5
Потребна документација:
захтев
копија плана парцеле
извод из листа непокретности
информација о локацији или локацијска дозвола издата у складу са законом којим се
уређује планирање и изградња
мишљење јавног водопривредног предузећа
мишљење републичке организације надлежне за хидрометеролошке послове
мишљење министарства надлежног за послове туризма за објекте и радове на територији
бањског места
технички опис објекта,односно радова
графичке прилоге:генералну ситуацију,основе,профиле и др.
раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове
реконструкције
доказ о решеним имовинско-правним односима
претходну студију оправданости са генералним пројектом или студију оправданости са
идејним пројектом са извештајем ревизионе комисије о стручној контроли
републичка такса у износу од 900,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1 и 9,Закон о републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник
РС“,
број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)
општинска такса у износу од 700,00 динара, на рачун Буџета Општине Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1,4/1,Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.80 Доношење решења о издавању водне сагласности

•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
захтев
решење о издавању водних услова
Локацијска дозвола издата у складу са законом којим се уређује планирање и изградња
главни пројекат са одговарајућом лиценцом за одговорног пројектанта
извод из главног пројекта који се односи на хидротехнички део и део који се односи на
објекте који утичу на водни режим
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•
•

•

•

извештај о техничкој контроли главног пројекта са одговарајућим лиценцом за лице које је
извршило техничку контролу тог пројекта
републичка такса у износу од 900,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1 и 9,Закон о републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник
РС“,број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)
општинска такса у износу од 700,00 динара на рачун Буџета Општине Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1,4/1, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30 дана од дана подношења захтева

11.81 Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте и радове за које је издата
водна сагласност или водна дозвола

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
захтев
решење о издавању водне сагласности или водне дозволе
извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне
сагласности за уздавање водне дозволе
извештај о извршеном техничком прегледу објекта
главни пројекат или пројекат изведеног објекта
извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта
републичка такса у износу од 900,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1 и 9,Закон о републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник
РС“,број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)
општинска такса у износу од 700,00 динара на рачун Буџета Општине Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1,4/1, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

11.82 Доношење решења о издавању водне дозволе за објекте за које је издата употребна
дозвола а није издата водна сагласност

•
•
•
•
•

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
захтев
употребна дозвола
извештај јавног водопривредног предузећа о спремности објекта за издавање водне дозволе
главни пројекат или пројекат изведеног објекта
извод из главног пројекта или пројекта изведеног објекта

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 172 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

•

•

•

републичка такса у износу од 900,00 динара, на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1 и 9,Закон о републичким
административним
таксама
(„Службени
гласник
РС“,број
43/03,54/09,47/13,45/15,61/17,38/19)
општинска такса у износу од 700,00 динара на рачун Буџета Општине Варварин број 840742251843-73 са позивом на број 97 10108101146858, тарифни број 1/1,4/1, Одлука о
општинским административним таксама и накнадама које представљају приход остварен
делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине Варварин“,број
5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Рок за решавање: 30дана од дана подношења захтева

11.83 Уверење да се подносилац захтева бави пољопривредном производњом, ради
пољопривредних машина

•
•
•
•
•
•

увоза

Место подношења:општински услужни центар,шалтер број 5
Потребна документација:
захтев
изјава сведока да се бави пољопривредном производњом
препис листа непокретности
републичка такса у износу од 640,00 динара на рачун Буџета РС број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 10108101146858,Закон о републичким административним
таксама(„Службени гласник РС“,број 43/03, 54/09,47/13,45/15,38/19)
општинска такса у износу од 700,00 динара, Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверење се издаје одмах
Утврђивање и наплата јавних прихода

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 70/03,
55/04, 10/11, 2/12,108/16,30/18,95/18,86/19,144/20)
Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,
125/14,89/18,86/19,126/20)
Закон о управном поступку („Службени лист СРЈ 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ број
20/10,18/16,95/18)
Уоквиру својих надлежности одсек за утврђивање и наплату јавних прихода пружа следеће
услуге заинтересованим лицима:
Издавање уверења на основу члана 29. ЗУП-а („Службени лист СРЈ“број 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10,18/16,95/18) и то:
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11.84 Издавање уверења за ослобађање плаћања пореза на пренос апсолутних права за
куповину првог стана

•
•
•
•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев
уговор о купопродаји непокретности
Ослобођено плаћања такси
на
основу
административним
таксама
(„Службени
5/17,13/17,35/20,17/21)
Уверење се издаје одмах.

члана
лист

11.
Одлуке
о општинским
општине
Варварин“,
број

11.85 Издавање уверења за повраћај ПДВ-а

•
•
•
•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев
уговор о купопродаји непокретности
Ослобођено плаћања такси на основу члана 11. Одлуке о општинским административним
таксама („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверења се издају одмах.

11.86 Издавање уверења за потребе остваривања права на дечји додатак

•
•
•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев(писмени или усмени)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 11. Одлуке о општинским административним
таксама („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверења се издају одмах.

11.87 Издавање уверења за потребе остваривања права статуса енергетски заштићеног
купца

•
•
•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев(писмени или усмени)
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 11. Одлуке о општинским административним
таксама („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверење се издаје одмах.

11.88 Издавање уверења ради добијања средстава из буџета РС
Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
• захтев (писмени или усмени)
Информатор о раду органа општине Варварин
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•
•

Ослобођено плаћања такси на основу члана 11. Одлуке о општинским административним
таксама („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверења се издају одмах.

11.89 Издавање уверења за потребе остваривања права на пољопривредни кредит

•
•

•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев (усмени)
општинска административна такса у износу од 200,00 динара на рачун Буџета СО-е
Варварин, број 840-742251843-73,са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број
1/1,Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверења се издају одмах.

11.90 Издавање уверења за потребе одјаве радње у АПР

•
•

•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
Захтев (усмени)
општинска административна такса у износу од 200,00 динара на рачун Буџета СО-е
Варварин, број 840-742251843-73,са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број
1/1,Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверења се издају одмах

11.91 Издавање уверења за потребе учешћа на тендеру за правно лице или предузетника

•
•

•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев(усмени)
општинска административна такса у износу од 200,00 динара на рачун Буџета СО-е
Варварин, број 840-742251843-73,са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број
1/1,Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Уверења се издају одмах

11.92 Издавање решења о репрограму

•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев (писани)
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•

•

општинска административна такса у износу од 700,00 динара на рачун Буџета СО-е
Варварин, број 840-742251843-73,са позивом на број 97 10108101146858,тарифни број
1/1,4/1,Одлука о општинским административним таксама и накнадама које представљају
приход остварен делатношћу органа општине Варварин („Службени лист општине
Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)
Решења се издају одмах

11.93 Издавање уверења за потребе остваривања права на субвенције за пољопривреднике

•
•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
-захтев(усмени)
Ослобођено плаћања такси на основу члана 11. Одлуке о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17,13/17, 35/20 и 17/21)

11.94 Издавање решења о прекњижењу погршно или више наплаћених средстава

•
•
•

Место подношења:канцеларија ЛПА
Потребна документација:
захтев
Ослобођено плаћања таксе на основу члана 11.Одлука о општинским административним
таксама и накнадама које представљају приход остварен делатношћу органа општине
Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/17, ,13/17, 35/20 и 17/21)
Издавање решења се врши одмах.

11.95 Бесплатна правна помоћ
Закон о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“, број 87/2018)
Место подношења:општински услужни центар, шалтер 1 и 2
Законом о бесплатној правној помоћи уређује се бесплатна правна помоћ за грађане као
њене кориснике и начин њеног остваривања и пружања.Закон се примењује на кориснике
бесплатне правне помоћи који право на бесплатну правну помоћ нису остварили према другим
законима.
Бесплатна правна помоћ остварује се путем бесплатне правне помоћи у ужем смислу,
бесплатне правне подршке и бесплатне правне помоћи у прекограничним споровима.
Бесплатна правна помоћ може се пружити: држављанину РС, лицу без држављанства,
страном држављанину са сталним настањењу у РС и другом лицу које има право на бесплатну
правну помоћ према другом закону или потврђеном међународном угоовору, ако:
1) испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ сагласно закону
којим се уређује социјална заштита или корисник права на дечији додатак сагласно
закону којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и члановима
његове породице однодно заједничког домаћинства,
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2) не испуњава услове да буде корисник права на новчану социјалну помоћ или на дечији
додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода у конкретној
правној ствари испунило услове да постане корисник права на новчану социјалну
помоћ или на дечији додатак.
Бесплатна правна помоћ може да се пружи и ако је реч о:
1) детету о чијем се праву, обавези или интересу заснованом на закону одлучује у
поступку пред судом, другим државним органом односно органом јавне власти;
2) лицу према коме се извршава мера безбедности обавезног психијатријског лечења и
чувања у здравственој установи или заштитна мера обавезног психијатријског лечења;
3) лицу према коме се води поступак делимичног или потпуног лишења или враћања
пословне способности;
4) лицу које остварује правну заштиту од насиља у породици;
5) лицу које остварује правну заштиту од тортуре, нечовечног или понижавајућег
поступања или кажњавања или трговине људима;
6) лицу које тражи азил у РС;
7) избеглици, лицу под супсидијарном заштитом или интерно расељеном лицу;
8) особи са инвалидитетом;
9) детету које је заштићено услугом смештаја у систему социјалне заштите;
10) деци и младима којима је престала услуга социјалног смештаја до навршене 26 године
живота;
11) одраслим и старим лицима која су без сопственог пристанка смештена у установу
социјалне заштите;
12) лицу које остварује право на утврђивање времена и места рођења сагласно закону којим
се уређује ванпарнични поступак;
13) лицу које је погођено поступком принудног исељења и пресељења у складу са законом
којим се уређује становање.
Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања:
- правних савета;
- састављања поднесака;
- заступања и одбране.
Бесплатна правна помоћ није дозвољена у:
1) привредним споровима
2) поступку регистрације правних лица;
3) поступку накнаде штете за повреду части и угледа;
4) поступку пред прекршајним судом, ако за прекршај није запрећена казна затвора;
5) поступку у коме би вредност спора била у очигледној несразмери с трошковима
поступка;
6) поступку у коме је очигледно да тражилац бесплатне правне помоћи нема изгледа за
успех, посебно ако се његова очекивања не заснивају на чињеницама и доказима које је
предочио или су она супротна позитивним прописима, јавном поретку и добрим
обичајима;
7) случају да постоји очигледан покушај да се злоупотреби право на бесплатну правну
помоћ или неко друго право.
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Затев се подноси писмено или усмено на записник или електронским путем у складу са
законом, према месту пребивалишта, боравишта или месту пружања бесплатне правне помоћи.
На захтев за одобравање бесплатне правне помоћи не плаћа се такса.
Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи треба да садржи:
1) лично име,пребивалиште или боравиште подносиоца захтева и број телефона ако
постоји;
2) опис проблема због кога се тражи бесплатна правна помоћ и документа о описаном
проблему, ако подносилац захтева њима располаже.
Орган управе доноси решење о захтеву у року од осам дана од дана пријема захтева, а ако је
затражио допунску документацију од подносиоца захтева, у року од осам дана од дана када му је
она достављена.
Ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете по подносиоца захтева или ако би
истекао рок у коме он има право на предузимање радње у поступку орган управе је дужан да
донесе решење о захтеву у року од три дана након његовог пријема.
Орган управе одбија захтев за одобравање бесплатне правне помоћи ако нису испуњени
законом одређени услови за пружање бесплатне правне помоћи, ако у конкретној правној ствари
бесплатна правна помоћ није дозвољена или ако подносилац захтева условљава пружање
бесплатне правне помоћи крајњим исходом или успехом у поступку.
Против решења о одбијању захтева може се поднети жалба министарству, у року од осам
дана од дана пријема решења, односно у року од осам односно три дана од истека рока после кога
се сматра да је захтев одбијен.
Министарство је дужно да о жалби одлучи у року од 15 дана од дана пријема жалбе.
Општинско правобранилаштво
Општинско правобранилаштво је орган општине који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине Варварин.
Седиште општинског правобранилаштва је у Варварину, улица Марина Мариновића 34,
зграда општине, канцеларија број 15.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско
правобранилаштво:
• у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање
обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;
• прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа,
посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са
применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање
било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних
имовинско правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;
• даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица која
заступа, посебно уговора из области имовинско правних односа и привредно правних
уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
• даје правне савете свим органима општине које заступа;
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•

предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку или за предузимање
одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за
покретање поступка пред судом или другим органом поводом питања из своје надлежности.
Напомена: Све додатне информације, разних делокруга рада општине Варварин заинтересованих
лица могу се пронаћи на званичном сајту општине Варварин, на адреси www.varvarin.ls.gov.rs
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12.Преглед података о пруженим услугама
Општинска управа општине Варварин је у обавези да извештава о свом раду Скупштину
општине, те се на првој седници Скупштине у текућој години за претходну годину разматра
Извештај о раду Општинске управе.
Извештај о раду Општинске управе општине Варварин за 2020. годину, Скупштина општине
разматрала је и усвојила на седници одржаној 21.05.2021. године.
Извештај о раду дат је у делу 8. Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и
овлашћења.
У Извештају о раду Општинске управе, даје се приказ свих управних и стручних послова,
као и осталих активности које су обављене по основним организационим јединицама.
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13.Подаци о приходима и расходима
Одлука о Буџету општине Варварин за 2022. годину, заинтересована лица могу пронаћи на
интернет
адреси:
https://varvarin.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/Sluzbeni-list-20-2021.30.11.2021..pdf
Одлука о Буџету општине Варварин за 2021. годину заинтересована лица могу пронаћи на
интернет
адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2021/01/Sluzbeni-list-39-2020-18.-12.2020..pdf
Одлука о првом ребалансу буџета општине Варварин за 2021. годину, заинтересована лица
могу пронаћи на интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/Prvi-rebalansbudzeta-za-2021.godinu.pdf
Извршење Буџета општине Варварин за период 01.01.2021.- 30.04.2021. године,
заинтересована лица могу пронаћи на интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2021/05/fpirp2.pdf
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Варварин за 2021. годину, заинтересована
лица
могу
пронаћи
на
интернет
адреси:
http://varvarin.org.rs/%d0%b5%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0
%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/budzet/
Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2020. годину, заинтересована лица
могу пронаћи на интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/Sluzbeni-list-102021-21.05.2021.-1.pdf
Извештај независног ревизора о Завршном рачуну буџета општине Варварин за
2019.годину, заинтересована лица могу пронаћи на интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2021/03/IZVESTAJ-REVIZORA-2019-OPSTINA-VARVARIN.pdf
Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануарјун 2020 године, заинтересована лица могу пронаћи на интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2020/09/Sluzbeni-list-27-2020-09.09.2020..pdf
Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануар
–септембар 2020 године, заинтересована лица могу пронаћи на интернет адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/11/Sluzbeni-list-35-2020-13.11.2020..pdf
Одлука о Буџету општине Варварин за 2020. годину заинтересована лица могу пронаћи на
Интернет
адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/Budzet-za-2020-konacnaverzija.pdf
Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2019. годину, заинтересована лица
могу пронаћи на интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Sluzbeni-list-272020-09.09.2020..pdf
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Одлуку о Буџету општине Варварин за 2019. годину заинтересована лица могу пронаћи на
интернет адреси: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2018/12/Budzet-2019.pdf
Одлука о првом ребалансу буџета општине Варварин за 2019 годину, објављена је на
званичној интернет презентацији општине Варварин на локацији: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2019/02/Sluzbeni-list-05-2019-20.02.2019.pdf
Одлука о другом ребалансу буџета општине Варварин за 2019 годину, објављена је на
званичној интернет презентацији општине Варварин, на локацији: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2019/11/Sluzbeni-list-19-2019-04.11.2019.pdf
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Варварин за 2019. годину, објављена је на
званичној интернет презентацији општине Варварин, на локацији: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2019/12/3-Rebalans-za-2019.pdf
Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2019. годину, објављен је на званичној интернет
презентацији
општине
Варварин
на
локацији:
http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2019/02/Primer-Gradjanski-vodic-Varvarin-2019.pdf
Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануарјун 2019. године, објављен је на званичној интернет презентацији општине Варварин на локацији:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2019/08/1-Konsolidovani-izvestaj.pdf
Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за период јануарсептембар 2019 године, објављен је на званичној интернет презентацији општине Варварин на
локацији: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Sluzbeni-list-19-2019-04.11.2019.pdf
Одлука о Завршном рачуну Буџета општине Варварин за 2018. годину, објављена је на
званичној
презентацији
општине
Варварин
на
локацији:
http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2019/08/Odluka-o-zavrsnom-racun-za-2018.pdf
Одлука о буџету општине Варварин за 2018.годину, објављена је на званичној интернет
презентацији општине Варварин, на локацији: http://varvarin.org.rs/budzet/
Одлука о првом ребалансу буџета општине Варварин за 2018 годину, број 400-117/2018 од
27.04.2018. године, објављена је на званичној интернет презентацији општине Варварин на
локацији: http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/Rebalans-I-2018.pdf
Одлука о другом ребалансу буџета општине Варварин за 2018. годину, број 400-162/2018 од
12.07.2018. године објављена је на званичној интернет презентацији општине Варварин на
локацији:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2018/08/II%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE.pdf
Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 182 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

Одлука о завршном рачуну буџета општине Варварин за 2017. годину објављена је на
званичној интернет презентацији општине Варварин на локацији: http://varvarin.org.rs/wpcontent/uploads/2018/06/Sluzbeni-list-07-2018-12.6.2018-1.pdf
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и
правилности пословања општине Варварин за 2016 годину, број 400-1087/2017-04 од
03.11.2017.године, објављен је на званичној интернет презентацији општине Варварин на
локацији: http://varvarin.org.rs/izvestaj-o-reviziji-drzavne-revizorske-institucije/
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14.Подаци о јавним набавкама
Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12,14/15,68/15 и
91/2019), уређен је поступак спровођења јавних набавки за органе који користе буџетска средства
и који се сматрају наручиоцима.
Јавна набавка, у смислу овог закона, је: 1) набавка на основу уговора о јавној набавци добара,
услуга или радова које набавља један или више јавних наручилаца од привредних субјеката које су
ти наручиоци одабрали без обзира да ли су добра, услуге или радови намењени за јавнe сврхе; 2)
набавка на основу уговора о јавној набавци добара, услуга или радова које набавља један или више
секторских наручилаца од привредних субјеката које су ти наручиоци одабрали, под условом да су
добра, услуге или радови намењени обављању неке од секторских делатности.
Наручилац, у смислу Закона о јавним набавкама је заједнички појам за јавног наручиоца и
секторског наручиоца.
Јавни наручиоци, у смислу овог закона, су: 1) Република Србија, односно републички органи;
2) органи аутономне покрајине; 3) органи јединице локалне самоуправе; 4) правна лица основана у
циљу задовољавања потреба у општем интересу, које немају индустријски или трговински
карактер, ако је испуњен било који од следећих услова: (1) да се више од 50% финансирају из
средстава јавног наручиоца; (2) да надзор над радом тих правних лица врши јавни наручилац; (3)
да више од половине чланова органа надзора или органа управљања тих правних лица именује
јавни наручилац; 5) групе наручилаца из тач. 1) - 4) овог става.
Одредбе овог закона не примењују се на: 1) набавку добара, услуга и спровођење конкурса за
дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена
вредност мања од 3.000.000 динара; 2) набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн,
чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара, за потребе дипломатских мисија,
дипломатско-конзуларних представништава и обављање других активности Републике Србије у
иностранству, као и на набавку радова за те потребе чија је процењена вредност мања од
650.000.000 динара; 3) набавку друштвених и других посебних услуга из члана 75. овог закона чија
је процењена вредност мања од 15.000.000 динара када набавку спроводи јавни наручилац,
односно мања од 20.000.000 динара када набавку спроводи секторски наручилац. У случају из
става 1. овог члана примењују се начела овог закона на начин који је примерен околностима
конкретне набавке.
Чланом 88. Закона о јавним набавкама прописана је обавеза сваког Наручиоца да донесе
годишњи план јавних набавки који садржи следеће податке: 1) предмет јавне набавке и CPV
ознаку; 2) процењену вредност јавне набавке; 3) врсту поступка јавне набавке; 4) оквирно време
покретања поступка. Наручилац у плану јавних набавки из става 1. овог члана наводи уколико
набавку спроводи преко тела за централизоване јавне набавке. План јавних набавки и све његове
касније измене или допуне, наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од десет дана од дана доношења. Изменом и допуном плана јавних набавки
сматра се планирање нове јавне набавке, измена предмета јавне набавке и повећање процењене
вредности јавне набавке за више од 10%. Наручилац није дужан да објави процењену вредност
јавне набавке и податке из плана јавних набавки који представљају пословну тајну у смислу
закона којим се уређује заштита пословне тајне или тајне податке у смислу закона којим се уређује
тајност података. Наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у
годишњем плану јавних набавки.У изузетним случајевима, када јавну набавку није могуће
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унапред планирати или из разлога хитности, наручилац може да покрене поступак јавне набавке и
ако набавка није предвиђена у плану јавних набавки.
Канцеларија за јавне набавке евидентира податке о поступцима јавних набавки и уговорима о
јавним набавкама путем аутоматског прикупљања са Портала јавних набавки. Канцеларија за јавне
набавке може да затражи од наручиоца податке о сваком појединачном поступку јавне набавке
или закљученом уговору, при чему је наручилац дужан да поступи по захтеву у најкраћем могућем
року, а најкасније осам дана од пријема захтева. Наручилац је дужан да евидентира податке о
вредности и врсти јавних набавки из чл. 11 - 21. овог закона, и то по сваком основу за изузеће
посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. овог закона. Податке из става 3. овог члана
наручиоци збирно објављују на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за
претходну годину, према упутству које Канцеларија за јавне набавке објављује на својој интернет
страници.
Подаци о јавним набавкама се у складу са законом, објављују на Порталу јавних набавки..
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке општине Варварин, објављен је у
Службеном листу општине Варварин број 24/2020 и заинтересована лица овај Правилник могу
пронаћи на интернет презентацији општине Варварин на адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/08/Sluzbeni-list-24-2020-14.08.2020-vece.pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним
набавкама не примењује општине Варварин, објављен је на интернет презентацији општине
Варварин и заинтересована лица га могу пронаћи на следећој адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/09/Pravilnik-nabavke-bez-primene-ZJN.pdf
14.1

План јавних набавки за 2020. годину

Укупно планирана средства за јавне набавке на које се примењује Закон о јавним набавкама
износе 184.883,651 динара без ПДВ-а, и чине га:
- добра у износу од 14.833.332,00 динара,
- услуге у износу од 8.469.998,00 динара,
- радови у износу од 161.580.321 динара.
План јавних набавки за 2020 годину, заинтересована лица могу пронаћи на интернет презентацији
општине Варварин на адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/01/PLAN2020LOKJP07193114Ovarvarin14012020-2.pdf
План набавки за 2020. годину, Општина Варварин - I измена, заинтересована лица могу пронаћи
на интернет презентацији општине Варварин на адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/02/PLAN2020LOKJP07193114Ovarvarin25022020-4.pdf

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године

Страна ~ 185 ~

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА ВАРВАРИН

План набавки за 2020. годину- II измена, заинтересована лица могу пронаћи на интернет
презентацији општине Варварин на адреси:
http://varvarin.org.rs/wp-content/uploads/2020/07/PLAN2020LOKJP07193114Ovarvarin12062020-41.pdf
Информације о текућим јавним набавкама, заинтересована лица могу пронаћи на званичној
презентацији општине Варварин на адреси:
http://varvarin.org.rs/portfolio-types/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b5/
Спроведени поступци јавних набавки у 2020. години су:
1.Јавна набавка мале вредности за набавку добара-угља
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 27.01.2020. године
Основни подаци о добављачу: „Слава-транс“ доо Крагујевац
Одлука о додели уговора број 404-26/2020 од 27.01.2020. године, објављена је на званичној
интернет страници општине Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
2.Јавна набавка мале вредности за набавку добара- канцеларијског материјала
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 29.01.2020. године
Основни подаци о добављачу: „SR U- Force computers“, Варварин
Одлука о додели уговора број 404-28/2020 од 29.01.2020. године,објављена је на званичној
интернет страници општине Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
3.Јавна набавка услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 11.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: Институт „Михајло Пупин“ д.о.о, Београд
Одлука о додели уговора број 404-40/2020 од 11.02.2020. године, објављена је на званичној
интернет страници општине Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
4.Јавна набавка, адаптација подова у Дому културе у Орашју-грађевински радови
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: Archidesign-ing plus, Краљево
Обавештење о закљученом уговору, објављено је на званичној интернет страници општине
Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
5.Јавна набавка услуга- лични пратилац детета
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 20.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: Хуманитарна организација „Дечје срце“, Београд
Одлука о додели уговора број 404-43/2020 од 20.02.2020. године, објављена је на званичној
интернет страници општине Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
6.Јавна набвка мале вредности-набавка услуга:Израда пројектне документације за реконструкцију
путева и улица на територији општине Варварин
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Датум доношења одлуке о додели уговора:23.03.2020. године
Основни подаци о добављачу:“Геоопрема Јелашница“ и „ПСММ Инжењеринг“ доо Ниш
Одлука о додели уговора број 404-53/2020 од 23.03.2020. године, објављена је на званичној
интернет страници општине Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
7. Јавна набавка мале вредности-набавка минибуса за потребе општине Варварин
Датум доношења Одлуке о додели уговора: 02.07.2020. године
Основни подаци о добављачу: Друштво за производњу, промет и услуге RAYAN LTD доо
Чачак
Одлука о додели уговора број 404-79/2020 од 02.07.2020. године, објављена је на званичној
интернет страници општине Варварин у делу ЈАВНЕ НАБАВКЕ.
8.Јавна набавка-извођење радова на реконструкцији улице у Село Варварину и ојачању коловозне
конструкције локалног пута кроз Доњи Катун
Све информације о
јавној набавци, заинтересована лица могу пронаћи на адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/1841
14.2 План јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину објављен је на Порталу ЈАВНИХ НАБАВКИ и
заинтересована лица овај план (претрагом општине Варварин) могу пронаћи на адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/planovi-nabavki-svi
Поступке јавних набавки, заинтересована лица могу пронаћи на порталу ЈАВНИХ НАБАВКИ
(претрагом општине Варварин), на адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi
Одлуке и уговоре јавних набавки, заинтересована лица могу пронаћи на порталу ЈАВНИХ
НАБАВКИ (претрагом општине Варварин), на адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/odluke-o-dodeli-ugovora
14.3 План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину објављен је на Порталу ЈАВНИХ НАБАВКИ и
заинтересована лица овај план (претрагом општине Варварин) могу пронаћи на адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/planovi-nabavki-svi
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15.Подаци о државној помоћи
Скупштина општине Варварин није додељивала нити тренутно додељује државну помоћ у
било којем облику (трансвери, субвенције, дотације, донације, учешће у финансирању пројеката,
кредити под повлашћеним условима, ослобађање од плаћања накнаде, уступање средстава и
слично)
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16.Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
16.1

Подаци о зарадама исплаћеним за јул 2022. године
Нето плата без минулог рада

Изабрана и постављена лица
Председник општине – изабрано лице
Заменик председника општине – изабрано лице
Помоћник председника општине – постављено лице,
функционер
Председник скупштине – изабрано лице
Заменик председника скупштине – изабрано лице
Секретар скупштине – постављено лице, функционер
Начелник управе – постављено лице, службеник на
положају
Начелник Одељења, самостални саветник са VII степеном
Општински правобранилац
Запослени
Референт
Виши референт – IV степен
Сарадник – VI степен
Млађи саветник – VII степен
Саветник – VII степен

102.448,04
89.211,86
62.183,20
89.211,86
75.975,68
78.106,42
88.304,12
69.892,65
81.524,65
33.042,10
34.340,55
41.966,66
50.322,71
63.524,66

НАПОМЕНА: Плате у складу са новим звањима почеће да се исплаћују по доношењу прописа
који ће уредити ову област за запослене у јединицама локалне самоуправе.
16.2

Исплаћене накнаде у 2019 години (01.01.2019.-31.12.2019. године)

Заменик председника општине 24.348,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Секретар скупштине 16.784,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Општински правобранилац 23.700,00 динара, накнада за долазак и одлазак са рада
16.3

Исплаћене накнаде у 2019. години (01.01.2019.-31.12.2019.године)
-накнада трошкова чланова комисија-

Заменик председника општине 4.500,00 динара, накнада трошкова чланова комисија
Секретар скупштине 18.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија
Општински правобранилац 6.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија
Начелник општинске управе 6.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија
Председник скупштине општине 13.500,00 динара, накнада трошкова чланова комисија
Заменик председника скупштине општине 15.000,00 динара, накнада трошкова чланова
комисија
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16.4

Исплаћене накнаде у 2019. години (01.01.2019.- 31.12.2019. године) за запослене

Укупан износ исплаћених накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у
периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. године је у износу од:
-за месец јануар у износу од 71.975,00 динара,
-за месец фебруар у износу од 73.186,00 динара,
-за месец март у износу од 73.288,00 динара,
-за месец април у износу од 69.096,00 динара,
-за мај месец у износу од 66.313,80 динара,
-за јун месец у износу од 58.988,00 динара,
-за јул месец у износу од 61.424,00 динара,
-за месец август у износу од 57.580,00 динара,
-за месец септембар у износу од 64.729,00 динара,
-за месец октобар у износу од 71.922,00 динара,
-за месец новембар у износу од 66.613,00 динара.
16.5

Исплаћене накнаде у 2019. години (01.01.2019.-31.12.2019. године) за запослене
-накнада трошкова чланова комисија-

Укупан износ исплаћених наканада трошкова чланова комисија за запослене у периоду од
01.01.2019.- 31.12.2019. године је у износу од 376.927,85 динара
16.6

Исплаћене наканаде у 2020. години (01.01.2020.-29.12.2020. године)

Председник општине 5.909,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Заменик председника општине 31.780,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Заменик председника скупштине 3.894,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Секретар скупштине општине 15.021,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Општински правобранилац 21.077,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
16.7 Исплаћене накнаде у 2020. години (01.01.2020.-31.12.2020.године)
-накнада трошкова чланова комисијаЗаменик председника општине 6.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија,
Секретар скупштине 6.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија,
Општински правобранилац 6.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија,
Начелник општинске управе 7.500,00 динара, накнада трошкова чланова комисија,
Председник скупштине општине 13.500,00 динара, накнада трошкова чланова комисија,
Заменик председника скупштине општине 3.000,00 динара, накнада трошкова чланова
комисија,
Помоћник председника општине 6.000,00 динара, накнада трошкова чланова комисија,
Општински правобранилац 1.500,00 динара, накнада трошкова чланова комисија.
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16.8 Исплаћене накнаде у 2020. години (01.01.2020.-29.12.2020.године) за запослене
Укупан износ исплаћених накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у
периоду од 01.01.2020.- 29.12.2020. године је у износу од:
-за месец децембар у износу од 66.618,00 динара,
-за месец јануар у износу од 66.668,00 динара,
-за месец фебруар у износу од 76.235,00 динара,
-за месец март у износу од 61.676,00 динара,
-за месец април у износу од 41.462,00 динара,
-за месец мај у износу од 61.297,00 динара,
-за месец јун у износу од 63.298,00 динара,
-за месец јул у износу од 71.717,00 динара,
-за месец август у износу од 77.549,00 динара,
-за месец септембар у износу од 69.827,00 динара,
-за месец октобар у износу од 69.336,00 динара,
-за месец новембар у износу од 64.256,00 динара.
16.9 Исплаћене накнаде у 2020. години (01.01.2020.-31.12.2020. године) за запослене
-накнада трошкова чланова комисијаУкупан износ исплаћених наканада трошкова чланова комисија за запослене у периоду од
01.01.2020.- 31.12.2020. године је у износу од 260.800,00 динара
16.10 Исплаћене наканаде у 2021. години (01.01.2021.-31.12.2021. године)
Председник општине 24.805,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Заменик председника општине 56.141,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Заменик председника скупштине 21.056,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Секретар скупштине општине 22.314,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Општински правобранилац 25.205,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
16.11 Исплаћене накнаде у 2021. години (01.01.2021.-31.12.2021.године) за запослене
Укупан износ исплаћених накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у
периоду од 01.01.2021.- 31.12.2021. године је у износу од:
- за месец децембар у износу од 63.877,00 динара,
- за месец јануар у износу од 59.785,00 динара,
- за месец фебруар у износу од 56.495,00 динара,
- за месец март у износу од 83.997,00 динара,
- за месец април у износу од 79.319,00 динара,
- за месец мај у износу од 74.319.00 динара,
- за месец јун у износу од 76.318,00 динара,
- за месец јул у износу од 74.904,00 динара,
- за месец август у износу од 74.263,00 динара,
- за месец септембар у износу од 78.277,00 динара,
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-за месец октобар у износу од 79.222,00 динара,
-за месец новембар у износу од 76.865,39 динара.
16.12 Исплаћене наканаде у 2022. години (01.01.2022.-29.08.2022. године)
Председник општине 2.600,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Заменик председника општине 37.560,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Заменик председника скупштине 16.662,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са
рада
Секретар скупштине општине 11.608,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
Општински правобранилац 16.014,00 динара, накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
16.13 Исплаћене накнаде у 2022. години (01.01.2022.-29.08.2022.године) за запослене
Укупан износ исплаћених накнада трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у
периоду од 01.01.2022.- 30.06.2022. године је у износу од:
-за месец децембар у износу од 83.506,65 динара,
-за месец јануар у износу од 68.563,00 динара,
-за месец фебруар у износу од 72.553,00 динара,
-за месец март у износу од 89.942,00 динара,
-за месец април у износу од 73.439,00 динара,
-за месец мај у износу од 73.244,00 динара,
-за месец јун у износу од 62.623,00 динара,
-за месец јул у износу од 83.834,00 динара.
.

17.Подаци о средствима рада
ИЗВЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ
http://varvarin.org.rs/е-управа/документи/popis-imovine-i-obaveza/
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18.Чување носача информација
Одељења и Службе Општинске управе Варварин поседују следеће врсте носача
информација:
• Носачи за информације у писаном облику
• Електронски носачи информација
Носачи информација чувају се у архиви, електронској бази података,полицама са
регистраторима, заједничком серверу и појединачним рачунарима.
Услови чувања носача информација одговарају прописима о канцеларијском пословању.
Само запослени имају приступ носачима информација.Рачунари су заштићени од вируса.У Управи
се врши периодичан преглед испуњености услова за чување носача информација.
Информације које су примљене у формалном (писаном облику или у обликуфотографија,
на CD-у и сл.) облику или су настале у раду Општинске управе Вараврин, подлежу аутоматској
обради података у складу саУпутством о канцеларијском пословању.
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе предвиђено једа
канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање,евидентирање,
достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање
и чување архивских предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају
архивске грађе надлежном архиву, праћење ефикасности и ажурности рада органа државне управе.
Информације (формалне), по правилу се чувају у изворном облику у писарници, односно у
архивском депоу.
У Општинској управи Вараврин, све формалне информације, било да су примљене или су
настале у раду управе, се скенирају како би биле доступне и након законски предвиђеног рока
чувања.
У архиви се чувају завршени (архивирана) предмети, евиденције о предметима, као и
остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву.
Све форме информација које су настале у раду општинске управе, доступне су грађанима и
правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку када су у питању управни
предмети, док се за остале примењују акти донети од стране Општинске управе.
Такође, када је у питању приступ информацијама које се односе на рад органа општине Варварин,
странке се увек могу позвати на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
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19.Врсте информација у поседу
Врсте информација које су настале у раду или у вези са радом и које се налазе у поседу
органа Општине Вараврин су:
• збирке прописа,
• статути, пословници,
• одлуке, решења, закључци
• правилници, наредбе, упутства
• програми, планови
• препоруке, мишљења
• извештаји, информације
• потврде, сагласности, дописи, обавештења
• закључени уговори
• записници са седница
• службене белешке
• захтеви, иницијативе, жалбе, приговори, представке
• документација о извршеним плаћањима
• документа запослених
• документација о спроведеним конкурсима
• примљена електронска пошта
• понуде на јавним набавкама и јавни позиви
• радне верзије докумената у припреми, нацрти и предлози прописа
• друга акта у складу са прописима
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20.Подаци о врстама информација којима државни орган омогућава
приступ
У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којим располажу
органи општине Варварин, које су настале у раду или у вези са радом органа општине Варварин,
које су настале у раду или у вези са радом органа општине Варварин и које су побројане у
поглављу 10 овог Информатора могу се добити на основу захтева за приступ информацијама.
Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама
информација и из следећих разлога:
Ако је тражена информација већ доступна на Интернету, поступиће се на основу члана 10.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тако што ће се подносиоцу захтева,
уместо омогућавања увида или копије документа, доставити тачна интернет адреса на којој се
информација може прочитати или документ преузети.
Захтеви могу бити делимично или потпуно одбијени на основу члана 14. Закона о
слободном приступу информацијама. Подносиоцу захтева, у начелу, неће бити омогућен приступ
у личне податке, а биће омогућен у делове документа који преостају када се из њега издвоје
информације које се штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја.
Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама (ускратити ће податак о
имену и презимену жалиоца, адреси и другим контактима, као и личне податке других лица која се
помињу у жалби).
Подаци о запосленим лицима (ускратити ће се приступ њиховим личним подацима, нпр.
ЈМБГ, датум рођења, кућна адреса и број телефона, националност, подаци о здравственом стању,
социјалном статусу и сл).
Подаци о исплатама (ускратити ће се поједине личне податке лица које добијају исплате из
буџета- број рачуна у банци, ЈМБГ, адреса становања).
Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку пред органом,
процениће се да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време трајања
поступка, ако би то могло угрозити даље вођење поступка.
Такође, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја прдвидео је
могућност да се право на приступ информацијама ускрати уколико постоји претежнији интерес
који се може супротставити интересу тражиоца (јавности) да зна.
Према одредбама члана 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
тражиоцу се неће омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако
би се тиме:
• угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
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•

•
•
•

угрозило, омело или отежало спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за
кривично дело, вођење предкривичног поступка односно судског поступка, извршење
пресуде или сровођење казне, вођење којег другог правно уређеног поступка, фер
поступање и правично суђење;
озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, међународни односи;
битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи, остварење
оправданих економских интереса;
учинила доступним информација или документ за који је прописима или службеним актом
заснованом на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна и друга тајна,
односно информација која је доступна само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања
могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који
претежу над интересом за приступ информацији.
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21.Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Службени гласник РС“, број
120/04, 54/07, 104/09,36/10,105/21).
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са
радом органа општине Варварин и које се налазе на неком документу који је у поседу органа
општине Варварин, може се поднети на неки од следећих начина:
• У писаној форми на поштанску адресу:
„ Општинска управа општине Варварин“,
37260 Варварин, ул. Марина Мариновића 38,
• електронском поштом, на адресу:
opstina@varvarin.ls.gov.rs
• усмено,
на записник на шалтеру број 1 и 2 Писарнице општинске управе Варварин,
у времену од 07 до 15 часова
• факсом на телефон број 037/783-100.
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја може се поднети следећим
органима локалне самоуправе, јавним предузећима или установама у општини Варварин:
Општина Варварин, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин
Председник општине, Марина Мариновића 38,37260 Варварин- овлашћена за поступање је
Сузана Петковић по решењу број 037-31/2022
Општинско веће, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин-овлашћена за поступање је
Сузана Петковић, по решењу број 037-33/2022
Скупштина општине, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин- овлашћена за поступање је
Сузана Петковић, по решењу број 037-36/2022
Општинска управа, Марина Мариновића 38,37260 Варварин-овлашћена за поступање је
Сузана Петковић, по решењу број 037-35/2022
Општинско јавно правобранилаштво, Марина Мариновића 38, 37260 Варварин-овлашћена
за поступање је Сузана Петковић, по решењу број 112-64/2022.
Списак месних заједница општине Варварин, јавних предузећа и установа којима се можете
обратити захтевом за слободан приступ информацијама од јавног значаја, може се пронаћи
на следећој адреси:
https://www.poverenik.rs/sr/
У вези са подношењем захтева и остваривањем права на приступ информацијама, истиче се
да:
1. Свако (нпр. домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ
информацијама;
2. Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што
прецизнији опис информације која се тражи;
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3. У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;
4. Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од
следећег: увид у документ који садржи информацију, копија докуманта на којем се
информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о
томе да ли је информација иначе доступна.
У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и
упућивање копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове
које орган има у вези са поступањем по захтеву.Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом
и Трошковником који је утврдила Влада Србије.
Информација од јавног значаја
Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже
орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном
документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. Да би се нека
информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације
орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази документ
који садржи информацију,датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су
битна друга слична својства информације.
Право на приступ информацијама од јавног значаја
Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију
од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.Свако има право да му се информација
од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи
информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев,
копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.
Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање
Подношење захтева писаним путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу
тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи.Захтев може садржати и друге
податке који олакшавају проналажење тражене информације.Тражилац не мора навести разлоге за
захтев.Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде поучи
тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.Ако
тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15дана од дана пријема
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће
закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Подношење захтева усменим путем.
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и
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примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.Образац за подношење захтева за приступ
информацији од јавног значаја налази се на сајту Општине Варварин.
Поступање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је
упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација
тражена.Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за
заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му
изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.Ако орган власти није у
могућности, из оправданих разлога, да у року од 15дана од дана пријема захтева обавести
тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у
року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може
бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно
упути копију тог документа.
Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом. Орган власти ће заједно са обавештењем о
томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда
му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација
бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а услучају да не
располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да
употребом своје опреме изради копију.Увид у документ који садржи тражену информацију врши
се у службеним просторијама органа власти.Тражилац може из оправданих разлога тражити да
увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је
одредио орган од кога је информација тражена. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши
увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ
пратиоца.Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе
сачинити службену белешку.Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести
тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену
информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење
писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити
против таквог решења.
Накнада
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.Копија документа који
садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова
израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Висина накнаде нужних трошкова
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прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).Од обавезе
плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену информацију, изузети су
новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту
људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица
када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и
животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна
у земљи или на интернету.
Стављање на увид и израда копије
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом
располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене
опреме.Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видеокопију, дигиталну
копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је
то могуће, у облику у коме је тражена. Ако орган власти не располаже техничким могућностима за
израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.
Прослеђивање захтева поверенику
Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију,проследиће
захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Поступање повереника по прослеђеном захтеву
По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржитражену
информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа власти којиму је проследио
захтев.Ако утврди да се документ не налази у поседу органа власти који му је проследио захтев
тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу власти који тај документ поседује, осим ако је
тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиоца или ће тражиоца упутити на орган
власти у чијем поседу се налази тражена информација. Начин поступања одредиће Повереник у
зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од
јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана
достављања.
Одредбе поступка
На поступак пред органом власти примењују се одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.
Право на жалбу
•

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:
орган власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је
достављено решење или други акт;
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•
•
•
•
•

орган власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
орган власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи тражену информацију
уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;
орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин
предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја;
орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију,односно не изда
копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4.Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја или
орган власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на
слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Формулари

Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и у овом Информатору.
Изјављивање жалбе:
Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о
личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа власти на адресу:
Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности
Београд, Булевар краља Александра 15
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назив и седиште органа коме се захтев упућује
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09,36/10,105/21), од горе наведеног органа
захтевам:
□
□
□
□

обавештење да ли поседује тражену информацију;
увид у документ који садржи тражену информацију;
копију документа који садржи тражену информацију;
достављање копије документа који садржи тражену информацију:
□ поштом
□ електронском поштом
□ факсом
□ на други начин:*** _____________________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

У _____________________,

_________________________________
(тражилац информације / име и презиме)

Дана, _________2022. године
_________________________________
(адреса)

_________________________________
(други подаци за контакт)

_________________________________
(потпис)



У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
У кућици означити начин достављања копије докумената.
***
Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
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ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није поступио у целости/ ПО
ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ)
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
подносим:
ЖАЛБУ
против
(навести назив органа)

због тога што орган власти:
није поступио / није поступио у целости / у законском року
(подвући због чега се изјављује жалба)

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу
дана _________ 2022.године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја омогући увид – копија документа који садржи
информације о / у вези са :

(навести податке о захтеву и информацији/ама)

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ
траженој/им информацији/ма.
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти.
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити
и добијени одговор органа власти.
У _____________________,

_________________________________
(подносилац жалбе / име и презиме)

Дана, _________2022. године
_________________________________
(адреса)

_________________________________
(други подаци за контакт)

_________________________________
(потпис)
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ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Булевар краља Александрa бр. 15
ЖАЛБА

(име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)

против решења – закључка
(назив органа који је донео одлуку)

Број .................................... од ....................... 2022. године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној
форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-

упутио/ла дана ............... 2022. године и тако ми ускраћено-онемогућено
остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног
значаја.
Oдлуку
побијам
у
целости,
односно
у
делу
којим
...................................................................................................................................
јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи
одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
У _____________________,
_________________________________
(подносилац жалбе / име и презиме)

Дана, _________2022. године
_________________________________
(адреса)

_________________________________
(други подаци за контакт)

_________________________________
(потпис)

Напомена:
•

•

У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је одлуку
донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је незадовољан одлуком,
с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу, додатно образложење може
посебно приложити.
Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и копију
одлуке органа која се оспорава жалбом.

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ
писани

усмени

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХЕТВА

УДОВОЉАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ
-

-

обавештавање о поседовању
информације

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ

увид у документ са траженом
информацијом

-

издавање копије документа са
траженом информацијом

-

достављање копије документа
поштом или на неки други начин

РЕШЕЊЕ
ПО ЖАЛБИ ПОВЕРЕНИКА
ЗАКЉУЧАК О
ОДБАЦИВАЊУ
ЖАЛБЕ

Информатор о раду органа општине Варварин
Датум последњег ажурирања 29.08.2022. године
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РЕШЕЊЕ О
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ЖАЛБЕ
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