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ГОДИНА XXХIX 
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В А Р В А Р И Н 

 

Лист излази према потреби 

Годишња претплата 300 дин. 

Цена овог броја 30 дин. 

Рок за рекламацију 10 дана 

 

 

21. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Варварин ("Службени лист 

општине Варварин" број 5/2019), a у вези са Закључком Владе РС 05 Број: 023-5824/2022-

1 од 28. јула 2022.године, 

 Скупштина општине Варварин на 21. седници одржаној дана 13. септембра 2022. 

године, донела је  

ОДЛУКУ 

 

I ПРИХВАТА СЕ препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 Број: 

023-5824/2022-1 од 28. јула 2022.године и даје сагласност да се потраживање Општине 

Варварин према Предузећу за производњу гумарских и хемијских производа ''Trayal 

кorporacijа'' а.d. Крушевац, по основу уступљених јавних прихода са стањем на дан 18. 

јул 2022.године, са припадајућом каматом до дана доношења закључка 

28.07.2022.године, које је утврђено записником Министарства финансије - Пореске 

управе - Центар за велике пореске дужнике број: 251-433-12-02313/2022-3000 од 

19.08.2022.године, у укупном износу од 13.303,67 РСД конвертује у трајни улог 

Општине Варварин у капиталу Предузећу за производњу гумарских и хемијских 

производа ''Trayal кorporacijа'' а.d. Крушевац. 

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

листу општине Варварин''. 
 

III Одлуку доставити: Предузећу за производњу гумарских и хемијских 

производа ''Trayal кorporacija'' а.d. Крушевац, Министарству финансија – Пореској 

управи ради даље реализације и Општинској управи општине Варварин. 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
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БРОЈ: 023-40/2022-I 

У Варварину, дана 13. септембра 2022. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН              

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 22. 

 

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

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

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

Скупштина општине Варварин на 21. седници одржаној дана 13. септембра 2022. 

године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

Члан 1. 

Поводом  23. септембра - Дана општине Варварин, Скупштина општине Варварин 

додељује признања и награде општине Варварин следећим организацијама и 

појединцима 

 

 

             I  ПЛАКЕТЕ: 

 

1. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Београд, за успешну сарадњу и помоћ на изградњи канализационе мреже 

на територији општине Варварин кроз пројект ''Чиста Србија''; 

 

2. Министарству државне управе и локалне самоуправе Београд, за 

успешну сарадњу и реализоване пројекте на побољшању живота и рада 

грађана општине Варварин; 

 

3. Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд, за 

успешну сарадњу и помоћ у реализацији пројеката на унапређењу и развоју 

руралне инфраструктуре у општини Варварин; 

 

4. Компанији ''Kalem Gogi DOO'' из Варварина, за пружену помоћ 

корисницима Народне кухиње и Центра за социјални рад у Варварину кроз 

донације у храни; 

 

5. Одсеку за урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине 

Варварин, за постигнуте резултате у раду и успешну сарадњу са органима 

општине Варварин на реализацији капиталних пројеката; 

 

6. Љубивоју Чапаковићу из Доњег Катуна, за дугогодишњи успешан рад и 

постигнуте резултате у области социјалне заштите и обезбеђивању бољих 
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услова за живот и рад избеглица, интерно расељених лица и других 

социјално угрожених категорија. 

 

7. Љиљани Јанићијевић из Тољевца, за подвиг године, спашавање 

двогодишњег дечака из септичке јаме; 

 

II ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 

1. Полицијској станици Варварин, за успешну сарадњу са oпштином 

Варварин и пожртвован рад из области безбедности грађана; 

2. КУД ''Јован Курсула'' Варварин, за несебично залагање на очувању 

народне традиције и активно учешће у културно-уметничким 

манифестацијама;   

 

3.        Саши Јовићу из Орашја, хероју са Кошара за несебично и 

пожртвовано дело у одбрани земље и народа током НАТО агресије 1999. 

године на Косову и Метохији; 

4. Катарини Марковић Недељковић  психологу  у ОШ „Херој 

Мирко Томић“ у Доњем Крчину – за хуманитарни рад и поспешивање 

ученика нижих разреда у хуманим активностима и ангажовању на 

реализацији хуманитарних представа које су изводили ученици школе из 

Доњег Крчина; 

5. Миодрагу Јанићијевићу из Доњег Катуна, радник ЈКП 

''Варварин'' Варварин, због несебичног залагања на одржавању градске 

чистоће и активном учешћу у свим пословима предузећа. 

 

 

III  НОВЧАНЕ НАГРАДЕ 

 

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

2021/2022.години 

 

 

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

1. Стефан Пантић, ученик Средње школе Варварин, новчана награда од 10.000,00 

динара; 

2. Јања Тодоровић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, новчана 

награда од 10.000,00 динара; 

3. Бојана Бишевац, ученица Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж, новчана 

награда од 10.000,00 динара; 

4. Матија Младеновић, ученик Основне школе ''Свети Сава'' Бачина, новчана 

награда од 10.000,00 динара; 

5. Борис Павловић, ученик Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане, новчана 

награда од 10.000,00 динара; 

6. Јелена Гилић, ученица Основне школе ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин, 

новчана награда од 10.000,00 динара; 
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НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' 

 

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

7.500,00 динара; 

2. Милица Мијатовић, ученица Средње школе Варварин, новчана награда од 

7.500,00 динара; 

3. Јана Кркић, ученица Средње школе Варварин, новчана награда од 7.500,00 

динара; 

4. Сара Вулетић, ученица Средње школе Варварин, новчана награда од 7.500,00 

динара; 

5. Невена Ћосић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

6. Милица Вићентијевић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, 

новчана награда од 7.500,00 динара; 

7. Кристина Николић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, 

новчана награда од 7.500,00 динара; 

8. Емилија Максимовић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, 

новчана награда од 7.500,00 динара; 

9. Теодора Миљковић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, 

новчана награда од 7.500,00 динара; 

10. Сара Цветковић, ученица Основне школе ''Јован Курсула'' Варварин, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

11. Анђела Ђурђевић, ученица Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

12. Давид Ђорђевић, ученик Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

13. Лазар Дидић, ученик Основне школе ''Мирко Томић'' Обреж, новчана награда 

од 7.500,00 динара; 

14. Милица Вељковић ученица Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане, 

новчана награда од 7.500,00 динара; 

15. Милан Матић, ученик Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

16. Алекса Петровић, ученик Основне школе ''Драги Макић'' Бошњане, новчана 

награда од 7.500,00 динара; 

 

Освајачима награда на републичким такмичењима у школској 2021/2022. 

години 

 

1. Бојана Бишевац, ученица осмог разреда  Основне школе „Мирко Томић“ 

Обреж, друго место на Републичком такмичењу из српског језика (књижевна 

олимпијада), новчана награда од 20.000,00 динара;  
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2. Татјана Живадиновић, ученица седмог разреда Основне школе ''Јован 

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

пливању, новчана награда од  20.000,00 динара;  

 

3. Хана Прељић, ученица шестог разреда Основне школе ''Драги Макић'' 

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

награда од  20.000,00 динара; 

 

4. Ђурђина Ђорђевић, ученица седмог разреда Основне школе ''Јован Курсула'' 

Варварин, треће место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, 

новчана награда од 15.000,00 динара;  

 

Наставницима-менторима ученика освајача награда на републичким 

такмичењима у школској 2021/2022. години  

 

1. Александар Ђорђевић, наставник српског језика, Основне школе „Мирко 

Томић“ Обреж, за припремање ученика за такмичење из српског језика и освојено друго 

место на Републичком такмичењу из српског језика (књижевна олимпијада), новчана 

награда у износу од  12.500,00 динара; 

 

2. Дејан Раца, наставник физичког васпитања, Основна школа ''Јован 

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

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

новчана награда у износу од 12.500,00 динара; 

 

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

''Драги Макић'' Бошњане,  за припремање ученика за такмичење из технике и технологије 

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

награда у износу од 12.500,00 динара; 

 

4. Лидија Илић, наставник српског језика и књижевности, Основна школа ''Јован  

Курсула'' Варварин, за припремање ученика за такмичење из српског језика и 

освојено треће место на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, 

новчана награда у износу од  10.000,00 динара; 

 

 

Заслужнима за допринос у развоју пољопривреде на територији општине 

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

награђују се: 

 

1.  Миланка Ђорђевић из Маскара, 

2.  Саша Ђорђевић из Маскара, 

3.  Драгомир Матић из Бачине, 

4.  Славица Матић из Бачине, 

5.  Мирослав Лукић из Обрежа, 
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6.  Смиљана Станкић из Обрежа, 

7.  Миломир Марковић из Цернице, 

8.  Данијел Марковић из Цернице, 

9.  Љиљана Милуновић из Карановца 

10. Милан Милуновић из Карановца, 

11. Радослав Обрадовић из  Доњег Крчина, 

12.   Мишко Глигоријевић из Доњег Крчина, 

13.   Миломир Аврамовић из Маренова, 

14.   Зоран Аврамовић из Маренова, 

15.   Ивана Стевановић из Пајковца, 

16. Слађан Стевановић из Пајковца. 

 

На предлог Општинског већа општине Варварин новчане награде у износу од 

по 20.000,00 динара, додељују се најуспешнијем студенту и ученицима који су на 

спортским такмичењима  остварили изузетан успех у протеклом периоду и то:  

 

1. Ивани Луковић из Залоговца, за изузетне резултате током школовања и 

студирања, ђак генерације, студент Рударско – геолошког факултета у Београду са 

просечном 9,94 - стипендиста Фондације за младе таленте „Доситеја“; 

 

2. Василију Ђурђевићу из Обрежа, члану Бокс клуба „Јован Курсула“ и 

репрезентације Србије у боксу – за остварене резултате у овом спорту у протеклом 

периоду – освојена златна медаља на Првенству Србије у боксу и бронзана медаља 

на Европском првенству за кадете у боксу; 

 

3. Анђели Милојевић из Доњег Катуна, чланици Карате клуба „Shokotan ĆI“ – за 

остварене резултате у карате такмичењима где је освојила близу 200 бронзаних, 

сребрних и златних медаља; 

 

4. Христини Богдановић из Варварина, чланици Карате клуба „Темнић“ – за 

остварене резултате на карате такмичењима – 3 сребрне и 1 бронзана медаља (Куп 

Уже Србије, Куп  Србије, Дунав Куп и Првенство Уже Србије). 

На предлог Општинског већа општине Варварин новчана награда у износу од 

20.000,00 динара, додељује се Миодрагу Јанићијевићу из Доњег Катуна, раднику 

ЈКП „Варварин“ Варварин, због несебичног залагања у одржавању градске чистоће и 

активног учешћа у свим пословима Јавно комуналног предузећа. 

 

Члан 2. 

Додељене плакете и захвалнице биће уручене на Свечаној седници Скупштине 

општине Варварин која ће се одржати 23. септембра  2022. године (петак) са почетком у 

12,00 часова у Великој сали Општинске библиотеке Варварин. 

 

Члан 3. 

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

листу општине Варварин''. 
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БРОЈ: 012-36/22-I 

У Варварину, дана 13. септембра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 18. 

 

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

Варварин'', број 5/2019) и члана 13. став 2. Одлуке о условима, критеријумима и поступку 

спровођења Јавног конкурса за избор чланова радног тела за праћење спровођења 

Локалног антикорупцијског плана- Локалног антикорупцијског форума ("Службени лист 

Општине Варварин", број 13/2022), у циљу реализације мера и активности из области 17. 

Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин за период  2022.-2025. година 

(''Службени лист општине Варварин'', број 20/2021), 

  Скупштина општине Варварин, на 21. седници одржаној дана  13. септембра 2022. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Локалног антикорупцијског форума за праћење спровођења 

Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин 

 

 I За чланове Локалног антикорупцијског форума радног тела за праћење 

спровођења Локалног  антикорупцијског плана Општине Варварин за период  2022.-2025. 

година (у даљем тексту: радно тело) именују се: 

 

1. Драгица Дакић из Варварина, 

2. Ивана Исаковић из Бошњана, 

3. Милица Станојевић из Бачине, 

 

Мандатни период на који се именују лица из става I овог решења траје до истека 

важења Локалног  антикорупцијског плана. 

 

II Радно тело прати остваривање Локалног антикорупцијског плана и својим 

активностима ради на отклањању ризика од корупције, јачању свести локалне 

заједнице о значају, начинима препознавања и сузбијању корупције и обавља друге 

послове предвиђене Локалним антикорупцијским планом. 

 

III Члановима радног тела као и координатору одговорних субјеката које овом 

телу пружа административну и техничку подршку припада накнада за рад у складу сa 

прописима који уређују накнаде за рад сталних и повремених радних тела које 

формира Скупштина општине Варварин. 

 

IV Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
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БРОЈ: 012-42/22-I 

 У Варварину, дана 13. септембра 2022. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 13. 

 

На основу члана 40. став 1. тачка 53. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 5/2019),  

  Скупштина општине Варварин, на 21.седници одржаној дана  13. септембра 2022. 

године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извештаја о раду Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин 

за радну 2021. – 2022. годину 
 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Предшколске установе ''Наша радост'' Варварин 

за радну 2021. - 2022. годину,  број 1289 од 26. јула 2022. године.  

 

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

 

 

 БРОЈ: 022-14/22-I 

 У Варварину, дана 13.септембрa 2022. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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

 

 14. 

 

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

Варварин'', број 5/2019), 

 Скупштина општине Варварин, на 21. седници одржаној дана 13. септембра 2022. 

године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Усваја се препорука Министарства рударства и енергетике Републике Србије 

број 312-01-1227/2022-06 од 02.09.2022.годинe за предузимање мера у циљу смањења 

потрошње електричне и топлотне енергије за зиму 2022. /2023.година. 

 

II Ставља се ван снаге Закључак Скупштине општине Варварин број 023-

38/2019-I од 20.12.2019. године (''Службени лист општине Варварин'', број 22/2019) о 

упућивању захтева ЈП '' Електропривреда Србије'' за обезбеђивање функционисања јавне 

расвете на територији општине Варварин у току ноћи без прекида. 
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III Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

Образложење 

Енергетска и економска криза на европскoм тржишту изазвана најпре повећаном 

тражњом у постковид периоду а потом и ратом у Украјини, као и геополитичка 

превирања на глобалном нивоу до којих су ови догађаји довели захтева од сваке земље 

улагање додатних финансијских средстава како би се осигурала енергетска безбедност и 

стабилност. 

Без обезбеђивања довољних количина енергије и енергената, нема ни стабилне 

економије,  због чега су многе државе у Европи прибегле доношењу драстичних мера, 

имајући у виду свакодневне поремећаје на тржишту и неконтролисан раст цена. 

У складу са тим, могуће уштеде у потрошњи електричне и топлотне енергије 

представљају важан извор јачања енергетске безбедности  и смањења трошкова, због 

чека Министарство рударства и енергетике припремило предлог препорука за уштеде у 

потрошњи електричне и топлотне енергије у државним и јавним установама и 

институцијама, јединицама локалне самоуправе, као и у домаћинствима за предстојећу 

зиму. Препоруке би требало да почну да се примењују што пре, и то у периоду од 1. 

септембра 2022. године до 31. марта 2023. године. 

У циљу спровођења наведених препорука за уштеде у потршњи електричне 

енергије, Скупштина општине Варварин је на предлог Општинског већа, донела 

закључак да се стави ван снаге закључак број 023-38/2019-I од 20.12.2019. године којим 

је Јавном предузећу Електропривреда Србије упућен захтев за обезбеђивање 

функционисање јавне расвете на територији општине Варварин у току ноћи, без прекида.  

  

 БРОЈ: 312-12/22-I 

 У Варварину, дана 13. септембра 2022. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДСЕДНИК 

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