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ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ГОДИНА XXХII 

 

БРОЈ 6 

12.06.2015.године 

 

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 

 

 

20. 

 

На основу члана 32. став 1.  тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07), члана 77 Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 

73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист 

општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 7/13), разматрајући предлог Одлуке о 

завршном рачуну буџета општине Варварин за 2014. годину,  

Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 Остварени текући приходи, примања и пренета средства и извршени текући расходи  и 

издаци у Yавршном рачуну буџета општине Варварин за 2014. годину  износе у динарима: 

 

 I Oстварени текући приходи и примања ................................. 376.622.893.00 динара. 

 II Пренети приходи из предходне године ...............................        556.325.00 динара 

 III Изражени текући расходи и издаци ...................................  377.161.768.00 динара. 

 IV  Разлика укупних примања и укупних  

расхода и издатака – стање на рачуну  

извршења буџета на дан 31.12.2014. године  (I + II - III) ........ 17.450.00 динара. 

 

Средства на сопственим рачунима буџетских корисника 

 

I Остварени текући приходи и примања .................................     22.315.000,00 динара 

II Пренети приходи из предходне године ...............................            57.418,00 динара 

III Извршни текући расходи и издаци ....................................      22.161.449,00 динара 
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IV  Разлика укупних примања и укупних  

расхода и издатака – стање на рачуну  

извршења буџета на дан 31.12.2014. године  (I + II - III) .........  210.969.00 динара. 

 

Члан 2. 

 Консолидовани приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин у 2014. 

години утврђени су у следећим износима:  

 

ОПИС 

Шифра 

економ. 

класификација 

Остварење- 

Извршење из 

сред. буџета 

Остварење- 

Извршење 

средстава из 

сопс. прихода 

Укупно 

остварење 

извршење 

1 2 3 4 5 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 376.623.000,00 22.315.000.00 398.938.000.00 

1. 
Порез на доходак, добир и 

капиталне добитке 
711 63.901.000.00  63.901.000.00 

2. Порез на имовину 713 21.373.000.00  21.373.000.00 

3. Порез од добара и услуге 714 6.980.000.00  6.980.000.00 

4. Други порези 716 8.179.000.00  8.179.000.00 

5. Трансфери од др. нивоа власти 733 264.474.000.00  264.474.000.00 

6. Приходи од имовине 741 4.214.000.00 1.801.000.00 6.015.000.00 

7. 
Приходи  од продаје добара и 

услуга 
742 1.026.000.00 12.356.000.00 13.382.000.00 

8. 
Новчане казне и одузета 

имовинска корист 
743 2.184.000.00  2.184.000.00 

9. 
Добровољни трансфери од 

физичких и правних лица 
744 997,00 240.000.00 240.997..00 

10. 
Мешовити и неодређени 

приходи 
745 3.295.000.00 190.000.00 3.485.000.00 

11. 
Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода 
771  100.000.00 100.000.00. 

12. 
Трансфери између буџетских 

корисника 
781  341.000.00 341.000.00 

13. 
Примања од продаје робе за 

даљу продају 
823 7.287.000.00  7.287.000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 368.237.000.00 22.132.000.00 390.369.000.00 

1. Расходи за запослене 41 116.675.000.00 7.311.000.00 123.986.000.00 

2. Коришћење услуга и роба 42 93.394.000.00 8.962.000.00 102.356.000.00 

3. 
Амортизација и употреба 

средстава за рад 
43    

4. 
Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
44 3.704.000.00  3.704.000.00 

5. Субвенције 45 7.575.000.00  7.575.000.00 

6. 
Донације, дотације и 

трансфери 
46 62.377.000.00 2.261.000.00 64.638.000.00 

7. Социјална заштита из буџета 47 2.059.000.00 61.000.00 2.120.000.00 

8. Остали расходи 48 21.781.000.00 114.000.00 21.895.000.00 

9. Основна средства 51 60.672.000.00 3.423.000.00 64.095.000.00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 

    

1. Примање од задуживања 91    

А. РАЧУН ПРИХОДА И 

    ПРИМАЊА РАСХОДА И 

    ИЗДАТАКА  

    

Укупни приходи и примања 

остварени по основу продаје 
 376.623.000.00 22.315.000.00 398.938.000.00 
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нефинансијске имовине 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 
 368.237.000.00 22.132.000.00 390.369.000.00 

Буџетски суфицит/дефицит  8.386.000.00 183.000.00 8.569.000.00 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

Примања од задуживања 911    

Отплата главнице 611 8.924.000.00  8.924.000.00 

Нето финансирање     

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК 

ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

(класа 3, извор финансирања 13) 

3 567.000.00 93.709.00 660.709.00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА НА 

КРАЈУ ПЕРИОДА КОЈА СЕ 

НАЛАЗЕ НА ТЕКУЋИМ 

РАЧУНИМА 

 17.000.00 210.000.00 227.000.00 

 

 Укупан фискални суфицит утврђен је из буџетских средстава у износу од 8.386.000.00 

динара, финансирани из примања од задуживања и пренетих средстава из претходне године у 

износу од 556.325.00 динара. Износ од 17.450.00 динара представља стање на рачуну извршења 

буџета на дан 31.12.2014. године. 

 Из осталих извора средства буџетских корисника утврђен је укупан суфицит у износу од 

667.000.00 динара. Овај суфицит добијен је консолидацијом осталих прихода и расхода корисника 

при чему су добијени следећи резултати.  

 

КОРИСНИК СУФИЦИТ ДЕФИЦИТ 

Општинска библиотека 7.000.00  

Месне заједнице 178.000.00  

Спортски центар  7.000,00 

Вртић 482.000.00  

У к у п н о:   667.000.00 

 Биланс стања буџета општине на дан 31.12.2014. године 

Члан 3. 

 У билансу стања на дан 31.12.2014. године (О.1) утврђена је укупна актива у износу 

151.312.000,00 динара и укупна пасива у износу од 151.312.000,00 динара.  

  

Члан 4. 

 У извештају о новчаним токовима у периоду од  01.01. до 31.12.2014. године (Образац 4), 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 376.623.000,00 динара, укупни новчани одливи у 

износу од 377.162.000,00 динара, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2014. 

године у износу од 17.000,00 динара. 

 

Члан 5. 

 У извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године (Образац 5), 

утврђена је укупна разлика у износу од 8.386.000,00 динара, између укупних прихода и примања у 

износу од 376.623.000,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од 368.237.000,00 динара 

по нивоима финансирања из: Републике, Општине и осталих извора. 

  

Члан 6. 

 Остварени вишак прихода и примања – суфицит  из члана 5. ове Одлуке у износу од 

8.386.000,00 динара преносе се у наредну годину. 
  

 321311 – Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година, 566.628,00 динара. 
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 II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Е
ко

н
о

м
ск

а 

кл
ас

и
ф

и
ка

ц
и

ја
 

Назив конта 
План 

2014.г. 

Извршење 01.01. 

– 31.12.2014. 

 

Проценат 

 

 

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке     

711110 Порез на зараде 81.450.000.00 51.716.222,10 63,49  

711120 Порез на приходе од самосталних делатности  8.000.000.00 7.463.588,05 93,29  

711140 Порез на приходе од имовине 3.600.000.00 255.427,13 7,10  

 порез на приходе од непокретности     

 порез на приходе од давања у закуп     

 порез на приходе од пољопривреде     

711150 Порез на добитке од игара на срећу     

711160 Порез на приходе од осигурања лица 20.000.00 48.72 0.24  

711180 Самодоприноси 10.000.00 1.199,00 11,99  

711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)  5.400.000.00 4.464.671,85 82,68  

 УКУПНО 711000 98.480.000,00 63.901.156,85 64,89  

712000 Порез на фонд зарада 0,00 161,00 0,00  

712110 Порез на фонд зарада 0,00 161,00 0,00  

 УКУПНО 712000     

713000 Порез на имовину     
713120 Порез на имовину 20.000.000.00 16.441.677,42 82,21  

713310 Порез на наслеђе и поклоне 1.500.000.00 1.320.751,59 88,05  

713420 

Порез на капиталне трансакције (порез на пренос 

апсолутних права на непокретност, порез на пренос 

апсолутних права на половна моторна возила)  

5.000.000.00 3.610.764,09 72,22  

713610 Порез на акције на име удела     

 УКУПНО 713000 26.500.000.00. 21.373.193,10 80,65  

714000 Порези на добра и услуге     

714420 Комунална такса за приређивање музичког динара      

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа  0.00 -4.200,00 0.00  

714440 Средства за противпожарну заштиту     

714510 Порези на моторна возила 8.000.000.00 6.992.145,00 87,40  

714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса  500.000.00 10.640.00 2.13  

714550 Боравишна такса 00.00 3.830,00 00.00  

714560 
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за 

заштиту животне средине) 
500.000.00 00.00 00.00  

714570 Општинске и градске таксе 100.000.00 -22.180,00 -22,18  

 УКУПНО 714000 9.100.000.00 6.980.235,00 76,71  

716000 Други порези     

716110 Комунална такса на фирму 13.000.000.00 8.178.910,54 62,91  

 УКУПНО 716000 13.000.000.00 8.178.910,54 62,91  

732000 Донације од  међународних организација 6.003.120,00 0.00 0.00  

732250 Међународне донације у корист општине 6.003.120,00 00.00 00.00  

 УКУПНО 732000 6.003.120,00 00.00 00.00  

733000 Трансфери од других нивоа власти     

733150 

Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општине 270.000.000.00 263.973.951,00 97,77  
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733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини  10.000.000.00 500.000.00 5.00  

 УКУПНО 733000 280.000.000.00 264.473.951.00 94,45  

741000 Приходиод имовине     

741150 Камата на средства буџета општине 500.000.00 223.804,52 44,76  

741520 

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 

земљишта 3.000.000,00 2.876.794,55 95,89  

741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта  1.000.000.00 1.113.166,83 111,32  

 

комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама  
   

 накнада за коришћење грађевинског земљишта      

741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде  100.000.00 -107.42 -0.11  

 УКУПНО 741000 4.600.000,00 4.213.658,48 91,60  

742000 Приходи од продаје добара и услуга     

742150 Приходи од продаје добара и услуга 400.000.00 00.00 00.00  

742250 Општинске административне таксе 100.000.00 375.00 0.38  

742350 Приходи од општинсог органа управе 1.200.000,00 1.025.750,00 85,48  

 УКУПНО 742000 1.700.000,00 1.026.125,00 60,36  

743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист      

743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике  3.000.000.00 2.178.585,00 72,62  

743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине  500.000.00 5.000.00 1,00  

 УКУПНО 743000 3.500.000.00 2.183.585,00 62,39  

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица     

744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  1.016.880.00 996.880.00 98.03  

 УКУПНО 744000 1.016.880.00 996.880.00 98.03  

745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине     

745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине  4.000.000.00 3.295.036,86 82,38  

 УКУПНО 745000 4.000.000.00 3.295.036,86 82,38  

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода     

771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.500.000.00    

 УКУПНО: 771000 1.500.000.00    

813000 Примања од продаје осталих основних средстава     

 УКУПНО 813150     

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине     

921950 Примања од продаје домаћих акција 100.000.00 00.00 00.00  

 УКУПНО 921000 100.000.00 00.00 00.00  

 УКУПНИ ПРИХОД: 448.000.000.00 376.622.892,83 84,07  

 

Извор прихода за 744151 – 08 – донације од невладиних организација и појединаца – 996.880.00 динара  

Члан 7. 

 Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета, укључујући расходе и издатке из 

сопствених прихода као и из других извора буџетских корисника буџета општине Варварин у 

2014. години, извршени по организационој, функционалној и економској класификацији и извори 

финансирања дајемо у наставку табеларним прегледима. 

 

 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА 
 

II  ПОСЕБАН ДЕО 
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1 1.1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      

  110   Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови  и 

спољни послови      

   1 411 Плате и додаци  3.690.000,00 2.574.687,90 69,77   

   
2 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 674.000.00 452.078,00 67,07   

   3 414 Социјална давања запосленима 50.000.00 00.00 00.00   

   4 415 Накнаде за запослене 6.000.00 5.011.00 83.51   

   6 417 Посланички (одборнички) додатак 5.554.000,00 5.455.353,00 98,22   

   7 421 Стални трошкови 30.000.00 9.463.00 31.54   

   
8 422 

Трошкови путовања функционера и 

одборника 150.000.00 19.466.00 12.97   

   9 423 Услуге по уговору 400.000.00 246.850.00 61,71   

   10 425 Текуће поправке и одржавање 50.000.00 47.000,00 94,00   

   11 426 Материјал 340.000,00 307.558,54 90,45   

   11a 465 Остале дотације и трансфери 26.000.00 25.864,00 99,47   

   12 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде 26.176.00 26.176.00 100.00   

   
13 483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 50.000.00 24.310.00 48.62   

     УКУПНО 110 11.046.176.00 9.193.817,44 83,23   

 Извори  финансирања за функцију 110 

01  - Приходи из буџета 11.046.176.00 

   

           

2 2.1  
  

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ      

  110 

  

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови  и 

спољни послови      

   14 411 Плате и додаци  7.140.000.00 6.980.521,24 97,76   

   
15 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.289.000.00 1.249.519.00 96,93   

   16 414 Социјална давања запосленима 50.000.00 00.01 00.00   

   17 415 Накнаде за запослене 220.000.00 187.427,44 85,19   

   18 421 Стални трошкови 50.000.00 24.669,83 49,34   

   19 422 Трошкови путовања  250.000.00 128.666.00 51,46   

   20 423 Услуге по уговору 4.300.000.00 3.041.766,16 70,73   

   21 425 Текуће поправке и одржавање 80.000.00 37.050.00 46,31   

   22 426 Материјал 1.000.000.00 733.529,60 73,35   

   22a 465 Остале дотације и трансфери 71.000.00 68.143.00 95,97   

   23 482 Порез, обавезе, таксе и накнаде 20.000.00 00.00 00.00   

   23/1 515 Нематеријална имовина 250.000.00 59.442.00 23,77   

     УКУПНО 110 14.720.000.00 12.510.734,27 84,99   

 Извори  финансирања за функцију 110 

01 – приходи из буџета  

 

14.720.000.00 

   

3 3.1    ОПШТИНСКА УПРАВА      
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  130   Опште услуге      

   24 411 Плате, додаци и накнаде запослених 33.078.000.00 31.442.319,72 95,05   

   
25 412 

Социјални допринос на терет 

послодавца 6.299.000.00 5.627.793.00 89,34   

   26 413 Накнаде у натури 450.000.00 256.905.00 57,09   

   27 414 Социјална давања запосленима 1.014.000,00 761.362,35 75,08   

   28 415 Накнада за запослене 850.000.00 605.586,44 71,24   

   29 416 Награде, бонуси и остали расходи 150.000.00 149.985.10 99.99   

   30 421 Стални трошкови 4.900.000.00 4.013.025,25 81,89   

   31 422 Трошкови путовања 200.000.00 80.239,00 40,11   

   32 423 Услуге по уговору 1.900.000.00 1.491.135,59 78,48   

   33 424 Специјализоване услуге 650.000.00 216.504,00 33,30   

   34 425 Текуће поправке и одржавање 1.300.000.00 974.248,60 74,94   

   35 426 Материјал 3.350.000.00 2.460.700,04 73.45   

   35a 465 Остале дотације и трансфери 350.000.00 293.919,00 83,97   

   

36 482 

Порез, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 230.000.00 97.356.00 42,32   

   
37 483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 2.350.000.00 2.308.181.27 98.22   

   
38 511 

Капитално одржавање зграда и 

објеката 100.000.00 68.700.00 68.70   

   39 512 Машине и опрема 2.250.000.00 726.507.00 32.28   

     УКУПНО 410 59.421.000.00 51.574.467,36 86,80   

 Извори финансирања за  функцију 130 

01 – приходи из буџета  59.421.000.00 

   

3 3.1 840   Верске и остале услуге заједнице      

    
481 

Дотације невладиним 

организацијама      

   40 481 Политичке странке 525.000.00 413.849.00 78,82   

   41 481 Удружења бораца 10.000.00 00.00 00.00   

   42 481 Удружење дистрофичара 10.000.00 00.00 00.00   
   43 481 Удружење параплегичара 10.000.00 00.00 00.00   

   44 481 Удружење церебралне парализе 10.000.00 00.00 00.00   

   45 481 Међуопштинска организација слепих 10.000.00 00.00 00.00   

   46 481 Међуопштинска организација глувих 10.000.00 00.00 00.00   

   
47 481 

Општинска организација Црвеног 

крста 5.850.000.00 4.209.397,40 71,95   

   48 481 Верске заједнице 4.000.000.00 3.884.639,65 97,11   

   49 481 Удружење мултиплекс склерозе 10.000.00 8.000.00 80.00   

   50 481 Удружење голубара 20.000.00 00.00 00.00   

   51 481 Стална конференција градова 206.000.00 205.284,00 99,65   

   52 481 Удружење пензионера 60.000.00 16.000.00 26.66   

   53 481 Удружење цивилних инвалида рата 20.000.00 00.00 00.00   

   54 481 Удружења 60.000.00 8.890.00 14.81   

     УКУПНО 110 10.811.000.00 8.746.060,05 80,90   

 Извори  финансирања за функцију 110 

01 – приходи из буџета  10.811.000.00 

   

3 3.1 110   СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА      

   55 499 Стална резерва 1.228.840.01 0,00 0,00   

   56 484 Накнада штете услед елементарних 822.960.00 792.642.40 96.31   
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непогода  

9,71   57 499 Текућа резерва 2.933.249,80 0,00 0,00   

     УКУПНО 110 4.985.049,81 792.642.40 15,90   

 Извори финансирања за функцију 110 

01 -  приходи из буџета 
 

11.250.000.00 

   

3 3.1 170 
 

 
ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

ЈАВНИ ДУГ      

   58 441 Отплате камате по домаћим кредитима 4.500.000.00 3.703.418,45 82,29   

   59 611 Отпалта главнице 9.000.000.00 8.924.431,06 99,16   

     УКУПНО 170 13.500.000.00 12.627.849,51 93,54   

 Извори финансирања за функцију 

170  

01 – приходи из буџета  13.500.000.00 

   

3 3.1 980 
 

 
Образовање не квалификовано на 

другом месту      

   

60 472 

Накнада за соц. заштиту из буџета 

(превоз и смештај ученика 

специјалних школа) 500.000.00 50.448.00 10.09   

     УКУПНО 980 500.000.00 50.448.00 10.09   

 Извори финансирања за функцију 980  

01 – приходи из буџета 500.000.00 

   

3 3.2 912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      

    
463 

Донације и трансфери осталим 

нивоима власти      

   61  О.Ш.''Јован Курсула'' Варварин 9.200.000.00 6.143.680,01 66,77   

   62 
 

О.Ш. ''Херој Мирко Томић'' Доњи 

Крчин 6.700.000.00 5.341.575,61 79,72   

   63  О.Ш.''Свети Сава'' Бачина 6.326.569,80 5.484.819,44 86,69   

   64  О.Ш. ''Мирко Томић'' Обреж 4.400.000.00 3.563.357,12 80,98   

   65  О.Ш.''Драги Макић'' Бошњане 4.763.997,40 3.932.130,87 82,53   

     УКУПНО 912 31.390.567,20 24.465.563,05 77,94   

 
Извори финансирања за функцију 912  

01 – приходи из буџета 31.390.567,20 
   

3 3.3 920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ      

   
 

463 
Донације и трансфери осталим 

нивоима власти      

   66  Средња школа 9.400.000.00 7.105.367,00 75,58   

     УКУПНО 920 9.400.000.00 7.105.367,00 75,58   

 Извори финансирања за функцију 920  

01 – приходи из буџета 

 
9.400.000.00 

   

3 3.4    КУЛТУРА (Библиотека)      

  820   Услуге културе      

   67 411 Плате, додаци и накнаде запослених 8.068.890,00 7.306.425,00 90,55   

   
68 412 

Социјални допринос на терет  

послодавца 
1.443.993,00 1.307.852,00 90,57   

   69 413 Накнаде у натури 130.000.00 99.400.00 76,46   

   70 414 Социјална давања запосленима 890.000.00 624.396.00 70,15   

   71 415 Накнада за запослене 190.000.00 124.399,00 65,47   

   72 416 Награде и бонуси 170.000.00 153.740.00 90.43   

   73 421 Стални трошкови 2.000.000.00 1.560.448.00 78,02   

   74 422 Трошкови путовања 45.000.00 33.016.00 73.36   

   75 423 Услуге по уговору 2.810.000.00 1.971.952.00 70,17   
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   76 424 Специјализоване услуге 250.000.00 174.216.00 69,68   

   77 425 Текуће поправке и одржавање 300.000.00 292.670.00 97,55   

   79 426 Материјал 815.000.00 359.111.00 44,06   

   79a 465 Остале дотације и трансфери 62.617.00 60.019,00 95,85   

   80 512 Машине и опрема 570.000.00 441.398.00 77.43   

   81 
515 

Нематријална имовина (књиге у 

библиотеци) 
180.000.00 141.975,00 78,87   

     УКУПНО 820 17.925.500.00 14.651.017,00 81,73   

 Извори финансирања за функцију 820  

01 – приходи из буџета 
17.925.500.00 

   

 04 – сопствени приходи 2.814.550.00    

3 3.5   
 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ 

''Темнић'') 
     

  810   Услуге рекреације и спорта      

   82 411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.682.840,00 5.557.820,00 97,80   

   
83 412 

Социјални допринос на терет 

послодавца 
1.649.706,00 1.617.725,00 98,06   

   84 413 Накнаде у натури      

   85 414 Социјална давања запосленима 400.000.00 166.160,00 41,54   

   86 415 Накнаде за запослене 500.000.00 355.302.00 71,06   

   87 416 Награде и бонуси 150.000.00 150.000.00 100.00   

   88 421 Стални трошкови 3.387.750.00 2.777.544.00 81,98   

   89 423 Услуге по уговору 2.150.000.00 1.585.352.00 73,73   

   90 424  Специјализоване услуге 150.000,00 67.838.00 45,22   

   91 425 Текуће поправке и одржавање 860.000.00 455.031.00 52,91   

   92 426 Материјал 640.000.00 386.534,00 60,39   

   92a 465 Остале дотације и трансфери 65.000.00 48.655,00 74,85   

   93 482 Порези, обавезе, таксе и казне      

   94 511 Зграде и грађевински објекти 00.00 00.00 00.00   

   95 512 Машине и опрема 3.648.817,00 3.501.308,00 95,95   

   
96 523 

Залиха робе за даљу продају 

(ресторан) 
     

   97 611 Отплата кредита       

     УКУПНО 810 19.284.113.00 16.669.269.00 86,44   

 Извори финансирања за функцију 810 

01 – приходи из буџета 
19.284.113,00 

   

 04 – сопствени приходи 13.430.344.00    

3 3.6    Спортски савез      

  810   Услуге рекреације и спорта      

   98 481 Дотације невладиним организацијама 9.500.000.00 9.374.162,00 98,67   

     УКУПНО 810 9.500.000.00 9.374.162.00 98,68   

 Извори финансирања за функцију 

810 

01 – приходи из буџета 

9.500.000.00 

   

3 3.7 
  

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

''НАША РАДОСТ'' 
     

  911   Предшколско образовање       

   99 411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.641.979.00 22.641.908.00 100,00   

   100 
412 

Социјални допринос на терет 

послодавца 
4.172.928.00 4.172.900,00 99,99   

   101 413 Накнаде у натури 887.200.00 838.542.00 94,51   
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   102 414 Социјална давања запосленима 00.00 00.00 00.00   

   103 415 Накнада за запослене 500.000.00 373.428.00 74,68   

   104 416 Награде и бонуси  446.000.00 446.000.00 100.00   

   105 421 Стални трошкови 1.833.000.00 1.651.564,65 90,10   

   106 422 Трошкови путовања      

   107 423 Услуге по уговору 110.000.00 79.590.00 72,35   

   108 424 Специјализоване услуге 530.000.00 418.544.00 78,97   

   109 425 Текуће поправке и одржавање 100.000.00 73.173.00 73,17   

   110 426 Материјал 329.000.00 247.375.00 75,19   

   110a 465 Остале дотације и трансфери 202.853.00 202.853,00 100,00   

   111 472 Накнаде за социјалну заштиту      

   

112 482 

Порез, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 

другом 

     

   112a 483 Новчане казне и пенали      

   113 511 Зграде и грађевински објекти 980.000.00 913.756.00 93,24   

   114 512 Машина и опрема 1.060.000.00 836.660.00 78,93   

     УКУПНО 911 33.792.960,00 32.896.293,65 97,34   

 Извори финансирања за функцију 

911 

01 – приходи из буџета 

33.792.960,00  

  

 04 – сопствени приходи 6.750.040.00    

 07 – донације од осталих нивоа 

власти (република) 
7.500.000.00  

  

 

3 3.8 
  

 
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊУ 
     

  620   Развој заједнице      

   115 411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.192.000,00 10.565.642,00 86,66   

   116 
412 

Социјални допринос на терет 

послодавца 
2.183.900.00 1.891.252.00 86,60   

   117 413 Накнада у натури 30.000.00 25.000,00 83,33   

   118 414 Социјална давања запосленима 540.000.00 136.606.00 25,29   

   119 415 Накнаде за запослене 500.000.00 361.317.00 72,26   

   120 421 Стални трошкови 1.345.000.00 740.098.00 55,02   

   121 422 Трошкови путовања 80.000.00  36.904.00 46,13   

   122 423 Услуге по уговору 1.470.000.00 637.091.00 43,34   

   123 424 Специјализоване услуге 4.440.000.00 3.530.799.00 79,52   

   124 425 Текуће поправке и одржавање 25.100.000.00 24.757.476.00 98,63   

   125 426 Материјал 1.700.000.00 887.704.00 52,21   

   125a 465 Остале дотације и трансфери 120.100.00 97.543,00 81,21   

   126 482 Порез и обавезне таксе 210.000.00 50.953.00 24,26   

   
127 483 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
200.000.00 00.00 00.00   

   128 511 Зграде и грађевински објекти 28.000.000.00 27.612.115,00 98,61   

   129 512 Машине и опрема 500.000.00 80.110.00 16,02   

   130 515 Нематеријална имовина  500.000.00 00.00 00.00   

     УКУПНО: 620 79.111.000.00 71.410.610.00 90,27   

 Извори финансирања за функцију 620 

01 – приходи из буџета 
79.111.000.00 

   

 07 - донације од осталих нивоа власти 

(република) 
4.000.000.00 
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 3.8.1    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      

  160   Опште јавне услуге      

   131 424 Специјализоване услуге 1.500.000.00 258.060.00 17,20   

   132 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000.00 4.855.331.00 97,10   

   133 511 Зграде и грађевински објекти 26.524.244.00 23.781.861.00 89,66   

     УКУПНО: 160  33.024.244.00 28.895.252.00 87,50   

 Извори финансирања за функцију 160 

01 – приходи из буџета 
33.024.244.00 

   

 07 – донације од осталих нивоа власти 

(република) 
4.000.000.00 

   

 3.8.2    ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ      

  640   Улична расвета      

   134 421 Стални трошкови 11.000.000.00 10.673.899.00 97,03   

   135 426 Материјал 1.500.000.00 1.129.520.00 75,30   

   136 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000.00 351.492.00 35.14   

     УКУПНО: 640 13.500.000.00 12.154.911.00 90,04   

 Извори финансирања за функцију 640 

01 – приходи из буџета 
13.500.000.00 

   

 3.9    ЈП ''МОРАВА''      

  630   Водоснабдевање       

   137 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.003.692.00 968.297.00 96,47   

   138 
412 

Социјални допринос на терет 

послодавца 
200.080.00 173.328.00 86,62   

   139 413 Накнада у натури 35.786.00 14.700.00 41,07   

   140 414 Социјална давања запосленима 30.000.00 00.00 00.00   

   141 421 Стални трошкови 96.500.00 23.480.00 24,33   

   142 422 Трошкови путовања 45.373.00 2.086.00 4.59   

   143 423 Услуге по уговору 200.000.00 28.903.00 14.45   

   144 424 Специјализоване услуге 50.000.00 3.450.00 6,90   

   145 426 Материјал 85.125.00 3.180.00 3.73   

   145a 465 Остале дотације и трансфери 19.228.00 19.228,00 100,00   

   146 511 Зграде и грађевински објекти 815.216.00 294.519.00 36,12   

     УКУПНО: 630 2.581.000.00 1.531.171.00 59,32   

 Извори финансирања за функцију 630 

01 – приходи из буџета 
2.581.000.00 

   

 07 – донације од осталих нивоа власти 00.00    

 3.10    ФОНДОВИ      

  620   Развој заједнице      

   147 

451 

Споразум за плаћање дуга по 

репрограму  и остале субвенције ЈКП 

''Варварин'' Варварин 

7.450.000.00 7.221.656.00 96,93   

   148 451 ЈКП ''Путеви Варварин'' 2.100.000.00 353.449,60 16,83   

     УКУПНО: 620 9.550.000.00 7.575.105,60 79,32   

 Извори финансирања за функцију 600 

01 – приходи из буџета 
9.550.000.00 

   

      

3 3.11    Фонд за заштиту животне средине      

  560   Заштита животне средине      

   149 424 Специјализоване услуге  2.500.000.00  931.546.00 37,26   
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   150 512 Машине и опрема 500.000.00 00.00 00.00   

     УКУПНО: 560 3.000.000.00 931.546.00 31,05   

 Извори финансирања за функцију 560 

01 – приходи из буџета 
3.000.000.00 

   

3 3.12   
 

Фонд за финансирање активне 

политике запошљавања 
     

  050   Незапосленост      

   151 464 Текуће дотације 3.500.000.00 2.840.902.99 81,16   

     УКУПНО: 050 3.500.000.00 2.840.902.99 81,16   

 Извори финансирања за функцију 050 

01 – приходи из буџета 

 

3.500.000.00 
   

3 3.13    Фонд за стипендирање талената      

  960   Помоћне услуге образовања      

   152 472  Накнада из буџета  3.000.000.00 2.009.000.00 66,96   

     УКУПНО:960 3.000.000.00 2.009.000.00 66,97   

 Извори финансирања за функцију 900 

01 – приходи из буџета 
3.000.000.00 

 

   

3 3.14    Фонд за развој пољопривреде      

  
420   

Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов 
     

   
153 423 

Услуге по уговору (посета сајмовима и 

остало) 
1.000.000.00 602.000.00 60.20   

   
154 424 

Специјализоване услуге (осигурање 

усева и животиња) 
3.900.000.00 2.690.299,37 68,98   

   155 514 Култивисана имовина (набавка стоке) 8.000.000.00 884.500.00 11,05   

     УКУПНО: 420 12.900.000.00 4.176.799,37 32,38   

 Извори финансирања за функцију 420 

01 – приходи из буџета 

 
12.900.000.00 

   

3 3.15    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД      

  070   Социјална заштита      

   156 463 Донације и трансфери 22.000.000.00 18.313.857,95 83,24   

     УКУПНО 070 22.000.000.00 18.313.857,95 83,24   

 Извори финансирања за функцију 090 

01 – приходи из буџета 
22.000.000.00 

   

3 3.16    ДОМ ЗДРАВЉА      

  720   Здравство      

   157 464 Текуће дотације 5.250.000.00 5.223.409.00 99,49   

     УКУПНО 720 5.250.000.00 5.223.409.00 99,49   

 Извори финансирања за функцију 720 

01 – приходи из буџета 
5.250.000.00 

   

3 3.17    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      

  
160 

 
 

Опште јавне услуге које нису 

квалификоване на другом месту 
     

   158 411 Плате 744.000.00 724.536.00 97,38   

   159 
412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
204.000.00 130.052.00 63,75   

   160 421 Стални трошкови 2.150.000.00 1.641.910,58 76,36   

   161 423 Услуге по уговорима 1.000.000.00 762.955.00 76,29   

   162 424 Специјализоване услуге 1.000.000.00 397.767,00 39,77   

   163 425 Текуће поправке и одржавања 4.000.000.00 3.474.776.00 86,86   
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   164 426 Материјал 500.000.00 345.354.00 69,07   

   164/1 512 Машине и опрема 1.000.000.00 72.532.00 7,25   

   
164/2 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
361.190.00 361.190.00 100.00   

     УКУПНО 160 10.959.190.00 7.911.072,58 72,19   

 Извори финансирања за функцију 160 

01 – приходи из буџета 
10.959.190.00 

   

 04 – сопствени приходи 1.615.000.00    

3 3.18    Штаб за ванредне ситуације      

  160   Опште јавне услуге      

   165 422 Трошкови путовања 50.000.00 00.00 00.00   

   166 423 Услуге по уговору 375.000.00 228.250.00 60.86   

  
 166/1 424 

Специјализоване услуге (стрелци и 

противградна заштита) 
1.100.000.00 1.080.000.00 98.18   

   167 425 Текуће поправке и одржавање 6.500.000.00 6.175.880,20 95,01   

   168 426 Материјал  1.673.199,99 1.530.354.12 91,46   

   
169 512 

Машине и опрема (набавка 

противградних ракета) 
00.00 00.00 00.00   

     УКУПНО 160 9.698.199.99 9.014.484,32 92,95   

 Извори финансирања за функцију 160 

01 – приходи из буџета 

    

 08 – донације од невладиних  

        организација и појединаца 
 

   

3 3.19 860   Канцеларија за младе      

   170 463 Донације и трансфери 3.650.000.00 3.610.408,00 98,91   

     УКУПНО 860 3.650.000.00 3.610.408.00 98,92   

 Извори финансирања за функцију 860 

01 – приходи из буџета 
625.000.00 

   

 07 – донације од осталих нивоа власти 

(за пројекте) 
3.025.000.00 

   

3 3.20 443   Изградња      

   
171 511 

Зграде и грађевински објекти (за 

избегла лица) 
1.800.000.00 897.947,14 49,88   

     УКУПНО 443  1.800.000.00 897.947,14 49,89   

 Извори финансирања за функцију 443 

01 – приходи из буџета 
1.800.000.00 

   

3 3.21 360   
Јавни ред и безбедност не 

квалификован на другом месту 
     

   172 512 Машине и опрема 200.000.00 7.600.00 3.80   

     УКУПНО 360 200.000.00 7.600.00 3.80   

 Извори финансирања за функцију 360 

01 – приходи из буџета 
200.000.00 

   

     УКУПНО РАСХОДИ: 450.000.000.00 377.161.767,68 83,81 0  
 

  

 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

 Завршни рачун буџета  општине Варварин садржи:  

1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године; 

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године; 
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3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. 

године; 

4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014.године; 

5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених 

средстава и извршења у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године. 

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

01.01.2014. до 31.12.2014. године 

7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2014. години, 

8. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, 

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 

10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима 

11. Извештај о реализацији субвенција јавним нефинансијским предузећима, 

организацијама и приватним предузећима 

 

Члан 9. 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за 2014. годину је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 10. 

 Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2014. годину, заједно са Извештајем о 

извршењу Одлуке о буџету општине Варварин за периоду 01. јануар – 31. децембар 2014. године 

доставити Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2014. године. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу члана 77.  Закона о буџетском систему  (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти 

утврђује надлежни извршни орган локалне власти. 

 На основу члана 78. напред наведеног закона  до 15. маја локални орган управе надлежан за 

финансије припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га 

надлежном извршном органу локалне власти. 01. јуна  надлежни извршни орган локалне власти 

доставља Скупштини локалне власти предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти. 

15. јуна локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи трезора одлуку о завршном 

рачуну буџета локалне власти усвојену од стране Скупштине локалне власти и подноси извештај о 

извршењу буџета локалне власти. 

 Образложење од тачке 1-5  

 Завршни рачун буџета општине Варварин сачињен је у складу са законом на одговарајућим 

обрасцима 1-5. 

 

 Образложење по тачки 6. 

 Што се тиче реализације у 2014.године није било значајних одступања у реализацији 

(остварењу) буџета.   

 

 Образложење по тачки 7, коришпћења сталне и текуће буџетске резерве. 
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ПРЕГЛЕД О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

У 2014.ГОДИНИ 

 

Планирана средства за сталну буџетску резерву износи 2.250.000,00 динара 

Потрошена средства за сталну буџетску резерву износи 990.842,39 динара 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Датум Корисник Намена Износ 

 1. 07.02.2014. Перић Слободанка Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

50.000,00 

 2. 26.02.2014. Давидовић Грујица 

(''Крстић промет'') 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

20.020,40 

 3. 26.02.2014. Маринковић Јован 

(''Крстић промет'') 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

50.000,00 

 4.  26.02.2014. Дејан Миловановић Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

49.520,00 

 5. 25.03.2014. Анђелковић Горан - 

Суваја 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

30.000,00 

 6. 25.03.2014. Лукић Раде - Бошњане Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

30.000,00 

 7. 25.03.2014. Бановић Данијел-

С.Варварин 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

12.000,00 

 8. 25.03.2014. Анђелковић Снежана-

Бошњане 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

5.000,00 

 9. 25.03.2014. Маринковић Станисав-

Залоговац 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

50.000,00 

10. 25.03.2014. Вучић Зорана-Маскаре Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

30.000,00 

11. 25.03.2014. Павић Југослав-

С.Варварин 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

10.000,00 

12. 25.03.2014. Иричанин Љиљана-

Маскаре 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

20.000,00 

13. 25.03.2014. Дивнић Аца - Тољевац Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

47.000,00 

14. 25.03.2014. Лазић Живојин - 

Бошњане 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

50.000,00 

15. 03.04.2014. Кадрић Топлица - 

Бошњане 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

27.200,00 

16. 15.04.2014. Илић Иван - Варварин Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

20.000,00 

17. 19.05.2014. Штаб за ванредне 

ситуације 

Услед поплава 100.000,00 

18. 26.05.2014. Штаб за ванредне 

ситуације 

Услед поплава 98.199,99 

19. 29.05.2014. Маринковић Милош-

Г.Катун 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

20.000,00 

20. 04.09.2014. Горан Давидовић Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

50.040,00 
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21. 04.09.2014. Зоран Јеремић Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

50.298,00 

22. 26.09.2014. Миљковић Миодраг - 

Обреж 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

49.445,00 

23. 26.09.2014. Вељковић Никола - 

Орашје 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

20.000,00 

24. 09.10.2014. Живковић Љубиша – 

Обреж 

Накнаде штете услед елементарне 

непогоде 

102.119.00 

   Свега: 990.842,39 

 

ПРЕГЛЕД О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

У 2014.ГОДИНИ 
 

Планирана средства за текућу буџетску резерву износи 9.000.000,00 динара 

Потрошена средства за текућу буџетску резерву износи 6.066.750,20 динара 

 

 

Ред. 

бр. 
Датум Корисник Намена Износ 

 1. 04.02.2014. СТЦ ''Темнић'' Набавка и извођење радова на топловодне 

инст. грејања 

1.649.409,00 

 2. 03.03.2014. СТЦ ''Темнић'' Набавка и извођење радова на топловодне 

инст.грејања 

1.649.408,00 

 3. 16.07.2014. МЗ Доњи Катун Новчане казне у опису 126.690,00 

 4.  16.07.2014. МЗ Бачина Новчане казне  234.500,00 

 5. 26.09.2014. ОШ Бошњане Замена столарије 334.331,20 

 6. 08.10.2014. Скупштина Регистрација возила 6.176,00 

 7. 10.10.2014. ОШ Бошњане Замена столарије 334.331,20 

 8. 13.11.2014. ОШ Бачина Изградња кровне конструкције 528.856,60 

 9. 27.11.2014. ОШ Бачина Изградња кровне конструкције 528.856,60  

10. 01.12.2014. ОШ Бачина Изградња кровне конструкције 528.856,60 

11. 01.12.2014. ОШ Бошњане Текуће поправке и одржавање 93.335,00 

12. 19.12.2014. ОШ Бошњане Текуће поправке и одржавање  52.000,00 

   С в е г а: 6.066.750,20 

 

 Образложење тачке 8. 

 У 2014.години није било кредитних задужења. 

 

 Образложење тачке 9. 

 На основу Закона о буџетском систему општине нису у могућности да дају гаранције те 

стога и буџет општине Варварин није имао датих гаранција у 2014.години. 

 

 Број: 400-80/2015 

 У Варварину дана 12.06.2015. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 
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21. 

 

На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09 и 

73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 37 

Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 9/08 и 3/09),  

Скупштина општине Варварин, на 27. седници одржаној дана 12.06.2015. године, донела је   

 

О Д Л У К У 

 О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о буџету за 2015.годину, врше се измене и то: 

 - економска класификација 742250 – Општинске административне таксе, износ од 

100.000,00 динара, мења се и гласи: ''300.000,00 динара''; 

 - економска класификација 742350 – Приходи општинских органа, износ од 1.500.000,00 

динара, мења се и гласи: ''1.300.000,00 динара''; 

 

 У члану 3. Одлуке о буџету за 2015. годину,  врше се измене и то:  

 - позција број 8 . економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 650.000,00 

динара, мења се и гласи: ''550.000,00 динара''; 

 - позиција број 10 – економска класификација 426 – Материјал, износ од 200.000,00 динара, 

мења се и гласи: ''150.000,00 динара''; 

 - позиција број 11 – економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, износ од 

148.000,00 динара, мења се и гласи: ''298.000,00 динара''; 

 - позиција број 18 – економска класификација 415 – Накнада за запослене, износ од 

220.000,00 динара, мења се и гласи: ''140.000,00 динара''; 

 - позиција број 19 – економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 50.000,00 

динара, мења се и гласи: ''30.000,00 динара''; 

 - позиција број 20 – економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од 

170.000,00 динара, мења се и гласи: ''220.000,00 динара''); 

 - позиција број 22 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 

212.134,00 динара, мења се и гласи: ''12.134,00 динара'';  

 - позиција број 27 – економска класификација 515 – Нематеријална добра - књиге, износ од 

250.000,00 динара, мења се и гласи: ''150.000,00 динара''; 

 - позиција број 32 – економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, износ 

од 1.014.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.364.000,00 динара''; 

 - позиција број 35 – економска класификација 421 – Стални трошкови, износ од 

4.740.000,00 динара, мења се и гласи: ''5.100.000,00 динара''; 

  - позиција број 36 – економска класификација 422 – Трошкови путовања, износ од 80.000,00 

динара, мења се и гласи: ''280.000,00 динара''; 

 - позиција број 37 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 

1.350.000,00 динара, мења се и гласи: ''2.050.000,00 динара''; 

 - позиција број 38 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге, износ од 

400.000,00 динара, мења се и гласи: ''300.000,00 динара''; 

 - позиција број 39 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ од 

1.085.000,00 динара, мења се и гласи: ''785.000,00 динара''; 

 - позиција број 42 – економска класификација 482 – Порез и таксе, износ од 180.000,00 

динара, мења се и гласи: ''280.000,00 динара''; 
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 - позиција број 43 – економска класификација 483 – Новчане казне и пенали, износ од 

350.000,00 динара, мења се и гласи: ''190.000,00 динара''; 

 - уводи се позиција број 43а – економска класификација 485 – Остале накнаде штете, износ 

од ''100.000,00 динара''; 

 - позиција број 44 – економска класификација 511 – Капитално одржавање зграде и објекта, 

износ од 100.000,00 динара, мења се и гласи: ''500.000,00 динара''; 

 - позиција број 45 – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 

1.350.000,00 динара, мења се и гласи: ''1.050.000,00 динара''; 

 - позиција број 62 – економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, износ 

од 717.850,00 динара, мења се и гласи: ''667.850,00 динара''; 

 - позиција број 62 – економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, извор 

финансирања 04 (сопствени приходи) уместо 104.476,00 динара, мења се и гласи: ''54.476,00 

динара''; 

 - уводи се позиција број 71а – економска класификација 485 – Остале накнаде штете, износ 

од ''50.000,00 динара''; 

 - уводи се позиција број 71а – економска класификација 485 – Остале накнаде штете, извор 

финансирања 04 (сопствени приходи) у износу од ''50.000,00 динара''; 

 - позиција број 116 – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 

1.000.000,00 динара, мења се и гласи ''1.300.000,00 динара''; 

 - позиција број 118 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ 

од 10.750.000,00 динара, мења се и гласи: ''10.450.000,00 динара''; 

 - позиција број 143 – економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, износ 

од 2.315.216,00 динара, мења се и гласи: ''1.315.216,00 динара''; 

 - уводи се позиција број 172а – економска класификација 423 – Услуге по уговору, износ од 

''300.000,00 динара''; (јавни ред и безбедност у саобраћају) 

 - позиција број 173 – економска класификација 424 – Специјализоване услуге – безбедност 

у саобраћају, износ од 300.000,00 динара, мења се и гласи: ''0 динара''; 

 - позиција број 174 – економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, износ 

од 1.500.000,00 динара, мења се и гласи: ''150.000,00 динара''. 

 - уводи се позиција број 174а – економска класификација 426 – Материјал, износ од 

''100.000,00 динара''; 

 - уводи се позиција број 174б – економска класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти износ од ''1.450.000,00 динара''; 

 - позиција број 175 – економска класификација 512 – Машине и опрема, износ од 200.000,00 

динара, мења се и гласи: ''0 динара''; 

Члан 2. 

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

општине Варварин''. 
 

Број: 400-83/2015-I  

У Варварину дана, 12.06.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 
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 22. 

 

На основу члана 27, 28, 46. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.72/2009, 

81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 - одлука 

УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 29. и 38. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', број 31/10, 69/10 и 16/11) и члана 37. 

Статута општине Варварин (''Сл. лист општине Варварин '' број 9/08, 12/8, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13 )   

Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, доноси:  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ПОВРШИНСКО ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОБРЕЖ  

    

   Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за површинско одвођење воде у насељеном 

месту Обреж. 

 

                                                                          Члан 2. 
Циљ израде Плана детаљне регулације је: 

 

Одвођење површинске воде са државног пута II реда број 187( R-217) у Обрежу. 

 

 

                                                                          Члан 3. 
Подручје обухваћено Планом детаљне регулације за површинско одвођење воде у 

насељеном месту Обреж кат. парцела број 347/1, 341, 339, 338, 331 и 328 КО Обреж. 

 

                                                                          Члан 4. 
План детаљне регулације садржи нарочито:  

1) Границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и 

зоне; 

2) Детаљну намену земљишта; 

3) Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 

4) Нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план, 

5) Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 

6) Коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску и другу инфраструктуру; 

7) Мере заштите културно историјских споменика и заштићених природних целина; 

8) Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 

9) Правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 

10) Друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

 

Члан 5 

Рок за израду Плана детаљне регулације за површинско одвођење воде у насељеном месту 

Обреж је 60 дана од дана добијања свих потребних услова и сагласности од органа, организација и 

јавних предузећа, која су овлашћена да утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката у фази израде или измене планских докумената. 

У подручју за које се израђује план не могу се издавати урбанистички услови, од дана 

доношења ове одлуке до усвајања ПДР-а а најдуже 180 дана. 
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Члан 6 

 Средства за израду Плана детаљне регулације за површинско одвођење воде у насељеном 

месту Обреж обезбедиће ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин. 

 

 

Члан 7 

Службa за урбанизам, стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор општине 

Варварин после извршене стручне контроле излаже нацрт Плана детаљне регулације на јавни увид 

у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу. 

Излагање нацрта Плана детаљне регулације на јавни увид биће извршено у просторијама 

Општинске управе општине Варварин и Месне заједнице Обреж. 

 

Члан 8 

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

Варварин''. 

 

Број 352-11/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 

23. 

 

На основу члана 99.став 5. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09, 

81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14) и члана 37. Статута Општине Варварин 

(Сл. лист Општине Варварин бр. 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 И 12/13),  

Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поступак и начин отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта на којем је уписано право јавне својине у корист Општине Варварин (у даљем тексту: 

грађевинско земљиште), критеријуми за утврђивање цене грађевинског земљишта које се отуђује, 

односно закупнине грађевинског земљишта, поништај решења о отуђењу односно давању у закуп 

грађевинског земљишта.  

Општина Варварин се стара о рационалном коришћењу грађевинског земљишта према 

намени земљишта одређеној планским документом, у складу са Законом о планирању и изградњи 

(у даљем тексту: Закон).  
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Члан 2. 

Општина Варварин отуђује грађевинско земљиште ради изградње, у складу са планским 

документом на основу кога се издају локацијски услови односно грађевинска дозвола.  

Грађевинско земљиште даје се у закуп ради изградње објекта за које се издаје привремена 

грађевинска дозвола, и другим случајевима прописаним законом.  

 Када се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за које је законом 

предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, уговор о закупу се закључује на одређено 

време, најдуже до 5 година. 

 

Члан 3. 

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по тржишним условима.  

 

Члан 4. 

Рок за привођење намени земљишта из члана 2. став 2. ове Одлуке је једна година од дана 

закључења уговора о регулисању накнаде за закуп грађевинског земљишта.  

Рок трајања закупа за грађевинско земљиште за објекте из члана 2. став 2. ове Одлуке је најдуже 5 

година.  

 

II ПОСТУПАК ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 5. 

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп као неизграђено и уређено.  

 

Изузетно од става 1. овог члана, може се отуђити или дати у закуп неизграђено грађевинско 

земљиште које није уређено, под условом да лице коме се то грађевинско земљиште даје прихвати 

прописане услове за припремање и опремање грађевинског земљишта садржане у јавном огласу и 

уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши припремање и опремање грађевинског 

земљишта.  

 

Члан 6. 

Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп јавним надметањем или прикупљањем 

понуда јавним огласом.  

Изузетно, грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом 

у случајевима предвиђеним Законом.  

 

Члан 7. 

Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање, односно прикупљање понуда 

јавним огласом ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта доноси Надзорни одбор  

ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин (у даљем тексту: Надзорни одбор), на коју 

сагласност даје Општинско већа општине Варварин.  

 

Члан 8. 

Јавни оглас из члана 7. ове Одлуке објављује се у дневном листу који се дистрибуира на 

целој територији Републике Србије, локалном листу и на званичном сајту Општине Варварин.  

 

Члан 9. 

Поступак јавног надметања и поступак прикупљања понуда јавним огласом спроводи 

Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта (у даљем тексту: Комисија), у 

складу са Законом и овом Одлуком.  

Комисија има председника и четири члана.  
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Комисију образује Скупштина Општине Варварин, на период од четири године. 

Комисија одлучује већином од укупног броја присутних чланова Комисије. 

Уколико председник или члан Комисије пријави своје учешће у јавном надметању, не може 

да учествује у раду Комисије за то јавно надметање.  

Стручне и административне послове за Комисију обавља ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 

Варварин ( у даљем тексту Дирекција).  

О току поступка јавног надметања и о току поступка прикупљања понуда јавним огласом, води се 

записник.  

 

Члан 10. 

Решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта доноси Скупштина 

Општине Варварин (у даљем тексту: Скупштина).  

Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор пред надлежним 

судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.  

 

Члан 11. 

Уговор о регулисању накнаде за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта 

закључује се између лица које прибавља грађевинско земљиште у својину, односно лица коме се 

грађевинско земљиште даје у закуп и Дирекције, у року од 30 дана од дана  доношења решења из 

члана 10. ове Одлуке .  

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско 

земљиште дато у закуп не приступи закључењу уговора из става 1. овог члана,Скупштина ће 

поништити решење из члана 10. став 1. ове Одлуке, на предлог Дирекције.  

Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30 дана од 

дана достављања решења.  

 

1. Јавно надметање 

 

Члан 12. 

Јавни оглас, расписан ради отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта 

јавним надметањем, садржи:  

1. податке Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Варварин, за 

грађевинско земљиште које се отуђује, односно даје у закуп,  

2. податке из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему 

могу градити,  

3. податке о уређености грађевинског земљишта,  

4. обавештење да ће накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у 

грађевинско земљиште платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме 

је грађевинско земљиште дато у закуп, у складу са чланом 88. Закона,  

5. почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,  

6. дужину трајања закупа,  

7. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима који 

не добију у закуп земљиште, односно не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског 

земљишта,  

8. обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве,  

9. обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на јавни 

оглас,  

10. обавештење да ако подносилац пријаве који је прибавио грађевинско земљиште у 

својину, односно коме је грађевинско земљиште дато у закуп не закључи уговор у складу са 

чланом 11. став 1. ове Одлуке, губи право на повраћај гарантног износа,  



Страна 208 број  6.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        12.06.2015.године 

 
11. место и време одржавања јавног надметања.  

Гарантни износ из става 1. тачка 7. овог члана утврђује се у висини од 15% од почетне цене 

грађевинског земљишта, односно почетног износа закупнине.  

Рок за подношење пријава за јавно надметање не може бити краћи од 30 дана од дана јавног 

оглашавања. 

Уколико се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп као неуређено јавни оглас 

поред напред наведеног садржи и:  

1. обавештење да се отуђује или даје у закуп грађевинско земљиште које није уређено, као и 

да је лице коме се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп обавезно да о свом трошку 

изврши одређене радове на припремању или опремању тог грађевинског земљишта.  

 

Члан 13. 

Пријава за учешће на јавном надметању (у даљем тексту: пријава) садржи:  

1.за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања  и 

број текућег рачуна,  

2.за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони 

број, седиште и број текућег рачуна. 

 

Уз пријаву се доставља:  

1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  

2. уредно овлашћење за заступање,  

3. фотокопија личне карте за физичка лица,  

4. Извод из Регистара привредних субјеката за правна лица и предузетнике.  

 

Члан 14. 

Пријава за учешће на јавном надметању се подноси Комисији, а преко Дирекције.  

У току трајања јавног огласа не могу се давати обавештења о подносиоцима пријава.  

 

Члан 15. 

Јавно надметање ће се одржати ако истом приступе најмање два учесника и то лично или 

преко овлашћеног пуномоћника. 

Уколико на јавно надметање не приступи ни један учесник или јавно надметање не успе 

због тога што се није пријавило довољно учесника, поступак оглашавања ће се поновити по истеку 

рока од најмање 15 дана. 

Уколико се на поновљеном јавном надметању не јави довољан број учесника, сматра се да 

је јавно надметање успело и када се појави само један учесник уколико прихвати потписивањем 

изјаве да плати почетни износ увећан за 20%.  

 

Члан 16. 
Јавно надметање отвара председник Комисије и утврђује ко је поднео пријаве, ко је од 

подносиоца пријава присутан, са овлашћењем да учествује у јавном надметању. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати, што се записнички 

констатује. 

Председник Комисије наводи грађевинску парцелу која је предмет јавног надметања и 

почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине и позива учеснике да 

дају своје понуде износа. 

Висина сваке нове понуде (корак) не може бити мања од 10% од почетне цене грађевинског 

земљишта односно почетног износа закупнине. 

Учесник јавног надметања дужан је да јасно и гласно каже који износ нуди. 
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Председник Комисије три пута пита да ли неко даје више од највећег претходно понуђеног 

износа и констатује после трећег позива који је највећи понуђени износ и име понуђача и 

објављује да је јавно надметање завршено. 

 

Члан 17. 

Председник Комисије може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.  

Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, Председник 

Комисије удаљиће га из просторије у којој Комисија заседа.  

После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом.  

Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене 

и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање.  

У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време када 

ће се поступак наставити.  

Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, 

уносе се у записник.  

 

Члан 18. 

О раду Комисије води се записник, у који се уноси место и време јавног надметања, име и 

презиме присутних чланова Комисије и подаци о грађевинској парцели.  

Поред података из става 1. овог члана, у записник се уносе и следећи подаци:  

1. број пријављених учесника,  

2. почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине,  

3. примедбе учесника јавног надметања,  

4.цена грађевинског земљишта, односно износ закупнине који је утврђен као најповољнији 

и подаци о учеснику са најповољнијом понудом,  

5. датум и време почетка и завршетка поступка јавног надметања,  

6. околности у вези са чланом 17. ове одлуке,  

7. други подаци од значаја за рад Комисије.  

Записник потписују сви чланови Комисије и лице које води записник.  

 

Члан 19. 

По обављеном јавном надметању Комисија доноси одлуку којом предлаже Скупштини 

доношење решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року од 8 дана од јавног надметања, 

Дирекција доставља Општинској управи ради припреме за седницу Скупштине. 

 

Члан 20. 

Решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта садржи: 

-податке о учеснику јавног надметања коме се земљиште отуђује односно даје у закуп, 

-опис и ближе податке о грађевинској парцели, 

-намену грађевинског земљишта, 

-цену грађевинског земљишта односно износ закупнине, 

-дужину трајања закупа, 

-обавезу закључивања са Дирекцијом уговора о регулисању накнаде за отуђење, односно 

давању у закуп грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу 

односно давању у закуп. 

 

Члан 21. 

Са лицем коме се земљиште отуђује или даје у закуп закључује се уговор у року од 30 дана 

од дана доношења решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 
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Уговор о регулисању накнаде за отуђење грађевинског земљишта садржи: 

-податке о грађевинској парцели, 

-податке о намени и величини будућег објекта, 

-висину цене грађевинског земљишта и рок плаћања, 

-посебне услове за припремање и опремање грађевинског земљишта уколико се земљиште 

даје као неуређено, 

-права и обавезе у случају неизвршења уговорних обавеза, 

-начин решавања спорова, 

-поступак и услове измене или раскида уговора, 

-начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

Уговор о регулисању накнаде за закуп грађевинског земљишта садржи: 

-податке о грађевинској парцели, 

-податке о намени и величини будућег објекта, 

-податке о висини закупнине и року плаћања, 

-дужину трајања закупа, 

-посебне услове за припремање и опремање грађевинског земљишта уколико се земљиште 

даје као неуређено, 

-рок за привођење земљишта намени, 

-услове за престанак закупа пре истека уговореног рока, 

-услове и начин повраћаја закупнине у случају престанка закупа пре истека уговореног 

рока, 

-права и обавезе у случају неизвршења уговорних обавеза, 

-начин решавања спорова, 

-поступак и услови измене или раскида  уговора, 

-начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 

-услове и начин под којим се закупцу предметно земљиште може дати у својину. 

 

2. Прикупљање понуда јавним огласом 

 

Члан 22. 

Јавни оглас о прикупљању понуда поред података из члана 12. ове Одлуке садржи и:  

1. податке о обавезној садржини понуде, 

2. констатацију да је наповољнија понуда са највећом понуђеном ценом, 

3. место и време одржавања јавног отварања понуда.  

Гарантни износ утврђује се у висини од 15% од почетне цене грађевинског земљишта, 

односно почетног износа закупнине.  

Рок за подношење понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. 

 

Члан 23. 

Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним 

огласом спроводи Комисија из члана 9.ове Одлуке. 

 

Члан 24. 

Учесник у поступку отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта прикупљањем 

понуда јавним огласом, своју понуду доставља у затвореној коверти Комисији, а преко Дирекције.  

Понуда мора да садржи: 

1.за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања и 

број текућег рачуна,  
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2.за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони 

број, седиште и број текућег рачуна,  

3. износ понуђене цене односно закупнине. 

 

Уз понуду се доставља:  

1. доказ о уплаћеном гарантном износу,  

2. уредно овлашћење за заступање,  

3. фотокопија личне карте за физичка лица,  

4. Извод из Регистара привредних субјеката за правна лица и предузетнике.  

 

Члан 25. 

Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног 

отварања понуда,имена и презимена присутних чланова Комисије и података о грађевинским 

парцелама за које су прикупљене понуде.  

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.  

Понуде се разврставају према грађевинским парцелама.  

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије. 

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, и 

Комисија констатује да ли су понуде потпуне.  

Непотпуне понуде се не разматрају и то се записнички констатује.  

Комисија у записнику констатује ако за поједине грађевинске парцеле није поднета ни 

једна понуда.  

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање 

једна благовремена и потпуна понуда.  

Најповољнијом понудом се сматра понуда са највећом понуђеном ценом. 

Уколико се на оглас пријави два или више учесника и понуде исту цену за отуђење или 

давање у закуп грађевинског земљишта, земљиште ће се отуђити односно дати у закуп тако што ће 

Комисија дати могућност учесницима да се одмах писмено изјасне и понуде нову цену за 

земљиште које се отуђује или даје у закуп. 

Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих 

приспелих понуда.  

 

Члан 26. 

У случају ометања рада Комисије у поступку јавног отварања понуда, сходно се примењују 

одредбе члана 17. ове Одлуке.  

 

Члан 27. 

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије, лице које 

води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.  

Пре потписивања записника из става 1. овог члана на захтев присутних подносилаца 

понуда, односно њихових овлашћених заступника у записник се могу унети евентуалне примедбе 

на поступак јавног отварања понуда.  

 

Члан 28. 

По обављеном поступку јавног отварања понуда Комисија доноси одлуку којом предлаже 

Скупштини доношење решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта. 

Записник са одлуком  из става 1. овог члана у року од 8 дана од јавног отварања понуда, 

Дирекција доставља Општинској управи ради припреме за седницу Скупштине. 
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Члан 29. 

Одредбе члана 20. и 21. ове Одлуке које се односе на садржину решења и уговора, 

примењују се и у поступку отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта прикупљањем 

понуда јавним огласом. 

 

3. Непосредна погодба 

 

Члан 30. 

Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, у 

случају:  

1. изградње објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа и 

организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других 

објеката у јавној својини,  

2. исправке граница суседних катастарских парцела,  

3. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи,  

4. отуђења из  члана 99. став 10. и 12. односно давања у закуп из члана 86. Закона о 

планирању и изградњи,  

5. споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности које је било предмет 

експропријације, у складу са прописима о експропријацији.  

6. отуђења неизграђеног земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у 

складу са посебним законом, 

7. размене грађевинског земљишта. 

 

Члан 31. 

Заинтересовано лице захтев за отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта из 

претходног члана ове Одлуке, подноси Комисији из члана 9. став 1. за тачке 1,2 и 5 ове Одлуке, а 

преко Дирекције.  

Стручне и административне послове за Комисију обавља Дирекција . 

Комисија утврђује основаност поднетог захтева и доноси одлуку којом предлаже 

Скупштини да донесе решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта непосредном 

погодбом.  

Пре достављања Скупштини, на одлуку Комисије подносилац захтева се изјашњава 

писаном изјавом Дирецији о прихватању услова отуђења односно давања у закуп грађевинског 

земљишта. 

Одлуку из претодног става овог члана са писаним изјашњењем подносиоца захтева 

Дирекција доставља Општинској управи ради припреме за седницу Скупштине. 

Решење о отуђењу или давању у закуп непосредном погодбом доноси Скупштина. 

На основу решења из става 6. овог члана закључује се у року од 30 дана од дана доношења 

решења уговор о регулисању накнаде са Дирекцијом. 

У погледу садржине решења и уговора о регулисању накнаде за отуђење односно давање у 

закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом примењују се одредбе члана 20.и 21. ове 

Одлуке. 

Уколико Комисија у поступку утврди да нису испуњени услови за отуђење односно давање 

у закуп грађевинског земљишта, доноси одлуку којом предлаже Одељењу за друштвене 

делатности,правне,опште и заједничке послове,урбанизам,стамбено-комуналне послове и 

инспекцијиски надзор Општинске управе Варварин да донесе решење о одбијању захтева. 

На решење из претходног става овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Варварин у року од 15 дана од дана пријема истог. 

Одлука Општинског већа донета у поступку одлучивања по жалби је коначна. 
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Члан 32. 

За отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом из члана 30. став 1. тачка 3. ове 

Одлуке захтев за утврђивање земљишта за редовну употребу и отуђење заинтересовано лице 

подноси Одељењу за друштвене делатности,правне,опште и заједничке 

послове,урбанизам,стамбено-комуналне послове и инспекцијиски надзор општине Варварин.   

У случају отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом из члана 30.став 1. тач. 

3. ове Одлуке  ако је земљиште од ранијег корисника прибављено без накнаде, из разлога што је то 

земљиште ранији корисник отуђио бесправном градитељу (бесправни промет земљишта), неће се 

наплаћивати накнада за отуђење власнику бесправно изграђеног објекта који је у поступку 

легализације. 

 

III ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПНИНА 

 

Члан 33. 

Цену грађевинског земљишта, односно закупнину плаћа лице које је прибавило 

грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку 

утврђеном овом Одлуком.  

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем, прикупљањем 

понуда јавним огласом, или цена земљишта за отуђење непосредном погодбом одређиваће се 

према тржишној вредности земљишта за сваку конкретну грађевинску парцелу, у зависности од 

површине парцеле,опремљености и положаја парцеле, намене и површине објекта, раније 

постигнутих цена и других параметара.  

Тржишну вредност грађевинског земљишта за сваку кокретну грађевинску парцелу, 

утврђује Комисија за утврђивање тржишне вредности земљишта коју образује Општинско веће 

општине Варварин, на период од две године. 

Комисија има председника и два члана,који су стручна лица и то по један из области 

грађевинарства, ахитектуре и економије, од којих је један члан Комисије запослени у Дирекцији.  

 

Члан 34. 

Почетни износ закупнине утврђиваће Комисија из члана 33. ове Одлуке за сваку конкретну 

грађевинску парцелу у зависности од површине парцеле,опремљености, положаја парцеле, намене 

и површине објекта,дужине трајања закупа, раније постигнутих цена и других параметара.  

 

Члан 35. 

Лице које је у складу са Законом и овом Одлуком прибавило грађевинско земљиште у 

својину или је добило земљиште у закуп, дужно је да исплати утврђену цену грађевинског 

земљишта односно закупнину у целости на дан закључења уговора о регулисању накнаде за 

отуђење односно закуп грађевинског земљишта, односно у року од 15 дана од дана достављања 

решења за отуђење непосредном погодбом из члана 30.став 1. тачка 3 ове Одлуке. 

Лице које у складу са законом и овом одлуком прибавило грађевинско земљиште у својину 

или је добило земљиште у закуп, утврђену цену грађевинског земљишта односно закупнину може 

исплатити и у једнаким месечним ратама, али не дуже од 24 месеца.  

  

IV ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПРЕСТАНАК 

ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 36. 

Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, односно у закуп, не закључи 

уговор у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу,односно закупу грађевинског 

земљишта, Дирекција покреће поступак за поништај решења из члана 10. ове Одлуке. 
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Решење о поништају решења о отуђењу односно давању у закуп грађевинског земљишта 

доноси Скупштина  на предлог Дирекције.  

Против решења из става 2. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30 дана 

од дана достављања решења.  

У случају из става 1. овог члана не врши се повраћај средстава која су дата на име 

гарантног износа за учешће у поступку отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта.  

 

 

Члан 37. 

Закуп грађевинског земљишта престаје истеком уговореног рока.  

Закуп грађевинског земљишта престаје пре уговореног рока ако закупац:  

1. користи грађевинско земљиште противно намени за коју му је дато,  

2. у року од једне године од дана закључења уговора о регулисању накнаде за закуп 

грађевинског земљишта не приведе земљиште намени.  

Решење о престанку закупа из става 2. овог члана доноси Скупштина, на предлог 

Дирекције.  

Против решења из става 3. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30 дана 

од дана достављања решења.  

 

Члан 38. 

Ако закуп престане на основу члана 37. став 2.  ове Одлуке закупац има право на повраћај 

уплаћеног износа закупнине у номиналном износу,без камате, умањеног за 20% на име трошкова 

поступка давања у закуп грађевинског земљишта.  

Дирекција утврђује износ средстава који се враћа у складу са ставом 1. овог члана и обрачун 

износа чини саставни део решења о поништају.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

Поступци  отуђења  и давања у закуп грађевинског земљишта, који су започети пре ступања 

на снагу ове Одлуке,односно који су започети до ступања на снагу Закона о изменама и допунама 

закона о планирању и изградњи(Сл.гласник РС бр.132/14), окончаће се по одредбама  Одлуке о 

грађевинском земљишту ("Службени лист општине Варварин", бр.5/03, 17/04). 

Поступци за утврђивања земљишта за редовну употребу који су започети пре ступања на 

снагу ове Одлуке,односно који су започети до ступања на снагу Закона о изменама и допунама 

закона о планирању и изградњи(Сл.гласник РС бр.132/14), а заинтересовано лице није поднело 

захтев за отуђење грађевинског земљишта, поступак отуђења и утврђивања земљишта за редовну 

употребу окончаће се по одредбама  Закона о  планирању и изградњи(Сл.гласник РС 

бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13 и 98/13) и Одлуке о грађевинском земљишту 

("Службени лист општине Варварин", бр.5/03, 17/04). 

Поступци за отуђење грађевинског земљишта који су започети пре ступања на снагу ове 

Одлуке,односно који су започети до ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о 

планирању и изградњи(Сл.гласник РС бр.132/14), а заинтересовано лице није поднело захтев за 

утврђивање земљишта за редовну употребу,поступак отуђења и утврђивања земљишта за редовну 

употребу окончаће се по одредбама  Закона о  планирању и изградњи(Сл.гласник РС 

бр.72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13 и 98/13) и Одлуке о грађевинском земљишту 

("Службени лист општине Варварин", бр.5/03, 17/04). 
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Члан 40. 

На питања везана за грађевинско земљиште у јавној својини која нису уређена овом 

Одлуком примењиваће се непосредно одредбе Закона и подзаконских аката донетих на основу 

Закона. 

 

Члан 41. 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп осталог неизграђеног 

грађевинског земљишта у државној својини, образована решењем Скупштине општине Варварин   

бр.463-22/04 од 19.11.2004.године, и решењима о разрешењу и именовању чланова ове Комисије, 

престаје са радом. 

 

 

Члан 42. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту 

("Службени лист општине Варварин", бр.5/03, 17/04).  

 

Члан 43. 

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

Варварин". 

 

 БРОЈ: 463-11/2015 

 У Варварину, дана 12.06.2015.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 24. 

 

 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), а у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2015. 

годину (''Службени лист општине Варварин'', број 11/14), 

 Скупштина општине Варварин, на 27. седници одржаној дана 12.06.2015. године, донела је  

 

 

О Д Л У К А 

О исплати накнаде за рад лица ангажованих на противградним станицама у 2015.години 

 

 

1. Одобрава се  исплата накнаде за рад лица ангажованих на противградним станицама у 

висини од по 9.250,00 динара месечно, за период од 5 месеци у току 2015.године и то од 

15.05. до 15.10.2015.године. 

 

2. Одобрава се набавка противградних ракета у вредности до 900.000,00 динара. 

 

3. Накнаду из тачке 1. и набавку из тачке 2. ове Одлуке исплаћивати из буџета општине 

Варварин са позиције – Штаб за ванредне ситуације. 
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4. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о исплати накнаде за рад лица 

ангажованих на противградним станицама у 2015.години (''Службени лист општине 

Варварин'', број 3/15). 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 Број: 92-5/2015 

 У Варварину дана, 12.06.2015. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 

 9. 

 

На основу члана 17. тачка 2, 5. и 6. Закона о о библиотечко-информационој делатности 

(''Службени гласник РС'', број 52/11), и члана 35. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 

72/09) и члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 

12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13), 

 Скупштина општине Варварин, на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА   

ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ВАРВАРИН 

 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Ћеличанин Горан, дипломирани машински инжењер из Варварина, за 

директора Општинске библиотеке Варварин, на мандатни период од 4 године, почев од дана 

ступања на снагу овог решења. 

 

 II Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Варварин''. 

 

 

 Број: 022-11/2015 

 У Варварину дана, 12.06.2015. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 
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 10. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) и члана 9. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта (''Службени лист општине Варварин'', број 6/15) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта, на период 

од 4 године, у саставу: 

 1. Драгана Збиљић - председник 

 2. Силвана Јовановић - члан 

 3. Зоран Бранковић - члан 

 4. Славко Милојевић - члан 

 5. Зорица Савић - члан 

 

 II Комисија из става I овог Решења спроводи поступак јавног надметања и поступак 

прикупљања понуда јавним огласом за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта на начин 

и под условима прописаним Одлуком, а у складу са законом. 

 

 III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 

 

 

 БРОЈ: 02-26/2015 

 У Варварину, дана 12.06.2015.године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

28. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Варварин за 2014.годину. 

 

2.  Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
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БРОЈ: 021-5/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 29. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског већа општине Варварин за 2014.годину. 

 

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

 

 

БРОЈ: 021-6/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 30. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ измена (ребаланс) Финансијског плана Скупштине општине Варварин – 

раздео 1 за 2015.годину. 

 

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

 

 

БРОЈ: 402-23/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 
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 31. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ  друга измена (ребаланс) Финансијског плана Председник, Општинско 

веће  – раздео 2 за 2015.годину. 

 

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

 

БРОЈ: 400-82/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 32. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ  четврта измена (ребаланс) Финансијског плана Општинске управе 

општине Варварин  – раздео 3 за 2015.годину. 

 

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

 

БРОЈ: 400-81/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 33. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ  измена (ребаланс) Финансијског плана ЈП Дирекције за урбанизам и 

изградњу Варварин  за 2015.годину. 

 

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

 

БРОЈ: 400-74/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 34. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ измена (ребаланс) Финансијског плана ЈП за изградњу заједничког 

водовода ''Морава'' Варварин, за 2015.годину. 

 

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

 

БРОЈ: 400-75/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 35. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ  измена (ребаланс) Финансијског плана Општинске библиотеке Варварин  

за 2015.годину. 

 

2.  Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
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БРОЈ: 400-71/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 36. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Извештај Комисије о последицама невремена 14.05.2015.године. 

 

2. Извештај Комисије из тачке 1. овог Закључка са захтевом за накнаду штете упутити 

Влади Републике Србије и надлежном Министарству.  

 

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

 

 

 

БРОЈ: 87-268/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 

 

 37. 

 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 

9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13) 

 Скупштина општине Варварин на 27. седници одржаној дана 12.06.2015.године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. ПРИХВАТА СЕ Информација председника општине о: 

- обезбеђивању средстава за израду главног пројекта ојачања коловозне конструкције пута 

Залоговац – Вратаре, Доњи Катун – Варварин, Избеница – Бачина  

- достављању документације по захтеву број 037-20/2015-II од 22.05.2015.године (Институт 

''Кирило Савић'' а.д. Београд) 

- достављању комплетне документације за адаптацију старе школске зграде у Бошњану.  

 

2.  Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
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БРОЈ: 037-20/2015 

У Варварину, дана 12.06.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        /м.п/Братислав Ташић, дипл.политиколог,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
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