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Република Србија
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-196/2019-III
Дана, 11.12.2019.год.
Варварин
На основу члана 64. и члана 106. Статута општине Варварин
општине Варварин“, број 5/2019 ),
Општинско веће општине Варварин сачињава

( „Службени лист

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
одржаној дана 10.12.2019.године, у сали Скупштине општине Варварин
са почетком у 11:00 часова.

На основу Закључака Општинског већа општине Варварин донетих на 77. седници
одржаној дана 03.12.2019.године, одређено је спровођење јавне расправе од 03.12.2019.
до 10.12.2019.године, утврђени Програми јавне расправе и

УПУЋЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ
 ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2020.ГОДИНУ
 ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2020.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2021. И
2022.ГОДИНУ
 ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 2020 – 2030
Јавни позиви са Програмима јавне расправе објављени су на сајту Општине Варварин
www.varvarin.org.rs.
Сви грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране, позвани су
да дају предлоге, сугестије и коментаре на е-mail: racunovodstvo@varvarin.org.rs и поштом
на адресу: Општинска управа општине Варварин - Одељење за буџет, финансије,
привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода – ул.
Марина Мариновића број 38, 37260 Варварин.
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Отвореном састанку у форми округлог стола, одржаном дана 10.12.2019.године, са
почетком у 11 сати, у сали Скупштине општине Варварин, присуствовали су:


Виолета Чолаковић, заменик председника Општине,



Драгољуб Станојевић, председник Скупштине општине



Братислав Ташић, заменик председника Скупштине општине



Зорица Савић, начелник Одељења за буџет, финансије, привреду, економски развој,



јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода
Саша Срећковић, послови рачуноводства



Јелена Весић, помоћник председника Општине



Дејан Милановић, помоћник председника Општине



Александар Марковић, члан Општинског већа



Зоран Ђорћевић, члан Општинског већа



Станиша Богдановић, Локални савет за запошљавање



Никола Петровић, уредник портала ТЕМНИЋ ИНФО – медијска заступљеност



Тања Вилотијевић, послови секретара Општинског већа – административна подршка

У уводној речи, Виолета Чолаковић упознала је присутне са актима Општинског већа
донетим у организовању и спровођењу јавне расправе а у складу са чланом 104. став 1.
тачка 2) и члана 106. Статута општине Варварин ( „Службени лист општине Варварин“,
број 5/2019 ).
Константовано је да на назначене адресе по Програмима јавне расправе током њеног
трајања у периоду од 03.12.-10.12.2019.године, није достављен ни један предлог,
примедба или сугестија на радни текст Нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за
2020.годину, Нацрта Програма развоја општине Варварин за 2020.годину са пројекцијом
за 2021. и 2022.годину и Нацрта Стратегије одрживог развоја општине Варварин 2020 –
2030.
Поводом Нацрта Одлуке о буџету општине Варварин за 2020.годину, присутнима су се
најпре обратили Зорица Савић и Саша Срећковић, испред Одељења за буџет, финансије,
привреду, економски развој, јавне набавке и утврђивање и наплату јавних прихода
Општинске управе општине Варварин. У својим излагањима истакли су транспарентност
у раду овог одељења, опредељеност ка стриктном поштовању законских одредаба и
смерница за квалитетно програмско буџетирање.
Обједињено о Нацрту Програма развоја општине Варварин за 2020.годину са пројекцијом
за 2021. и 2022.годину и Нацрту Стратегије одрживог развоја општине Варварин 2020 –
2030. говорио је Драгољуб Станојевић. У свом излагању, посебно је истакао значај
концепта одрживог развоја и да ће општина Варварин настојати да и у будућем периоду
свим расположивим ресурсима задовољава потребе њених грађана.
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О значајним напорима локалне самоуправе да обезбеди додатна средства за капитално
инвестирање говорила је Виолета Чолаковић и посебно истакла инфраструктурне пројекте
које ће општина Вараврин реализовати у наредној години захваљујући добро
припремљеној пројектној документацији.
За издвајање средстава у већем обиму на име израде пројектне документације заложио се
и председник Скупштине општине.
Изузетно активни у дискусији били су и већници Зоран Ђорђевић и Александар
Марковић, који су имали низ конструктивних предлога у више области и то: у области
спорта ( финансирање усмерити искључиво на подршку младима и омасовљењу
спортских клубова имајући у виду значајна средства која издваја буџет Општине );
у области инфраструктуре ( планирати пројекте и израду пројектне документације на
основу реално сагледаних потреба мештана и свакако обезбедити више средстава за
одржавање пољских путева); у области популационе политике ( издвајање за вантелесну
оплодњу и друге подстицајне мере); што се тиче мера подршке пољопривредним
произвођачима, требало би посебно истаћи значај посете пољопривредним сајмовима и
другим видовима презентирања добре праксе; испитати сваку могућност за
ревитализацију објеката који се не користе у потпуности сходно њиховом потенцијалу ); а
посебно су издвојили значај малог породичног бизниса.
Сви учесници сложили су се око предлога да се у општини Варварин оформи привредни
клуб који би иницирао сарадњу привредника наше Општине са Привредном комором
Србије и другим удружењима привредника на државном и регионалном нивоу. Такође, на
нивоу локалне самоуправе предлог је да се активира канцеларија отворена за сарадњу са
грађанима по најзначајнијим питањима од интереса за живот и рад, у свим областима,
посебно у области пољопривреде, у којој би стручна лица била ангажована на пружању
адекватне помоћи грађанима и удружењима.
Овај извештај објављује се на сајту општине Ваварин www.vavarin.org.rs

Јавна расправа завршена је у 13:30.
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