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На основу чл. 94. и 95. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС',' бр. 72/09, 

81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 

УС, 132/14 и 145/14), члана 47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину 

доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'', бр.27/15), члана 

41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 

9/15 и 1/16) и чл. 3. Одлуке о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске и 

некатегорисане путеве и улице у насељу, (''Сл. лист општине Блаце'', бр. 1/11), Скупштина  

општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 1. 2018. години, доноси 

 

 О Д Л У К У   

О  ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се годишњи програм уређивања грађевинског земљишта на 

територији општине Блаце у 2018. години (у даљем тексту: Програм). 

  

Члан 2. 

Просторни обухват Програма је територија општине Блаце. 

Временски обухват Програма је календарска и буџетска 2018. година. 

 

Члан 3. 

 Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта и то: припремање 

земљишта и опремање земљишта. 

 Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких 

и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање 

грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. 

 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 

изградњу и уређење површина јавне намене. 

 

Члан 4. 

 Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства 

остварених од:  

1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

2) закупнине за грађевинско земљиште;  

3) отуђења или размене грађевинског земљишта;  

4) претварања права закупа у право својине, у складу са Законом о планирању и изградњи;  

5) накнаде за коришћење јавних добара; 

6) самодопириноса; 

7) донација; 

8) средстава физичких и правних лица по основу уговора о заједничком припремању 

односно опремању грађевинског земљишта; 

9) буџета општине; 
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10) других извори прихода у складу са Законом и Статутом; 

 

Члан 5. 

За остваривање Програма планирају се средства у Буџету Oпштине Блаце за 

2018.годину у укупном износу од 41.582.000,00 динара. 

 

Члан 6. 

Средства из члана 5. ове Одлуке  распоређују се на: 

1.Припремање грађевинског земљишта 

2.Опремање грађевинског земљишта 

 

 

 А. ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 7. 

А.1.Радови на прибављању земљишта 

 

А.1.1.Решавање имовинско правних односа:  

Локације на којима ће се решавати имовинско-правни односи: 

-колски прилаз из улице Трајка Јовановића Јосифа,  

-колски прилаз из улице Ратка Павловића, 

-Улица ''новопројектована'' у насељу Блаце. 

 

Процењени износ средстава потребних за решавање 

имовинско-правних односа: 

2.000.000,00дин 

 

А.1.2.Набавка станова и просторија друге намене које треба обезбедити за потребе 

расељавања корисника објеката предвиђених за рушење - није предвиђена. 

 

А.1.3.Исељавање корисника из објеката предвиђених за рушење- није предвиђено. 

 

Члан 8. 

А.2.Припремни радови 

 

А.2.1.Урбанистички планови и урбанистичко-техничка 

документација: 

 

1.План детаљне регулације за туристичку зону ''Блачко језеро''; 

2.План детаљне регулације за део насеља Блаце (''Спасићи и 

Шумарице'') 

3.Урбанистички пројекти за објекте и површине јавне намене,  

4.Пројекти препарцелације. 

 

Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких 

планова и урбанистичко-техничке документације 

3.000.000,00дин 

  

А.2.2.Геодетске и друге подлоге:  

-Извођење геодетских радова и израда геодетских елебората за   
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израду техничке документације и за упис објеката у катастар 

непокретности. 

Процењени износ трошкова  за геодетске радове и елаборате 1.050.000,00дин 

*Израда геодетских подлога за Планове детаљне регулације, предвиђа се у оквиру израде 

Плана. 

 

А.2.3.Техничка документација:  

-техничка документација за изградњу зграде за социјално становање  

Процењени износ трошкова  за пројектно планирање 300.000,00 дин 

 

А.2.4.Инжењерско-техничка испитивања и подлоге које из таквих испитивања треба да 

се обезбеде -  за потребе израде Планова детаљне регулације и за потребе израде техничке 

документације вршиће се у склопу израде Плана или техничке докумнетације. 

 

Члан 9. 

А.3.Асанациони радови и рашчишћавање земљишта 

 

А.3.1.Асанациони радови – нису предвиђени. 

 

А.3.2.Рашчишћавање земљишта- нису предвиђени радови. 

 

 

Б) КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 10. 

 Сви комунални системи, односни њихови делови у Програму разврстани су  

1) према начину коришћења услуга и 

2) према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система. 

 

Према начину коришћења услуга које пружају, комунални објекти су: 

1) објекти индивидуалне комуналне потрошње и 

2) објекти заједничке комуналне потрошње. 

 

Објектима индивидуалне комуналне потрошње сматрају се они системи комуналне 

инфраструктуре или њихови делови чији се непосредни корисници идентификују односно 

код којих се мери обим услуга које пружају појединим корисницима. 

У објекте заједничке потрошње спадају они комунални системи или њихови делови 

чије се коришћење посебно не мери и који служе свим сталним или повременим 

корисницима земљишта. 

 

Према функционалном рангу, комунални објекти, односно њихови делови , 

сврставају се, у смислу овог Програма, као: 

1) магистрална мрежа 

2) примарна мрежа и 

3) секундарна мрежа. 
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Статус магистралне мреже имају објекти и радови који су од непосредног утицаја 

на укупан капацитет и функције одговарајућег комуналног система и самим тим имају 

значај за јединицу локалне самоуправе у целини. 

 Ранг примарне мреже добијају објекти и радови који опслужују два или више 

стамбених блокова (постојећих или планираних) или ужих просторних целина друге 

имовине и значајни су само за одређени део територије јединице локалне самоуправе. 

 Секундарној мрежи припадају они делови комуналних система који опслужују два 

или више објеката (зграда) у једном стамбеном блоку или ужој просторној целини друге 

намене и значајни су само за тај стамбени блок и ужу просторну целину. 

 Радови на изградњи прикључака не спадају у радове на уређивању грађевинског 

земљишта.  

 

Члан 11. 

Б.1.Системи водоснабдевања 

 

Б.1.1.Систем водоснабдевања ''Придворица''  

1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде (каптажни 

објекти, цевовод до постројења, постројење за прераду воде за пиће) 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Придворица 

Основне карактеристике: Акумулација воде за пиће ''Придворица'' ,  

Обим радова: Израда елабората о зонама санитарне заштите 

 

Трошкови пројектног планирања: 240.000,00дин 

Трошкови изградње: 0,00 

2.Објекти за основни развод воде – нису предвиђени радови  

3.Дистрибутивна мрежа 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: насеље Блаце – улице Браће Вуксановић, Цара Душана, 

Вука Караџића, 7.Јула, Војводе Мишића и др. 

Основне карактеристике: дистрибутивна мрежа   

Обим радова: реконструкција 3300м водовода. 

 

Трошкови пројектног планирања: 585.000,00дин 

Трошкови изградње: 12.502.000,00дин 

 

Б.1.2.Систем водоснабдевања ''Церовица'' (''Голички систем'')  

1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде (каптажни 

објекти, цевовод до постројења, постројење за прераду воде за пиће) 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Гргуре 

Основне карактеристике: Фабрика за прераду воде за пиће.  

Обим радова: Радови на санацији   

Трошкови пројектног планирања: 60.000,00 дин  

Трошкови изградње: 1.265.000,00дин 
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Члан 12. 

Б.2.Системи канализације 

 

Б.2.1.Систем за одвођење отпадних вода у насељу Блаце  

1.Сабирна мрежа  

Функционални ранг: примарна мрежа  

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Положај: насеље Блаце 

Величина и капацитет:  

-реконструкција 190м канализације у ул.Стевана Немање, 

-реконструкција 150м канализације у ул.7. Јула. 

Време изградње: 2018 

 

Трошкови пројектног планирања:  130.000 дин 

Трошкови изградње : 1.600.000,00дин 

2.Постројење за пречишћавање отпадних вода –нису предвиђени 

радови 

 

3.Специјалне грађевине – нису предвиђени радови  

 

Б.2.2.Систем за одвођење атмосферских  вода у насељу Блаце:  

1.Сабирна мрежа  

Функционални ранг: примарна мрежа  

Начин коришћења: објекти заједничке комуналне потрошње 

Положај: насеље Блаце 

Величина и капацитет:  

-изградња 3.265,м канализационе мреже 

 

Трошкови пројектног планирања:  500.000,00дин 

Трошкови изградње : 0,00дин 

 

Члан 13. 

Б.3.Електроенергетска мрежа 

 

Б.3.1. Далеководи и трансформаторских станица високих напонских нивоа-нису 

предвиђени радови. 

 

Б.3.2. Електроенергетска мрежа 10kV, са трансформаторским станицама 10/0,4kV 

Положај: Блаце, ул.Светозара Марковића 

Функционални ранг: примарна мрежа  

Начин коришћења: индивидуална комунална потрошња 

Величина и капацитет:  

-реконструкција 10kV  вода од 10kV ''Трбуње''  до новопројектоване 

ТС за напајање ППОВ, 

-новопројектована ТС 10/0,4Kv за напајање ППОВ. 

 

Трошкови пројектног планирања: (израда техничке документације) 100.000,00дин 

Трошкови изградње : 0,00дин 

 



Страна 6 

Службени лист Општине Блаце број 1/18 

 

B.3.3. Разводнa мрежa 0,4kV-нису предвиђени радови. 

 

Б.3.4.Јавна расвета:  

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај (локација): територија општине Блаце 

Функционални ранг: примарна мрежа 

Обим радова:  

-израда студије, 

-реконструкција јавне расвете у ул.Браће Вуксановић у Блацу. 

 

Процена потребних средстава за пројектно планирање:  750.000,00дин 

Процене потребних средстава за извођење радова: 1.000.000дин 

 

Члан 14. 

Б.4.Телекомуникациона мрежа 

 

Б.4.1.Транзитни и магистрални телекомуникациони водови- нису предвиђени радови. 

 

Б.4.2.Аутоматске централе – нису предвиђени радови. 

 

Б.4.3.Разводна телекомуникациона мрежа – нису предвиђени радови. 

 

Члан 15. 

Б.5.Топлификациона мрежа 

 

Б.5.1.Блоковске котларнице  - нису предвиђени радови. 

 

Б.5.2.Топловоди са предајним станицама – нису предвиђени радови. 

 

Б.5.3.Рзаводна топловодна мрежа – нису предвиђени радови 

 

Члан 16. 

Б.6.Саобраћајне површине 

 

Б.6.1.Коловозне површине  

1.Улице насељу Блаце 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа 

Положај: улица Војводе Мишића, Косанчић Ивана, новопројектована 

улица (поред реке),  

Обим радова: 

-реконструкција коловоза и тротоара у ул.Војводе Мишића у дужини 

од 517м, изградња атмосферске канализације; 

-реконструкција коловоза у ул.Косанчић Ивана у дужини од 200м , 
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изградња атмосферске канализације. 

-израда техничке документације за ул.новопројектовану, 

Трошкови пројектног планирања: 500.000,00дин  

Трошкови изградње: 6.500.000,00дин 

2. Колски прилази 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.  

Положај: насеље Блаце. 

Обим радова:  

-изградња колског прилаза из ул. Ратка Павловића, у дужини од 100м и 

ширини од 4,0м, 

-изгардња колског прилаза из ул. Трајка Јовановића, у Блацу, у дужини 

од 100м и ширини од 4,0м.  

 

Трошкови пројектног планирања: 200.000,00дин 

Трошкови изградње: 800.000,00дин 

3.Некатегорисани путеви   

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.  

Положај: КО Сварче.  

Обим радова: реконструкција коловоза у дужини од 1.266м.  

 

 

Трошкови пројектног планирања: 125.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.000.000дин 

 

Б.6.2.Мирујуће површине – нису предвиђени радови. 

 

Б.6.3.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Функционални ранг: примарна мрежа  

Положај: насеље Блаце 

Обим радова:  

-реконструкција тротоара у дужини од 500м у ул. Браће Вуксановић, 

Вука Караџића и др. 

 

Трошкови пројектног планирања:  100.000,00дин  

Трошкови изградње: 1.500.000,00дин 

 

Б.6.4.Саобраћајна сигнализација 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Функционални ранг: примарна мрежа.  

Положај: улице у насељу Блаце, некатегорисани путеви. 

Обим радова: постављање саобраћајне сигнализације. 

 

Трошкови пројектног планирања: 500.000,00дин 

Трошкови изградње: 1.200.000,00дин 

 

Б.6.5.Мостови 

Функционални ранг: секундарна мрежа. 
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Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: Горња Драгуша, Попова. 

Трошкови пројектног планирања: 75.000,00дин 

Трошкови изградње: 0,00дин 

 

Члан 17. 

Б.7.Уређење слободних површина 

 

Б.7.1.Локалне парковске површине – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.2.Травњаци са украсним шибљем – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.3.Пешачке стазе и платои – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.4.Дечија игралишта – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.5.Опрема слободних површина – нису предвиђени радови. 

 

 

 

В. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРИКАЗ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ НАМЕНАМА ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 18. 

 

В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске 

инфраструктуре 

37.452.000,00дин 

В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене 0,00 дин 

В.3.Локације намењене за уређивање земљишта 1.050.000,00 дин 

В.4.Локације за стамбену изградњу 1.250.000,00 дин 

В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних 

објеката 

0,00 дин 

В.6.Локација за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и 

сл.објеката 

1.250.000,00 дин 

В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 

здравство, социјална заштита) 

440.000,00 дин 

В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства 0,00 дин 

В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални 

подухвати  

140.000,00 дин 

В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…) 0,00 дин 

В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе постојећих 

објеката (''мале акције у МЗ'') 

0,00 дин 
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Г.ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ОСНОВАМА 

 

Члан 19. 

 

Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се уређује 

земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на карактеристичне групе 

локација 

   

Г.1.Радови на прибављању земљишта  

Површина земљишта која се прибавља 14 ar 

Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа / 

Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања / 

Укупна висина трошкова 2.000.000,0 дин 

 

Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину 

коришћења 

 

Г.2.1.Индивидуална потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 14.652.000,0 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 1.730.000,0 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 100.000,0 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,0 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

Г.2.2.Заједничка потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,0 

Укупна вредност радова на систему канализације 500.000,0 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 1.750.000,0дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 16.500.000,0 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

 

Г.3.Радови на комуналном опремању земљишта према 

функционалном рангу 

Динара 

Г.3.1.Магистрална мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 1.592.000,0 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,0 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,0 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

Г.3.2.Примарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 13.087.000,0 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 2.230.000,0 дин 
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Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 1.850.000,0 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 10.300.000,0 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

Г.3.3.Секундарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,0 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,0 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 6.200.000,0 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

 

 

 

Д. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 20. 

Општи услови за финансирање радова на уређивању 

 

Финансијски план Програма заснован је  и у складу је са Одлуком о Буџету 

општине Блаце за 2018 годину.  

Критеријуми на основу којих су изабрани појединачни пројекти јесу: 

-завршетак и стављање у функцију  започетих објеката; 

-континуитет у изградњи и капиталном одржавању комуналних објеката 

магистралног и примарног ранга; 

-уговорене обавезе са корисницима грађевинског земљишта; 

-уговорене обавезе са донаторима; 

-спремност пројеката за реализацију; 

 

Члан 21. 

Расположиви извори финансирања 

 За Програм у целини, у Буџету општине Блаце за 2018 годину, одређени су износи 

прихода и примања: 

1. Приходи из буџета 41.582.000,00 

2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,0 дин 

3. Трансфери од осталих нивоа власти 0,0 дин  

4. Финансијска помоћ ЕУ  0,0 дин  

5. Добровољни трансфери физичких и правних лица   0,0 дин 

Укупно: 41.582.000,00 

 

Е. МЕРЕ ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

Члан 22. 

Е.1.Организација извршења програма: 

 

Основни носилац организације извршења програма је Општинска управа. 
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Редовни извештаји о извршењу Програма сачињавају за период од  шест и дванаест 

месеци. 

Ванредни извештаји сачињавају се по потреби, на захтев Општинског Већа. 

Општинско Веће разматра Извештаје о извршењу Програма за период од шест 

месеци и предлаже одговарајуће мере у циљу његове ефикасније реализације. 

Скупштина општине разматра годишњи извештај о реализацији Програма, који јој 

подноси Председник општине.  

 

Члан 23. 

 Е.2.Посебни услови за реализацију програма: 

 

Праћење кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта коју плаћају инвеститори врши Општинска управа, преко надлежних Служби. 

У случају измењених сазнања о обиму, структури и вредности радова на појединим 

локацијама, радови ће се извршити без претходне измене или допуне Програма под 

условом да вредност радова буде у оквиру износа одређеног за ту намену у буџету 

општине Блаце за 2018 годину. 

Општинско веће општине Блаце, на предлог председника општине утврдиће 

приоритете у извршавању радова предвиђених у Програму. 

 

Члан 24. 

Е.3.Услови за измене и допуне програма: 

 

 Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом , 

могу се уврстити у Програм на основу Одлуке Општинског већа под условом да се  

обезбеде средства финансирања из других извора (средства из донација, субвенција и сл.) 

и под условом да ти радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом. 

Измене у структури, вредности и условима финансирања предвиђених радова које 

су у оквиру вредности одговарајућих позиција у буџету општине Блаце за 2017. годину  не 

условљавају измену и допуну Програма. 

 У случају измене Одлуке о буџету општине  за 2018. годину, а која се односи на 

измене на позицијама из којих се финансирају радови на уређивању грађевинског 

земљишта, истовремено са приступањем изради Одлуке о измени Одлуке о буџету се 

приступа изради Одлуке о измени Програма. 

  

Члан 25. 

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

општине Блаце“. 

 

Број: I-35-2521/2018 

У Блацу, 12. 1. 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), чл. 34. и 45. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 

125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени 

дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), чл. 64. и 209. Закона о 

социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2. Уредбе о наменским 

трансферима у социјалној заштити ("Сл. гласник РС" бр. 18/16), члана 41. став 1. тачка 8. 

Статута општине Блаце (''Сл. лист општине Блаце'', бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 

6. Одлуке о социјалној заштити општине Блаце (''Сл. лист општине Блаце'', бр. 9/14, 11/16, 

13/16 и 12/17) Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 1. 2018. године, 

доноси 

 

 ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ 

РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Блаце 

које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице 

локалне самоуправе у 2018. години. 

 Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 

2018. годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, 

Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и 

Уговором о наменским трансферима за 2018. годину. 

 

Члан 2.  

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2018. годину у 

области пружања услуга социјалне заштите предвиђених у Разделу 5, Програму 11 - 

Социјална и дечија заштита Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у 

заједници, апропријација 142, Одлуке о буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 13/17) у укупном износу од 4.000.000,00 динара, распоређују се и 

користе на начин исказан у следећој табели: 

 

Табела  

Услуге социјалне заштите које се финасирају из 

средстава наменског трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

за 2018. годину 

Учешће ЈЛС по 

услузи из 

сопствених извора -

прихода 

1) Дневни боравак     

2) Помоћ у кући    4.000.000,00 

3) Свратиште     

4) Становање уз подршку     

5) Персонална асистенција     

6) Лични пратилац детета     

7) Прихватилиште      
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8) Предах смештај     

9) СОС телефон за жене са искуством насиља     

  
 Укупно  4.000.000,00 

 

 

Члан 3. 

 Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга 

социјалне заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити.  

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу 

општине Блаце".  
 

Број: I-400-87/18  

Дана: 12. 1. 2018. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
           ПРЕДСЕДНИК 

                   Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 10. Одлуке о 

комуналном уређењу (''Службени лист општине Блаце'', бр. 2/17 и 12/17), чл. 3. ст. 1. тач. 

24, чл. 7. ст. 1. тач. 1. и чл. 7а Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце (''Службени 

лист општине Блаце'', бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 12. 1. 2018. године, доноси 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

 КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2018.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Додељује се Јавном комуналном предузећу ''Блаце'', са седиштем у Блацу, чији је 

оснивач Општина Блаце, искључиво право за обављање комуналних делатности на 

територији општине Блаце у 2018.години, и то:  

-снабдевање водом за пиће,  

-пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,  

-производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом,  

-управљање комуналним отпадом, 

-управљање гробљима и сахрањивање, 

-обезбеђивање јавног осветљења,  

-одржавање улица и путева,  

-одржавање чистоће на површинама јавне намене и 

-одржавање јавних зелених површина. 

 

Члан 2. 

За сваку од појединачних делатности чије се финансирање обезбеђује у целости из 

буџета општине Блаце, Општина Блаце и Јaвно комунално предузеће ''Блаце'' закључиће 

Уговор о обављању комуналне делатности за календарску 2018. годину. 

Вредност Уговора из става 1. овог члана, биће у оквиру средстава планираних за те 

намене Одлуком о буџету Општине Блаце за 2018.годину.  

 

Члан 3. 

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

општине Блаце''. 

 

Број: I-023-2526/18 

Дана:12. 1. 2018. год. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

         Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 18. 

Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91 и 71/94), 

члана 37. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16 и 

30/16-исправка) и члана 41. став 1. тачка 11.Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16, Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 12.01.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

 КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата Марији Ћурчић, професору разредне наставе, 

из Блаца, као вршиоцу дужности директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у 

Блацу, због истека мандатног периода на који је именована. 

II 

Решењем известити: Марију Ћурчић, из Блаца, Културни центар „Драинац“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) 

прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и 

надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација 

и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом. 

 Одредбама члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94) прописано је да директора установе именује и разрешава 

оснивач. 

Одредбама члана 37. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 

72/09, 13/16 и 30/16-исправка) прописано је да вршилац дужности директора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Решењем Скупштине општине Блаце број I-119-1083/17 од 13.6.2017. године за 

вршиоца дужности директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, 
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именована је Марија Ћурчић, професор разредне наставе, из Блаца, на мандатни период од 

шест месеци, почев од 10.7.2017. године. 

Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских аката, 

имајућу у виду да је мандатни период вршиоцу дужности директора Културног центара 

„Драинац“, са седиштем у Блацу истекао, на 21. седници Скупштине општине Блаце, која 

је одржана дана 12.01.2018. године, констатован је престанак мандата Марији Ћурчић, 

професору разредне наставе, из Блаца, као вршиоцу дужности директора Културног центра 

„Драинац“, са седиштем у Блацу, због истека мандатног периода на који је именована.  

На основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број I-119-148/17 

У Блацу, дана 12.01.2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                       Милош Васиљевић с.р 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 18. став 1. Закона о 

јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91 и 71/94), члана 34. став 2., 

члана 35. и 36. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16 и 30/16-

исправка) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 12.01.2018. 

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ДРАИНАЦ“ БЛАЦЕ 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Аца Ђорђевић, професор разредне наставе, из Блаца, за директора 

Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, на мандатни период од четири године. 

II 

Решењем известити: Ацу Ђорђевића, из Блаца, Културни центар „Драинац“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује 

и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове Статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 

72/09, 13/16 и 30/16-исправка) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач, 

док је одредбама члана 35. прописан поступак именовања директора установе, на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса за избор директора. Одредбама члана 36. наведеног Закона 

о култури прописани су услови које кандидати за директора морају да испуњавају за избор 

директора установе. 

 Чланом 35. став 8. Закона о култури прописано је да Управни одбор установе обавља 

разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана 

завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, која садржи 
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мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и 

записник о обављеном разговору. 

 Дана 18.12.2017. године Управни одбор Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу 

донео је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Културног центра „Драинац“ 

број 251. Текст јавног конкурса објављен је у публикацији Послови Националне службе за 

запошљавање дана 27.12.2017. године и у дневним новинама „Данас“, које се дистрибуирају на 

целој територији републике, дана 28.12.2017. године. 

 Услови за пријављивање на јавни конкурс за именовање директора Културног центра 

„Драинац“, са седиштем у Блацу су висока стручна спрема, стечена на једном од факултета 

друштвених, уметничких, техничких или природних наука, радно искуство на руководећим 

местима у трајању од најмање 5 година, најмање 5 година радног ускуства у струци, организационе 

способности и искуство непосредног рада са младима, уз познавање друштвених и културних 

потреба младих. 

 У року за подношење пријава на јавни конкурс пристигло је две пријаве: пријва Марије 

Ћурчић, из Блаца и пријава Аце Ђорђевића, из Блаца. 

 Управни одбор Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу је на седници одржаној 

дана 05.01.2018. године разматрао поднете пријаве на јавни конкурс и контатовао да пријава Аце 

Ђорђевића, из Блаца, испуњава услове из конкурса, а да је пријава Марије Ћурчић непотпуна, те је 

иста одбачена закључком као непотпуна Након разматрања пријава на јавни конкурс, Управни 

одбор Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, је обавио разговор са кандидатом који 

испуњава услове из конкурса и дао позитивно мишљење о испуњавању услова из конкурса у 

потпуности, те је о наведеном сачинио образложени предлог листе кандидата за избор директора 

Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу број 3 од 05.01.2018. године и исти, са 

записником о обављеном разговору са кандидатом који испуњава услове, у законом прописаном 

року доставио Скупштини општини Блаце, као оснивачу установе, актом број 4 од 08.01.2018. 

године, на даљу надлежност и одлучивање. 

Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских аката, 

разматрајући и одлучујући о образложеном предлогу Управног одбора Културног центра 

„Драинац“ о листи кандидата са позитивним мишљењем за избор директора Културног центра 

„Драинац“, са седиштем у Блацу, Скупштина општине Блаце, је на 21. седници одржаној дана 

12.01.2018. године, већином од укупног броја одборника (17), одлучила као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом, 

у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број I-119-149/17 

У Блацу, дана 12.01.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                            Милош Васиљевић 
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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-др.закон) ) 

и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", 

бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 

1. 2018. године, донела је 

 

 

  Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад 

„Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

- Бранимир Димитријевић, из Блаца, на лични захтев-писане оставке бр. I-02-147/18 

од 12. 1. 2018. године. 

- Марина Судимац, из Ђуревца, на лични захтев писане оставке бр. I-02-139//18 од 

12. 1. 2018. године. 

 

 

 

II ИМЕНУЈУ СЕ: 

 - Бранимир Димитријевић, из Блаца за председника Управног одбора Центра за 

социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу; 

-  Марина Судимац, за потпредседника Управног одбора Центра за Социјални рад 

„Блаце“, саседиштем у Блацу. 

 

 

III Решењем известити: разрешене, именоване, Центар за социјални рад „Блаце“ и 

архиву  Скупштине општине Блаце. 

 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-147/18 

У Блацу, 12. 1. 2018. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                       ПРЕДСЕДНИК 

                   Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-др.закон) ) 

и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", 

бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 

1. 2018. године, донела је 

 

  Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Спортског центра „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, и то: 

- Миленко Вучетић, из Блаца, на лични захтев-писане оставке бр. I-02-144/18 од 

12. 1. 2018. године. 

- Милош Ђорђевић, из Блаца 

 

 

II ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

-  Миленко Вучетић, из Блаца, за председника Управног одбора Спортског центра 

„Блаце“, са седиштем у Блацу; 

-  Младен Јовановић, из Блаца, за заменика председника Управног одбора 

Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

 

 

III Решењем известити: разрешене, именоване, Спортски центар „Блаце“ и архиву  

Скупштине општине Блаце. 

 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-144/18 

У Блацу, 12. 1. 2018. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                       ПРЕДСЕДНИК 

                      Милош Васиљевић с.р. 
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На основу чл.8. Одлуке о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске и 

некатегорисане путеве и улице у насељу (''Службени лист општине Блаце'' бр.01/11) и  

члана 68. став 1. тачка 2. Статута Општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“ број 

7/08, 8/13 ,1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

19.12.2017. године, доноси: 

 

 И З М Е Н Е   

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И 

УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом Изменом мења се Програм коришћења средстава буџетског Фонда за 

грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу за 2017 

годину. (''Сл.лист општине Блаце'' бр.1/17, 5/17 и 10/17), у даљем тексту ''Програм''. 

 

Члан 2. 

Члан 2.Програма мења се и гласи: 

За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце у 

укупном износу од 88.931.371,00динара, а како је то предвиђено у Одлуци о буџету 

општине Блаце за 2017. Годину, у посебном делу, раздео 5., Глава 5.01. Општинска управа 

Општине Блаце. (у даљем тексту ''средства Фонда''). 

Члан 3. 

Члан 3.Програма мења се и гласи:  

 

Средства Фонда користиће по програмима и позицијама из буџета општине Блаце 

за 2017. годину ,  за намене дате у опису уз сваку позицију:  

 

ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Програмска активност: 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама 

82 425100 Текуће поправке и одржавање    890.000,00дин 

 -радови на зимском одржавању путева:  

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-2056/16  и Анексу бр.2. II-400-

647/2017.  

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општине Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 

2017.години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављање 

комуналних делатности поверено је ЈКП. 

 

ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Програмска активност: 1101-001 Просторно и урбанистичко планирање 
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93 511400 Пројектно планирање      360.000,00дин 

-стечене обавезe по Уговору бр.II-400-2411/16 

 

 

Програмска активност:1101-0002 – Спровођење урбанистичких и просторних 

планова 

94 424600  Услуге очувања ж.сред, науке и геодетске услуге  58.000,00дин 

 -геодетске услуге у вези са озакоњењем објеката, стечене обавезе по Уговору бр. II-

400-2268/17, 

-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН. 

95/1 482200  Обавезне таксе       250.000,00дин 

 -таксе у вези са озакоњењем објеката, 

 

Програмска активност:1101-0004– Социјално становање 

96 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  572.760,00дин 

 -извођење радова на текућим поправкама и одржавању зграда за колективно и 

социјално становање. 

  

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 

97 421200 Енергетске услуге     

 12.042.800,00дин 

 -трошкови електричне енергије за јавну расвету: 

-стечене обавезе по уговору бр.II-400-343/16,   

-стечене обавезе по уговору бр.II-312-1945/16, 

-стечене обавезе по уговору бр.II-312-1946/16, 

-стечене обавезе по уговору бр.II-400-110/17, 

-стечене обавезе по уговору бр.II-400-111/17,     

 -нова набавка, 

Додела уговора за набавку добара вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

99 425100 Текуће поправке и одржавање   

 6.072.000,00дин 

 -радови на одржавању јавне расвете: 

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-240/16, 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-371/17 и Анексима уговора,  

 -накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.  

 -набавка добара: расветних тела и електро опреме, 

 Радови на одржавању јавне расвете ће се вршити у складу са годишњим Програмом, 

који доноси Општинско веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 

2017. години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 Набавка добара вршиће се у складу са Законом  о јавним набавкама 
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Програмска активност: 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина 

100 421300 Комуналне услуге     2.107.000,00дин 

 -услуге одржавања јавних зелених површина: 

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-412/16 

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-392/17 и Анексима Уговора,   

 Услуге ће се вршити у складу са годишњим Програмом који доноси Општинско 

веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 

2017. години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

Програмска активност: 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

101 421300 Комуналне услуге     3.960.000,00дин 

 -одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-239/16   

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-391/17 и Анексом Уговора, 

 Услуге ће се вршити у складу са годишњим Програмом који доноси Општинско 

веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 

2017. години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

Програмска активност: 1102-0004-Зоохигијена 

102 424100 Услуге заштите животиња     610.000,00дин 

 -услуге у вези са зоохигијеном: 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-270/17. 

  -нове услуге. 

Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама 

 

Програмска активност: 1102-0007-Производња и дистрибуција топлотне енергије 

102/1 425200 Текуће поправке и одржавање опреме  

 1.106.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање опреме и ситема за грејење, 

У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима 

којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017. години 

(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања комуналних 

делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

Програмска активност: 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 

103 424600  Услуге очувања ж.средине, науке и гео. услуге  67.934,00дин 

 -геодетске услуге: 
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  -Стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1206/16     

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

104 511400 Пројектно планирање     786.000,00дин 

 -израда техничке документације:  

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1088/15, 

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-689/17.    

 -технички преглед радова,       

 -вршење стручног надзора: 

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1141/2017 

 -услуге у вези са безбедношћу на градилиштима: 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1332/17  

-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.  

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

    

Пројекат:1002-П01-Реконструкција водоводне мреже у Блацу, 

104/1 511300 Капитално одржавање згарда и објеката  5.161.000,00дин 

-извођење радова на реконструкцији водовода: 

 -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1180/17,  

-накнаде за ЦЕОП и др.  

 

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програмска активност: 0401-0004- Управљање отпадним водама 

116 424600  Услуге очувања ж.средине, науке и гео. услуге  45.000,00дин 

 -геодетске услуге,стечене обавезе по Уговору бр. II-400-2268/17 

 -накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН.. 

117 511300 Капитално одржавање зграда и објеката   10.000,00дин 

 -таксе и накнаде за ЦЕОП, у вези са санација канализације за отпадне воде у 

ул.Стевана Немање. 

118 511400 Пројектно планирање     200.000,00дин 

 -израда техничке документације,  

 -техничка контрола техничке документације,     

-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.   

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност: 0701-0001-Управљање саобраћајем 

119 424600     Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске услуге 180.000,00дин 

 -геодетске услуге: 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1164/17, 

 -стечене обавезе по Уговору бр. II-400-2268/17 

-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН.. 
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Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о ја.вним 

набавкама. 

120 511200 Изградња зграда и објеката    

 8.474.804,00дин 

 -изградња општинских и некатегорисаних путева:    

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-404/16, 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-114/17,     

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-2115/16.    

 Додела уговора за радове, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

121 511400 Пројектно планирање     593.000,00дин 

-израда техничке документације:   

  -стечена обавеза по уговору бр. II-400-2104/15,    

 -израда саобраћајног пројекта: 

  -стечене обавеза по уговору бр.II-400-1851/17, 

 -технички преглед радова: 

  -обавезе по Уговору бр.II-400-985/17. 

 -стечена обавеза по Уговору о заједничком финансирању бр.II-400-1863/17, 

-стечена обавеза по Уговору о заједничком финансирању бр.II-400-542/17 и Анексу 

бр.II-400-1862/17,   

-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.   

 Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 

Програмска активност: 0701-0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

122 424600    Услуге очувања ж.средине, науке и геодетске услуге           86.000,00дин  

 -геодетске услуге. 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1164/17 

 -стечене обавезе по Уговору бр. II-400-2268/17 

-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН.. 

Додела уговора за услуге врши се у складу са Законом о јавним набавкама. 

123 425100    Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

 16.150.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање путева и улица:     

-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-2056/16, Анексу бр.II-400-146/17 и 

бр.II- 400-647/17, 

  -стечена обавеза по Уговору бр.II-400-393/17  и Анексу бр.II-400-791/17,   

  -стеченa обавезa по Уговору бр.II-400-792/17 и Анексу бр.II-400-1757/17, 

 -вршење стручног надзора: 

  -стеченa обавеза по Уговору бр.II-400-2027/16,    

  -стеченa обавезa по Уговору бр.II-400-465/16,  

 -набавка материјала за одржавање опреме путева. 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-701/17. 

 Радови на одржавању ће се вршити у складу са годишњим Програмом, који доноси 

Општинско веће. 
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  У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 

2017. години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 Набавка добара врши се у складу са Законом о јавним набавкама. 

124 425200  Текуће поправке и одр.опреме за јавну безбедност 18.000,00дин 

-набавка саобраћајне сигнализације. 

 Набавка добара вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

124/1 425200 Пројектно планирање     576.000,00дин 

-израда техничке документације:  

-стечене обавезе по уговору бр.II-1729/17, 

-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др. 

 Набавка услуга врши се у складу са Законом о јавним набавкама 

 

Пројекат:0701-ПО1-Изградња пута у Горњој Пребрези 

125 424600 Геодетске услуге      40.000,00дин 

-геодетске услуге, стечене обавезе по Уговору бр. II-400-2268/17,   

 -накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН.. 

Додела уговора за  услуге врши се у складу са Законом о јавним набавкама.  

126 511200 Изградња зграда и објеката    

 6.005.596,00дин 

-изградња пута у Горњој Пребрези према археолеошком налазишту. 

 -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1933/16 и Анеску бр.1.II-400-742/17.  

127 511400 Пројектно планирање     150.000,00дин 

-стручни надзор:  

 -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-2027/16,    

-технички преглед радова: 

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-985/17      

-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.,   

 

Пројекат :0701-ПО2-Ревитализација пољских путева 

128 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  10.100,00дин 

 -вршење стручног надзора: 

  -стечена обавеза по Уговору бр.II-400-2027/16 

 

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

Пројекат :2001-ПО1-Реконструкција и доградња објекта ПУ ''Наша Радост'' 

129 424600  Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске услуге        

30.000,00дин 

-геодетске услуге:стечене обавезе по Уговору бр. II-400-2268/17, 

 -накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН.. 

Додела уговора за  услуге, врши се у складу са Законом о јавним набавкама 

130 511200 Изградња зграда и објеката    

 12.489.377,00дин 
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 -извођење радова на реконструкцији и доградњи зграде ПУ ''Наша Радост'' у Блацу

  -стечена обавеза по уговору бр.II-400-1882/16,      

131 511400 Пројектно планирање      380.000,00дин 

-стручни надзор:  

 -стечена обавеза по Уговору бр.II-400-2028/16,      

-технички преглед радова: 

 -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-842/17, 

-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-944/17. 

-набака услуга и добара у вези са технички прегледом,     

 -накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.   

    

ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Пројекат :1301-ПО2-Изградња комплекса отворених базена у Блацу 

150 511200 Изградња зграда и објеката    

 8.245.000,00дин 

 -извођење радова у оквиру подфазе бр.2: 

  -стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1026/17,      

-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.  

151 511400 Пројектно планирање      115.000,00дин 

-вршење стручног надзора: 

-стечена обавез по Уговору бр.II-400-1141/17,   

-технички преглед радова: 

 -стечене обавезе по Уговору бр. II-400-944/17, 

-накнаде издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и сл.   

     

Пројекат :1301-ПО3-Дечије игралиште  

156 511200 Изградња осталих објеката    

 1.090.000,00дин 

 -набавка опреме: 

  -стечена обавеза по Уговору бр.II-400-930/17, 

 -извођење радова: 

  -стечена обавеза по Уговору бр.II-400-1048/17. 

    

Члан 4. 

 Остали делови Програма остају непромењени. 

Члан 5. 

Ова Измена Програма ступа даном доношења а биће објављена у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

Број:II-400-2435/17 

У Блацу, 19.12.2017. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16). 

члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), члана 

68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 

9/15 и 1/16), решавајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у 

Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 29. 12. 2017. године, 

донело је  

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о Ценовнику комуналних услуга Јавног 

комуналног предузећа „Блаце“, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Блаце“, са седиштем у Блацу, под бројем 3243, на седници одржаној дана 27. 12. 2017. 

године. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

III 

 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви овог Већа. 

 

Број: II-38-2527/2017 

У Блацу, 29. 12. 2017. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                                  Зоран Јозић  с.р.    
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 

15/16). члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

број 18/16), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), решавајући по захтеву Јавног комуналног 

предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници 

одржаној дана 29. 12. 2017. године, донело је  

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о надокнади члановима Надзорног одбора, 

коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, 

под бројем 3097, на седници одржаној дана 13. 12. 2017. године. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

III 

 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви овог Већа. 

 

Број: II-123-2407/2017 

У Блацу, 29. 12. 2017. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                                   Зоран Јозић с.р    
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14), члана 10. Правилникa о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и 

контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“,  бр. 99/2011 и 106/2013) и члана 65. 

Сатута општине Блаце ( „Службени лист општине Блаце“ бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

Председник општине Блаце доноси: 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 

 

I  Образује се радна група за увођење и развoј финансијског управљања и контроле 

у општини Блаце и доношењe стратегије за управљање ризицима за период 2018.-2019. 

године ( у даљем тексту Радна група) 

 

II Радна група се образује у следећем саставу: 

руководилац Радном групом: 

 

Јасмина Ђошић Минић,  руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове 

чланови Радне групе: 

Сања Радосављевић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, буџетску 

инспекцију и ревизију 

Наташа Коцић, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Катарина Тимотијевић, руководилац Одељења општинског услужног центра и 

информатике 

Драгана Раденковић, руководилац  Одељења органа општине 

III  Задатак Радне групе је да  организационо успостави систем финансијског управљања и 

контроле, као свеобухватани систем интерних контрола, који се спроводи политикама, 

процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви општине 

Блаце остварити кроз 

1. пословање у складу са прописима, унутрашњим активностима и уговорима; 

2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја; 

3.добро финансијско управљање; 

4. заштита средстава и података; 

 

IV У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да Радна 

група изврши следеће: 

- попис и опис пословних процена 

- израда мапе пословних процеса 
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- идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику 

- утврди контролно окружење 

- идентификује, процрни ризике и одреди начин управљања ризиком 

- успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и 

њихову примену, која ће пружати разумно уверавање да су ризици за постизање 

ограничени на прихватљив ниво 

- успостави систем информисања, комуникације и успостави систем ефикасног, 

поузданог и благовременог извештавања 

- успостави систем контрола и функционисања финансијског управљања 

- утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног 

система финансијског управљања  

- сачини предлог стратегије управљања ризицима за период 2018. – 2019. године. 

V Послове наведене у овој одлуци Радна група ће извршити до 31.01.2020.године. 

VI  Послове и задатке утврђене овом одлуком , чланови Радне групе обављаће без 

надокнаде.  

 

 

Број:II-02-2503/17                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  

У Блацу, 27.12.2017.г.                                                                                                    Зоран Јозић с.р. 
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. 

ст. 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. 

лист општине Блаце“, број 13/16 и 7/16), Председник општине Блаце, на предлог Одељења 

за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 26. 12. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 96.228,00 динара, са позиције 

78 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 

функционална класификација 130, за измирење обавеза по основу накнаде за извршене 

услуге јавних плаћања које врши Управа за трезор, на основу опомене бр. 403-00-2426-

1417-001-009, од 6. 12. 2017. године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, од 26. 12. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 3, Глава 3.01 – Општина Блаце, Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе, Програмска активност: 2101-0002-Функционисање извршних органа, 

увећењем позиције 20 – „Трошкови платног промета“, економска класификација 421100, 

функционална класификација 111.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2332/17 

У Блацу, 26. 12. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.       
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, .... и 99/16), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2017. годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/16, 8/17 и 13/17), 

Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Туристичке организације „Блаце“, у 

Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 

26. 12. 2017. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Туристичкој организацији „Блаце“, у Блацу, новчана 

средства у износу од 5.603,00 динара са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-

Текућа резерва, функционална класификација 160, зa плаћање судских трошкова, нaсталих 

услед разрешења и именовања вршиоца дужности директора ове установе, на предлог 

Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 26. 12. 2017. године, 

по захтеву ове Tуристичке организације, број 346/2017, од 20. 12. 2017. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Туристичке организације „Блаце“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.06 – Општинска управа/ Туристичка организација „Блаце“, 

Програм 4 – Развој туризма, Програмска активност: 1502-0002-Промоција туристичке 

понуде, отварањем нове апропријације (позиције) 281/1 – „Обавезне таксе“, економска 

класификација 482200, функционална класификација 473.   

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-24513/17 

У Блацу, 26. 12. 2017. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                     Зоран Јозић с.р.       
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/16), и члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву 

Спортског центра Блаце, са седиштем у Блацу, дана 27. 12. 2017. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Спортском центру Блаце, са седиштем у Блацу, који је 

донео вршилац дужности директора Спортског центра Блаце, под деловодним бројем 

395/2017, дана 21. 12. 2017. године.  

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

IV Решење доставити Спортском центру Блаце и архиви. 

 

Број: II-02-2489/17 

У Блацу, дана 27. 12. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                       ПРЕДСЕДНИК                    

Гордана Агатоновић                                                              ОПШТИНЕ БЛАЦЕ     

                                                                                                      Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 65. став 1. тачка 3. и 14. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и Јавног позива о условима и 

критеријумима за доделу новчане помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима од 

дана 17.11.2017. године, а на основу извештаја Комисије за реализацију расподеле помоћи 

у новцу за избеглице и расељена лица, која живе на територији општини Блаце, број II-

553-2528/2017 од 28.12.2017 године, председник општине Блаце, дана 28.12.2017 године 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

 I УСВАЈА СЕ извештај Комисије за реализацију расподеле помоћи у новцу за 

избеглице и расељена лица, која живе на територији општине Блаце, број II-553-2528/2017 

од 28.12.2017 године, те се: 

-подносиоцима пријава чији је укупан приход породице мањи од 15.000,00 динара 

додељује једнократна новчана помоћ у износу од 12.000,00 динара, 

-подносиоцима пријава чији је укупан приход породице већи од 15.000,00 динара а мањи 

од 30.000,00 динара додељује се једнократна новчана помоћ у износу од 3.500,00 динара, 

-подносиоцима пријава чији је укупан приход породице већи од 30.000,00 динара додељује 

се  једнократна новчана помоћ у износу од 2.045,00 динара. 

II Новчана средства у износу од 375.000,00 динара, која су од стране Комесаријата 

за избеглице и миграције Републике Србије уплаћена општини Блаце (по Решењу о 

исплати новчане помоћи број 553-1645/1 од 23.11.2017 године), исплатити на руке 

Гочманац Драгиши поверенику за избеглице и миграције Општине Блаце, на име исплате 

једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених 

лица смештених на територији општине Блаце, у складу са овим решењем и списком 

корисника новчане помоћи по категоријама, који је сачинила Комисија за реализацију 

расподеле помоћи у новцу за избеглице и расељена лица, која живе на територији општини 

Блаце, који чини саставни део овог решења. 

III Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију Општинске управе општине Блаце преносом новчаних средстава 

из става II решења и исплатом истих на начин одређен у наведеном ставу решења. 

IV Обавезује се повереник општине Блаце да Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце достави доказе о 

наменском утрошку исплаћених новчаних средстава (копије признаница о исплати 

потписаних од стране корисника помоћи) до 31. децембра 2017. године. 

V Решење ступа на правну снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

Број: II-553-2528/2017-1 

У Блацу, дана 28.12.2017. године 

                     ОПШТИНА БЛАЦЕ 

                         ПРЕДСЕДНИК 

              Зоран Јозић с.р.  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, .... и 99/16), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2017. годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/16, 7/17 и 13/17), 

Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, на 

предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 29. 12. 

2017. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Спортском центру „Блаце“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 32.202,00 динара са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета Општине 

Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa измирење преосталих обавеза по рачуну ЗЗ Доњи 

Копаник, са седиштем у Разбојни, бр. 57/2016, од 01. 10. 2017. године, на предлог Одељења 

за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 29. 12. 2017. године, а по 

захтеву овoг Спортског центра, број 405/2017, од 29. 12. 2017. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Спортског центра „Блаце“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.05 – Општинска управа/ Спортски центар „Блаце“, Програм 14 – 

Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004-Функционисање локалних 

спортских установа, увећањем апропријације (позиције) 245 – „Административна опрема“, 

економска класификација  512200, функционална класификација 810.   

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2563/17 

У Блацу, 29. 12. 2017. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, .... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/17), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, на предлог 

Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 5. 1. 2018. године, 

доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Спортском центру „Блаце“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 21.087,00 динара са позиције 81„текућа буџетска резерва“ буџета Општине 

Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa измирење обавеза по Закључку Јавног извршитеља, у 

предмету бр. И. И-1511/2017, од 03. 1. 2018. године, на предлог Одељења за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, од 5. 1. 2018. године, а по захтеву овoг 

Спортског центра, број 4/2018, од 4. 1. 2018. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Спортског центра „Блаце“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.04 – Општинска управа/ Спортски центар „Блаце“, Програм 14 – 

Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004-Функционисање локалних 

спортских установа, увећањем апропријације (позиције) 258 – „новчане казне и пенали по 

решењу судова“, економска класификација  483100, функционална класификација 810.   

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-46/18 

У Блацу, 5. 1. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17), Председник 

општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, дана 9. 1. 2018. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 20.000,00 динара, са позиције 

81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 

функционална класификација 130, за измирење дела обавеза утврђених решењем Комисије 

за административна питања Скупштине општине Блаце, бр. I-132-2509/17-1, од 8. 1. 2018. 

године, кojим je секретару скупштине општине Блаце одобрена солидарна помоћ због 

смрти члана уже породице, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, од 9. 1. 2018. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 1, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска 

активност: 2101-0001-Функционисање скупштине, увећењем позиције 3 – „Отпремнине и 

помоћи“, економска класификација 414300, функционална класификација 111.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-90/18 

У Блацу, 9. 1. 2018. године   

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                       Зоран Јозић с.р.        
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА БЛАЦЕ  

Комисија за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана за  

Општину Блаце  

БР:II-02-153/18-1 

Дана:15.01.2018. године 

 Б л а ц е:  

 

 У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Блаце („Сл. 

Лист општине Блаце“, бр.8/2017), члана 2 Решења о образовању Комисије за избор чланова 

тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана Општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“ бр.13/17), и члана 2 Пословника  о раду комисије за избор чланова 

тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Блаце, бр: II-110-2466 

од 22.12.2017. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за чланове локалног 

антикорупцијског тела општине Блаце, II-02-153/18 од 15.01.2018. годинe, Комисија за 

избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Блаце, 

р а с п и с у ј е  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ  ТЕЛА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 Позивају се грађани са територије Општине Блаце да доставе кандидатуре за 

чланство у Локалном антикорупцијском  телу општине Блаце (ЛАТ-у) 

 

 Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће услове. 

1. Да лице које подноси пријаву има место пребивалишта на територији општине 

Блаце 

2. Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак  за 

дела која се односе на  корупцију.  

3. Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба чланови 

Закона о Агенцији за борбу против корупције. 

4. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у својим досадашњим деловањем 

/Функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против 

корупције,  

5. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није носилац неке функције у 

политичкој странци;  

6. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није носилац функција у 

институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази 

именовањем од стране локалних или републичких предузећима, организацијама и 

медијима на које се долази именовањем од стране  локалних или републичких 

органа или су  исте директни корисници локалног/републичког буџета; 

7. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није запослено у институцијама 

и/или предузећима,установама, институцијама и организацијама који су директни 

корисници локалног/републичког буџета. 
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Подносиоци пријава за чланство у ЛАТ-у Блаце треба да доставе Комисији за избор 

чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Општину Блаце,  

- Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне интернет презентацију 

општине Блаце, у делу ОГЛАСИ И КОНКУРСИ 

- Биографију подносиоца пријаве;  

- Потврду о неосуђиваности (издату од стране Полицијске управе Прокупље);  

- Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАТ-у не води кривични 

поступак (издату од стране Основног суда у Куршумлији),  

- Уверење о пребивалишту;  

- Изјаву, оверену код надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава 

под пуном кривичном и материјално правном одговорношћу да испуњава услове 

из јавног конкурса наведене под тачком од 3. до 7. претходног става; 

- Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: 

            Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАТ-у? 

Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву? 

Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву? 

Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком „ЗА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАТ-У ОПШТИНЕ БЛАЦЕ, “-НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ 

ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ, потребно је предати лично, или послати поштом, препоручено 

на адресу: 

 

Општина Блаце  

Ул. Карађорђева бр. 4, Блаце 

  

Јавни конкурс ће се објавити: 

- У „Службеном листу Општине Блаце“,  

- На интернет презентацији Општине Блаце, у делу ОГЛАСИ И КОНКУРСИ 

- У локалним медијима, 

- На огласној табли Општине Блаце, 

 

Јавни конкурс траје 10 (десет) дана.  

Рок за пријаве почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Блаце“. 

На јавном конкурсу се бира 5 (пет) чланова/ чланица Локалног антикорупцијског тела 

Општине Блаце.  

 
  

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                         Немања Кричак с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
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