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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

47/18), члана 10. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 21. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – други закон) 

и члана 43. став 1. тачка 18. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 06.01.2020. године, доноси 

 О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА СПОРАЗУМА  

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

I УСВАЈА СЕ текст Споразума о заједничком обављању послова управљања 

комуналним отпадом.  

II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник oпштине Блаце да потпише Споразум о 

заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом.  

III Ову Одлуку доставити: Расинском управном округу и надлежном 

Министарству. 

IV Саставни део ове Одлуке је текст Споразума о заједничком обављању 

послова управљања комуналним отпадом.  

Број I-352-2440/19 

У Блацу, 06.01.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

   Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 24/11) и члана 43. став. 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, брoj 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 06.01.2020. године, доноси 

О Д Л У К У 

 О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Одлуком о социјалној заштити општине Блаце (у даљем тексту: Одлука) утврђује се право на 

материјалну подршку и пружање услуга социјалне заштите, за чије је остваривање надлежна општина 

Блаце. 

Члан 2. 

Појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања 

социјалних животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба могу 

остварити право на социјалну заштиту у складу са овом Одлуком. 

Члан 3. 

Материјалну подршку и услуге у социјалној заштити, утврђене овом Одлуком, могу да 

остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Блаце, изузетно лица која се 

затекну на територији општине Блаце у стању социјалне потребе. 

Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова на основу 

потписаног Споразума о сарадњи. 

II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

Члан 4. 

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања 

егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице. 

Права на материјалну подршку утврђена овом Одлуком су: 

1. Право на једнократну помоћ;

2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;

3. Право на накнаду трошкова сахране;

4. Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана.

Члан 5. 

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим 

породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања 

ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот. 

Услуге које се утврђују овом Одлуком су: 

1. Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе;

2. Лични пратилац детета;

3. Прихватилиште за жртве насиља у породици и одрасле и старије особе;

4. Социјално становање у заштићеним условима.

Члан 6. 

Средства за остварење права из чланова 4. и 5. Одлуке обезбеђују се у буџету општине Блаце. 

Члан 7. 

Права и услуге из чланова 4. и 5. ове Одлуке везана су за личност и не могу се преносити. 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

3.1. Право на једнократну помоћ 
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           Члан 8. 

Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада или 

тренутно нађу у стању социјалне потребе, које не могу сами превазићи. Право на једнократну 

помоћ се признаје у: 

1. натури; 

2. новчаном износу и 

3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање. 

 

Члан 9. 

Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може се признати у следећим случајевима: 

-прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите; 

-задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет); 

-набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу (ако не постоји други основ); 

-прибављање лекарског уверења ради заснивања радног односа; 

-набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују; 

-изласка младих из система социјалне заштите; 

-изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта; 

-отклањања последица елементарних непогода; 

-других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе. 

Изузетно, ово право се може признати појединцу или породици који не испуњавају услове из 

става 1. овог члана, по процени Центра за социјални рад. 

 

Члан 10. 

Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише три пута у 

календарској години, осим једнократне новчане помоћи за добровољно радно ангажовање. 

Укупан износ овог права не може бити већи од просечне зараде по запосленом у општини 

Блаце у месецу који претходи последњој исплати, а одређује се према стварним потребама у 

конкретном случају. 

Члан 11. 

Новчана накнада за добровољно радно ангажовање (друштвено - користан рад) у локалној 

заједници припада радно способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе, а која се 

одазову позиву и узму учешће у друштвено – корисном раду на територији општине Блаце. 

У случајевима када су радно способна лица у текућој години већ остварила право на 

једнократну помоћ, упутиће се на добровољно радно ангажовање без надокнаде. 

Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање, не може 

остварити право на једнократну новчану помоћ осим за лекове, медицинска помагала и помоћ у 

лечењу. 

Члан 12. 

О праву на једнократну новчану помоћ, одлучује Центар за социјални рад, спровођењем 

поступка за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи, на основу захтева странке који се 

непосредно подноси Центру за социјални рад или по службеној дужности Центра за социјални рад. 

О праву на једнократну помоћ у натури, као и поступак за остваривање права на помоћ у 

натури спроводи орган, организација или служба одређена актом јединице локалне самоуправе, 

којима странке непосредно подносе захтев или исти одлучују по службеној дужности. 

Одлучивање права на једнократну новчану помоћ у смислу спровођења управног поступка и 

доношења решења, спроводи се у што краћем року, а најкасније у року од 30 дана од дана покретања 

поступка ако се чињенично стање утврђује непосредним одлучивањем (скраћени поступак), а ако се 

не одлучује у поступку непосредног одлучивања, већ се спроводи испитни поступак у року од 60 дана 

од покретања поступка. 

У поступку решавања права на једнократну новчану помоћ, Центар за социјални рад је у 

обавези између осталог да утврди реалне могућности пружања и остваривања других облика 

материјалне подршке у складу са Законом о социјалној заштити и овом одлуком. 

 

3.2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 

 

Члан 13. 

Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје лицу које 

се смешта: 
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-у установу социјалне заштите; 

-у другу породицу, под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је 

обезбедити ни сродници који су, према прописима о породичним односима, дужни да учествују у 

његовом издржавању. 

Члан 14. 

Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз 

корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за социјални 

рад. 

Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до 

износа просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у општини Блаце познате у моменту 

одлучивања о праву. 

О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу, 

одлучује Центар за социјални рад. 

 

3.3. Право на трошкове сахране 

Члан 15. 

Право на накнаду трошкова сахране може се признати: 

-за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији 

смештај трошкове сноси буџет Републике Србије; 

-за корисникe права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом; 

-за лица неутврђеног идентитета; 

-за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање; 

-за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности 

да сносе трошкове сахрањивања; 

-за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју 

општине Блаце; 

-изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне 

потребе по процени Центра за социјални рад. 

 

Члан 16. 

Право на накнаду трошкова сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним 

трошковима, правном или физичком лицу које сноси трошкове сахране умрлог лица. 

Накнада трошкова сахране се признаје у висини стварних трошкова учињених за набавку 

најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз 

покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место, на основу рачуна надлежног 

предузећа – радње. 

О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад. 

 

3.4. Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана 

 

Члан 17. 

Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана има корисник материјалног 

обезбеђења коме је дат на коришћење стан којим управља Центар за социјални рад (социјално 

становање у заштићеним условима). 

Адаптација стана из претходног става обухвата уређење стана којим се обезбеђују минимални 

услови за становање (уградња прозора и врата, инсталација санитарног чвора, санирање таваница и 

сл.), под условом да недостаци који се санирају нису проузроковани намерним или несавесним 

понашањем корисника. 

Изузетно ово право се може признати и власницима породичних кућа, као и станова у личној 

својини на територији општине са пребивалиштем породице или појединца на територији општине 

Блаце, под условом да се породица или појединац налази у стању социјалне потребе и социјалне 

угрожености, чије је живљење у стамбеном простору угрожено, а немају довољно средстава за 

адаптацију. 

Члан 18. 

Помоћ из члана 17. ове Одлуке одређује се до висине просечне зараде по запосленом у 

Републици у месецу за који се врши уплата. 

Изузетно, ова помоћ се може одредити и у висини стварних трошкова, а по оцени стручне 

комисије Центра за социјални рад, и након писменог извештаја исте коју чине: 2 представника 
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локалне самоуправе одговарајуће техничке струке и 1 представник Центра за социјални рад као 

стручни радник на услугама у заједници, а коју одређује надлежни орган локалне самоуправе. 

 

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

4.1. Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе 

 

Члан 19. 

Услуга Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе обезбеђује подршку у задовољавању 

свакодневних животних потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет живота старијих 

особа и спречио одлазак у институцију. Помоћ у кући пружа се када је породична подршка 

недовољна или није расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама старијих 

старијих особа које услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе 

без помоћи других лица, у трајању од једног до четири сата дневно. 

 

Члан 20. 

Корисници услуге могу бити особе старије од 65 година којe имају ограничења физичких и 

психичких способности, живе саме и нису у стању да се старају о себи, или живе са сродницима који 

нису у стању да им пруже адекватну помоћ. 

Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу остварити и пунолетна лица до 26 година и 

одрасла лица од 26 до 65 година које не испуњавају услове из става 1. овог члана и то: 

-особе са инвалидитетом, које живе саме у домаћинству, а којима је признат статус по било 

ком основу; 

-породице са тешко оболелим чланом чије стање захтева континуирану физичку негу 

(полупокретни и непокретни); 

-особе које имају закључен уговор о доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене услуге; 

-друге особе по процени Центра за социјални рад, уз плаћање пуне цене услуге. 

 

Члан 21. 

Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе обезбеђује ангажовање геронтодомаћица ради 

одржавања личне хигијене корисника и хигијене стана, набавке намирница и других потребних 

ствари, припремања оброка, одржавање одевних предмета, плаћања рачуна, помоћи при кретању, 

загревање просторија и обављање других послова у зависности од потреба корисника. 

Услуга Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе се може пружати интегрисано са 

здравственим услугама. 

Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у 

кући одређује се решењем Центра за социјални рад, на основу мерила и критеријума које утврђује 

Општинско веће. 

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад. 

 

4.2. Лични пратилац детета 

Члан 22. 

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је 

потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, 

одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је 

укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући 

завршетак средње школе. 

 

Члан 23. 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне 

подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што 

већег нивоа самосталности. 

 

Члан 24. 

Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним 

потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације 

са другима. 
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Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима пружање 

услуге лични пратилац детета, одређује се решењем Центра за социјални рад, на основу мерила и 

критеријума које утврђује Општинско веће. 

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад. 

 

4.3. Прихватилиште за децу и младе 

 

Члан 25. 

Прихватилиште за децу и младе обезбеђује привремени смештај деци и младима чији је развој 

ометен породичним приликама, или се налазе у другим социјалним ризицима у којима је потребан 

хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања адекватног облика заштите. 

Ова услуга обезбеђује смештај, исхрану корисника, процену актуелних потреба, здравствену 

заштиту корисника, образовно-васпитне, културно забавне и друге активности. 

Корисници услуге могу бити: 

-деца и млади напуштени од родитеља или старатеља; 

-деца и млади који се нађу у скитњи, просјачењу; 

-деца и млади жртве насиља, злостављања, занемаривања, трговине људима; 

-деца и млади изложени другим социјалним ризицима. 

 

Члан 26. 

Смештај у Прихватилиште за децу и младе реализује се издавањем упута од стране Центра за 

социјални рад, довођењем од стране службеног лица Полицијске управе и самоиницијативним 

доласком. 

Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег облика 

заштите најдуже до 30 дана а изузетно може се продужити за још 30 дана када за то постоје 

оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад. 

 

4.4. Прихватилиште за жртве насиља у породици и одрасле и старије особе 

 

Члан 27. 

Прихватилиште за жртве насиља у породици и одрасле и старије особе обезбеђује привремени 

смештај лицима у случајевима акутног стања насиља у породици, којима су по сопственој процени 

или по процени надлежних државних органа угрожени безбедност, здравље и живот, као и у кризним 

ситуацијама за одрасле и старије особе. 

Акутно стање насиља у породици обухвата наношење или покушај наношења телесних 

повреда, изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, ограничавање 

слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање, као и свако друго безобзирно 

понашање. 

Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовање 

и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за рад, повезивање са другим 

надлежним институцијама. 

 

Члан 28. 

Корисници услуге могу бити: 

-жртве насиља у породици; 

-бескућници, особе затечене у скитњи и просјачењу; 

-егзистенцијално угрожене особе без личних докумената, дезоријентисане, без утврђеног 

идентитета; 

-жртве трговине људима, 

-особе са подручја других општина/градова затечене без средстава за основне животне 

потребе до враћања у место пребивалишта/боравишта; 

-особе којима је из других разлога неопходан привремени смештај. 

 

Члан 29. 

Смештај у прихватилиште реализује се издавањем упута од стране Центра за социјални рад, 

довођењем од стране службеног лица Полицијске управе и самоиницијативним доласком. 

Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања   
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Изузетно боравак у прихватилишту за жртве насиља у породици и одрасла и старија лица 

може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за 

социјални рад. 

 

4.5. Саветовалиште за брак и породицу 

 

Члан 30. 

Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и 

породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и информативне услуге 

у циљу унапређења породичних односа, решавања животних тешкоћа, како би се спречили социјални 

проблеми и ублажиле последице. 

Корисници услуге Саветовалишта могу бити лица са пребивалиштем/боравиштем на подручју 

општине. 

Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци/упуту Центра за социјални рад, 

институција образовања, здравствене и социјалне заштите, правосудних органа и самоиницијативним 

доласком. 

 

4.6. Социјално становање у заштићеним условима 

 

Члан 31. 

Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и породици у 

стању социјалне потребе, који немају решено питање становања и пружа се у наменски изграђеним 

објектима, без могућности откупа. 

Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се: 

-становање у наменски изграђеним објектима; 

-стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу. 

Корисници социјалног становања у заштићеним условима могу бити: 

-корисници новчане социјалне помоћи; 

-самохрани родитељи малолетне деце чији просечни месечни приходи (у три месеца који 

претходе месецу подношења захтева) не прелазе 50% просечне месечне зараде остварене по 

запосленом на територији општине Блаце (самохрано родитељство постоји: када постоји утврђено 

очинство-материнство али други родитељ не учествује у издржавању деце; у случају смрти једног 

родитеља; када је једном родитељу непознато место боравка или се налази на издржавању казне 

затвора дуже од 6 месеци); 

-пунолетна лица до 26 година, одрасла лица од 26 до 65 година и старија лица преко 65 

година; 

 -лица која су као малолетна била под посебном заштитом државе (старатељство, 

хранитељство, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу; 

-особе са инвалидитетом; 

-избегла и интерно расељена лица; 

-друга лица по стручној процени Центра за социјални рад. 

 

Члан 32. 

О објекту социјалног становања у заштићеним условима се стара домаћин социјалног 

становања који се бира из реда корисника социјалног становања по критеријумима за избор 

хранитељске породице на предлог стручног тима Центра за социјални рад. Домаћин се стара о 

поштовању кућног реда, о одржавању заједничких просторија, очувању имовине у објекту и пружа 

помоћ и подршку корисницима у вези са правима и обавезама везаним за становање. 

Домаћину социјалног становања припада накнада за рад у висини нивоа социјалне 

сигурности, према броју чланова његовог породичног домаћинства, увећана за износ доприноса 

пензијско-инвалидског осигурања. 

Домаћину социјалног становања кој се стара о два објекта припада накнада за рад у висини 

једног и по нивоа социјалне сигурности. 

 

Члан 33. 

Непокретности у власништву општине које су намењене лицима у стању социјалне потребе 

који немају решено питање становања, истима се могу давати на коришћење одлуком надлежног 

органа општине, уз мишљење Центра за социјални рад. 
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V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И 

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

 

Члан 34. 

Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга из ове Одлуке 

води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити. 

Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга спроводи 

Центар за социјални рад по службеној дужности или на захтев лица које има социјалну потребу, 

односно његовог законског заступника или стараоца. 

Уз захтев треба приложити документацију потребну за утврђивање материјалног статуса 

појединца, односно породице. 

Центар за социјални рад доноси решење о остваривању права на материјалну подршку и 

издаје упут за коришћење услуге. Издавању упута може претходити мишљење интерресорне 

комисије за процену потреба. 

Члан 35. 

Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом. 

Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом корисника и 

прописаним стандардима у социјалној заштити. 

 

Члан 36. 

У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити у 

целости или делимично из средстава корисника, његовог сродника или лица које је преузело обавезу 

плаћања трошкова пружања услуге и из буџета Општине. 

Цену услуга утврђених овом Одлуком одређује Општинско веће општине Блаце. 

 

Члан 37. 

О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у року од 30 дана. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

 

Члан 38. 

Ревизију решења о признатим правима на материјалну подршку и упута о пруженим услугама 

из ове Одлуке врши, једном годишње, Општинска управа, односно надлежно Одељење за послове 

социјалне заштите.  

Члан 39. 

Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима на материјалну подршку и издатим 

упутима, доставља годишње извештај о раду Општинском већу и Општинској управи надлежном 

Одељењу за послове социјалне заштите. 

 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА  

 

Члан 40. 

Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове Одлуке 

обезбеђују се у буџету општине Блаце, учешћем корисника и лица која су у складу са законом дужна 

да учествују у њиховом издржавању, од донатора и из других извора у складу са законом. 

 

Члан 41. 

Општина Блаце врши финансирање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове 

Одлуке, у складу са уговорима о финансирању које закључује са Центром за социјални рад и 

пружаоцима услуга или на основу акта надлежног органа општине Блаце. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

Ближи услови, поступак и начин за остваривање права на материјалну подршку и коришћење 

услуга утврђују се посебним правилницима, које доноси Општинско веће на предлог Општинске 

управе-надлежног Одељења за послове социјалне заштите, у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке. 
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Ради пружања услуга из ове Одлуке, општина Блаце склапа уговоре са надлежним 

организацијама, установама и другим правним лицима. 

 

Члан 43. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о социјалној заштити општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 9/14, 9/15, 11/16, 13/16, 12/17 и 11/18). 

 

Члан 44. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 Број: I-55-2144/2019 

 У Блацу, 06.01.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Милош Васиљевић с.р. 
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 На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски износи 125/14-усклађени 

динарски износи, 95/15-усклађени динарски износи, 83/16, 91/16-усклађени динарски износи, 

104/16-други закон, 96/17-усклађени динарски износи, 89/18-усклађени динарски износи, 95/18-

други закон и 86/19- усклађени динарски износи), члана 73. став 1. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 17/19), члана 5. Уредбе о условима и начину 

утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске 

услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин 

и рокови плаћања („Службени гласник Републике Србије“, број 47/19 и 51/19) и члана 43. став 1. 

тачка 41) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 06.01.2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја који изван свога 

места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење 

комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре на територији општине Блаце. 

 

Члан 2. 

 Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 

смештај у износу од 70 динара. 

 Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу смештаја 

(у даљем тексту: давалац смештаја). 

 Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

 Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе. 

Члан 3. 

 Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице 

поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, 

апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до 

укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у 

привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: 

физичко лице), сагласно закону којим се уређује угоститељство. 

   Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са актом Владе 

Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа 

боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 

радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 

 Годишњи износ боравишне таксе из става 1. и 2. овог члана решењем утврђује Одељење за 

буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине 

Блаце, а по претходно, од стране Одељења за привреду и локални економски развој Општинске 

управе општине Блаце донетом и правноснажном решењу о категоризацији угоститељског 

објекта. 

 Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Блаце је у 

обавези да један примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта 

достави Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке 

Општинске управе општине Блаце, са следећим подацима: 

- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, адреса 

становања (општина, улица, кућни број), 

 - општина, улица, кућни број и број смештајне јединице, 

 - ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној јединици, 

 - период за који се утврђује боравишна такса, 

 - доказ о пријему решења, 

 - клаузула са датумом правноснажности решења о категоризацији. 
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Члан 4. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун јавног 

прихода, до петог у месецу, за претходни месец. 

 Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

 

Члан 5. 

 Боравишну таксу не плаћају: 

1) деца до седам година старости; 

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од 

надлежне лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве 

до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од 

дистрофије, и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, 

церебралне и дечје парализе, мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, особе оболеле од 

малигне болести, инсулин зависне шећерне болести, психозе, епилепсије, хемофилије, трајне 

хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе које се лече у вези са ХИВ инфекцијом, 

туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним системским болестима, као и пратилац 

наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за 

послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и ученици 

републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из 

става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске 

комисије и друго). 

Члан 6. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Блаце приход су буџета 

општине Блаце. 

Члан 7. 

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и 

принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом 

одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије одређено. 

Члан 8. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени 

лист општине Блаце“, број 6/09 и 5/11). 

Члан 9. 

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

Блаце“. 

  

 Број:I-43-2030/2019 

 Дана: 06.01.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                Милош Васиљевић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 1/20 Страна 11



На основу члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2019. године, доноси 

 

 

  ОДЛУКУ 

 О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

 

I. Основне одредбе 

Предмет одлуке 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе 

у поступку доношења прописа и других oпштих аката, односно планских докумената  из надлежности 

општине Блаце ( у даљем тексту општина). 

 

Појам јавне расправе 

Члан 2. 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном 

временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног 

акта.  

Јавна расправа спроводи се о нацрту акта (статута, одлуке, плана и другог акта у припреми), 

ако овом одлуком није другачије предвиђено, а може се спровести и раније на предлог органа 

надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет јавне расправе. 

Јавна расправа обавезно подразумева: 

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи 

у писаној или електронској форми и 

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа општине 

Блаце, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења 

грађана и средстава јавног обавештавања  (у даљем тексту: отворени састанак). 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова 

општине Блаце обезбеди учешће у јавној расправи. 

Отворени састанак се организује у седишту општине Блаце, а изузетно се може организовати 

и ван седишта, на предлог органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта акта који је предмет 

јавне расправе. 

О питањима која су од значаја за целу заједницу, јавна расправа се организује за целу 

територију општине Блаце, а у случају да се јавна расправа спроводи о питању од интереса за грађане 

са дела територије или за одређену категорију грађана, јавна расправа се може организовати само за 

тај део, односно у оквиру  те категорије грађана. 

 

Време трајања јавне расправе 

Члан 3. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 

Дуже време трајања јавне расправе утврђује орган надлежан за њено огранизовање и 

спровођење. 

 

Објављивање отпочињања рада 

на припреми прописа 

Члан 4. 

Орган општине Блаце надлежан за припрему прописа дужан је да на интернет презентацији 

општине Блаце и на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа 

који доноси скупштина. 

Обавештење из става 1. овог члана, објављује се у року од 7 дана од дана почетка израде тог 

прописа. 

Врсте јавних расправа 

Члан 5. 

Јавна расправа може бити: обавезна јавна расправа и јавна расправа по захтеву, односно 

предлогу (у даљем тексту: факултативна јавна расправа). 
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Обавезна јавна расправа је јавна расправа која се обавезно спроводи у поступку припреме 

аката утврђених овом одлуком у складу са законом, односно Статутом. 

Факултативна јавна расправа је јавна расправа која се може спровести у поступку доношења 

других општих аката из надлежности Скупштине општине, под условима и по поступку предвиђеном 

овом одлуком, у складу са Статутом. 

 

II. Обавезна јавна расправа 

 

Када се спроводи обавезна јавна расправа 

Члан 6. 

Јавна расправа обавезно се организује и спроводи: 

1) у поступку припреме Статута; 

2) у поступку припреме буџетa општине Блаце;  

3) у поступку припреме Плана развоја и докумената јавних политика општине Блаце; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода општине Блаце; 

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом. 

Орган општине Блаце надлежан за припрему прописа и другог акта из става 1. овог члана, 

односно радно тело Скупштине општине образовано за његову припрему, дужно је да поред 

обавештења из члана 4. ове одлуке објављује и информације и податке, односно повезана  документа 

од значаја за припрему прописа и другог акта из става 1. овог члана, ако је то предвиђено овом 

одлуком. 

Обавештење са информацијама и подацима, односно документацијом из става 2. овог члана, 

објављује се у року од 7 дана од дана почетка израде прописа и другог акта из става 1. овог члана. 

 

Организовање и спровођење обавезне јавне расправе 

Члан 7. 

Обавезну јавну расправу организује и спроводи Општинско веће општине Блаце, на начин и у 

време које предложи орган, односно радно тело скупштине надлежно за утврђивање, односно за 

припрему нацрта акта.  

Обавезна јавна расправа спроводи се на начин и по поступку прописаном овом одлуком за 

јавну расправу о нацтру општег акта, ако овом одлуком није другачије предвиђено. 

 

1. Јавна расправа у поступку припреме Статута 

  

                                   Јавна расправа о нацрту статута, 

                                  односно одлуке о промени статута 

Члан 8. 

У поступку доношења новог или промене постојећег Статута, јавна расправа се спроводи о 

нацрту Статута, односно нацрту одлуке о промени Статута. 

Радно тело Скупштине општине надлежно за припрему нацрта Статута, односно нацрта 

одлуке о промени Статута, дужно је да уз обавештење из члана 4. ове одлуке објави и основне 

информације о планираним решењима која ће бити предложена. 

 

  Јавна расправа о нацрту акта о 

приступању изради или промени статута 

Када се не мора спровести јавна расправа 

Члан 9. 

Ако се промена Статута предлаже само ради усклађивања са законом које се врши путем 

преузимања прецизних законских решења, скупштина Општине може актом о приступању промени 

Статута одлучити да се јавна расправа не споведе, ако законом није другачије предвиђено. 

 

2. Јавна расправа у поступку припреме буџета 

 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 10. 
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У поступку припреме буџета, јавна расправа се спроводи о: 

1) нацрту плана јавних инвестиција и  

2) нацрту одлуке о буџету. 

 

            Јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција 

                                                              Члан 11. 

Директни корисник буџета, као овлашћени предлагач капиталног пројекта у смислу закона и 

другог прописа којим се уређује поступак припреме буџета, може одлучити да о предлозима идеја за 

капиталне пројекте из своје надлежности, консултује грађане путем јавне анкете, односно другог 

облика консултовања. 

Уз позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта плана објављују се и 

информације о резултатима консултација уколико су претходно спроведене у складу са ставом 1. овог 

члана.  

 Приликом утврђивања предлога капиталних пројеката за укључивање у предлог финансијског 

плана и ревидирани план јавних инвестиција, директни корисник буџета, односно орган надлежан за 

финансије и Општинско веће општине Блаце, водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у 

јавној расправи. 

 

Јавна расправа о нацрту одлуке о буџету 

Члан 12. 

Позив за јавну расправу о нацрту одлуке о буџету Општинско веће, мора објавити најмање 10 

дана пре дана одржавања јавне расправе. 

 

3. Јавна расправа у поступку припреме планских докумената општине Блаце 

 

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 13. 

Јавна расправа се спроводи у поступку припреме: 

1) Плана развоја Општине,  

2) Документа јавне политике (стратегија, програм, концепт политике и акциони план). 

                             

Јавна расправа у припреми Плана развоја 

Члан 14. 

Јавна расправа у припреми Плана развоја општине Блаце спроводи се по поступку 

прописаном посебном одлуком Скупштине општине Блаце којом се ближе одређује садржина и 

поступак доношења Плана развоја у складу са прописом Владе РС којим се утврђују обавезни 

елементи плана развоја. 

 

Објављивање отпочињања рада на документу јавне политике 

Члан 15. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да на интернет презентацији 

општине Блаце, односно на други примерен начин, обавести јавност да је отпочео рад на припреми 

документа јавне политике који доноси скупштина, у року од седам радних дана од дана почетка 

израде тог документа. 

 

Консултације у припреми докумената јавне политике 

Члан 16. 

Орган надлежан за припрему документа јавне политике је дужан да омогући учешће свих 

заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација које спроводи током израде 

документа јавних политика, тј. током спровођења ex-ante анализе ефеката, користећи примерену 

технику консултација (фокус група, округли сто, полуструктурирани интервју, панел, анкета, 

прикупљање писаних коментара), у складу са законом који уређује плански систем и подзаконским 

актом којим се уређује управљање јавним политикама (у даљем тексту: Уредба). 

Орган из става 1 овог члана информише учеснике консултација о резултатима спроведених 

консултација, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису прихваћене и дужан је да 

информације о резултатима консултација спроведених у свим фазама израде документа јавне 
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политике објави на интернет презентацији општине најкасније у року од 15  дана од дана завршетка 

консултација. 

Информација о резултатима спроведених консултација обухвата нарочито: податке о 

консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се расправљало током 

консултација, затим примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и онима који 

нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.  

Орган из става 1. овог члана може, имајући у виду резултате консултација које спроводи 

током израде документа јавних политика, донети одлуку да у радну групу за израду тог документа 

укључи репрезентативне представнике заинтересованих страна и циљних група. 

                        

Јавна расправа у припреми докумената јавне политике 

Члан 17. 

Општинско веће је дужно да пре подношења Скупштини општине на разматрање и усвајање 

документа јавне политике, организује и спроведе јавну расправу о документу јавне политике, осим у 

случајевима одређеним Уредбом. 

Поступак јавне расправе започиње објављивањем јавног позива за учешће у јавној расправи са 

програмом јавне расправе, на интернет презентацији општине. 

У јавном позиву Општинско веће одређује рок за достављање иницијативе, предлога, 

сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи до 15 дана од дана објављивања. 

Јавни позив обавезно садржи:  

1) податке о предлагачу и доносиоцу (назив и седиште);  

2) назив документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

3) област планирања и спровођења јавних политка; 

4) информације о образовању и саставу радне групе која је припремила предлог документа 

јавне политике. 

Програм јавне расправе обавезно садржи: 

1) предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе; 

2) рок за спровођење јавне расправе; 

3) важне информације о активностима које се планирају у оквиру јавне расправе (одржавање 

округлих столова, трибина, адресу и време њиховог одржавања и др.); 

4) информације о начину достављања предлога, сугестија, иницијатива и коментара; 

5) друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Јавна расправа траје најмање 15 дана, а рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и 

коментара у писаном или електронском облику износи најмање 7 дана од дана објављивања јавног 

позива. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе о документу јавне политике, обавезно се 

објављује и информација о резултатима консултација из члана 17. ове одлуке спроведених до почетка 

јавне расправе.  

Уз предлог документа јавне политике који је предмет јавне расправе, прилаже се и извештај о 

спроведеној анализи ефеката, у смислу Уредбе и закона који уређује плански систем.  

 

Извештај о спроведеној јавној расправи о документу јавне политике 

Члан 18. 

Општинско веће општине Блаце је дужно да извештај о спроведеној јавној расправи објави на 

интернет презентацији општине Блаце, најкасније седмог радног дана пре подношења скупштини на 

разматрање и усвајање документа јавне политике. 

 

Извештај из става 1. овог члана, нарочито садржи податке о: 

1. времену и месту одржавања јавне расправе; 

2. заступљености јавног сектора, невладиног сектора и привреде; 

3. датим сугестијама у погледу дефинисања посебних циљева и мера за постизање тих циљева, 

као и избора институција надлежних за њихово спровођење и формулисања показатеља учинка 

јавних политика, односно мера; 

4. начину на који су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из 

којих разлога то није учињено.  
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Извештај о спроведеној јавној расправи прилаже се уз предлог документа јавне политике који 

се подноси скупштини на усвајање. 

 

Ажурирање и објављивање предлога документа јавне политике 

Члан 19. 

Општинско веће општине Блаце  дужно је да по окончању јавне расправе ажурира предлог 

документa јавне политике и налазе спроведене анализе ефеката у складу са резултатима те расправе и 

да ажурирану верзију тог документа објави на интерент презентацији општине, најкасније седмог 

радног дана пре подношења документа скупштини на разматрање и усвајање. 

4. Јавна расправа у поступку утврђивања стопа изворних прихода 

                                   

Када се спроводи јавна расправа 

Члан 20. 

У поступку утврђивања стопа изворних прихода, јавна расправа се организује о нацртима: 

1. одлука којима се утврђују стопе изворних прихода,  

2. одлука којима се уређују начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада. 

Јавна расправа може се, на образложени предлог органа надлежног за припрему и утврђивање 

нацрта, спроводити истовремено о свим одлукама из става 1. овог члана. 

На образложени предлог органа из става 2. овог члана, јавна расправа изузетно се може 

спроводити истовремено са нацртом одлуке о буџету. 

 

5. Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова 

 

                          Јавна расправа о нацрту одлуке о изради плана 

Члан 21. 

У поступку припреме просторних и урбанистичких планова из надлежности општине Блаце, 

јавна расправа се спроводи о нацрту одлуке о изради плана. 

Уз јавни позив за спровођење јавне расправе, поред образложеног нацрта одлуке о изради 

плана који садржи све елементе прописане законом и другим прописом којим се уређује поступак 

израде и доношења планског документа, објављује се и мишљење органа надлежног за заштиту 

животне средине о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

 

Учешће јавности после доношења одлуке о изради планског документа 

Члан 22. 

Учешће јавности у току раног јавног увида, јавног увида у нацрт плана и јавне презентације 

плана, остварује су по одредбама закона и другог прописа којим се уређује поступак израде и 

доношења просторног и урбанистичког плана. 

 

III. Факултативна јавна расправа  

 

                     Када се спроводи факултативна јавна расправа 

Члан 23. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности 

Скупштине општине Блаце, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или 

предлога 100 грађана. 

Захтев, односно предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити 

образложен. 

Захтев, односно предлог садржи: назив акта за који се јавна расправа захтева, односно 

предлаже, предлог круга учесника у јавној расправи са назначењем учесника којима се посебан позив 

доставља, назначење времена и начина одржавања јавне расправе и друге податке значајне за 

одржавање предметне јавне расправе.   

Предлог грађана за спровођење јавне расправе је пуноважан ако га својим потписима подржи 

најмање 100 грађана са бирачким правом на територији општине Блаце. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 4. овог члана, спроводи 

се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 
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Одлучивање о оправданости захтева, односно предлога за 

спровођење факултативне јавне расправе 

Члан 24. 

Радно тело Скупштине општине Блаце у чијем су делокругу питања која се уређују општим 

актом, одлучује по примљеном захтеву, односно предлогу грађана из члана 24. ове одлуке, у року од 

30 дана од дана достављања предлога. 

Приликом одлучивања о оправданости захтева, односно предлога за спровођење јавне 

расправе, надлежно радно тело нарочито цени да ли се актом у целини на нов начин уређују односи у 

одређеној области, односно да ли се њиме битно мењају постојећа решења или статус и права 

грађана. 

Уколико надлежно радно тело прихвати захтев, односно предлог из става 1. овог члана, 

Општинско веће општине Блаце је дужно да организује јавну расправу, по правилу, на начин и у 

време које је у тим поднесцима предложено.  

 

IV. Организовање и спровођење јавне расправе о нацрту општег акта   

 

Орган надлежан за организовање јавне расправе 

Члан 25. 

Општинско веће општине Блаце организује јавну расправу, одређује рок за спровођење, начин 

спровођења, место и време спровођења јавне расправе. 

 

Покретање поступка јавне расправе 

Члан 26. 

Општинско веће општине Блаце упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и 

осталој јавности, за учешће у јавној расправи. 

Општинско веће општине Блаце може доставити посебан позив за учешће на јавној расправи 

одређеним појединцима, представницима органа, организацијама и удружењима за које сматра да су 

заинтересовани за акт који се разматра. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији општине 

Блаце и на други погодан начин. 

Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, као и нацрт акта 

који је предмет јавне расправе са образложењем и прилозима.  

Од дана објављивања јавног позива до дана почетка одржавања јавне расправе на може проћи 

мање од пет дана. 

 

                                        Садржина програма јавне расправе 

Члан 27. 

Програм јавне расправе обавезно садржи:  

1. рок за спровођење јавне расправе, 

2. податке о лицима задуженим за давање информација и објашњења учесницима јавне 

расправе о предложеним решењима, а нарочито информација о проблему који треба да се 

реши тим прописом, односно о стању у области за коју се пропис доноси, 

3. информације о активностима које се планирају (одржавање округлих столова, трибина, 

презентација и слично, време и адреса њиховог одржавања), као и о лицу задуженом за 

управљање тим активностима, 

4. рок и адресу за достављања предлога и сугестија у писаној и електронској форми и 

5. друге податке значајне за спровођење јавне расправе. 

Програм јавне расправе утврђује Општинско веће општине Блаце на предлог органа надлежног за 

припрему општег акта који је предмет јавне расправе.  

 

Обавештавање јавности  о току јавне расправе 

Члан 28. 

Орган надлежан за припрему општег акта који је предмет јавне расправе, дужан је да у току 

трајања јавне расправе на интернет презентацији општине Блаце објављује све коментаре, предлоге и 

сугестије дате на јавној расправи.  
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Извештај о спроведеној јавној расправи 

Члан 29. 

О спроведеној јавној расправи сачињава се извештај који садржи податке о: 

1. месту и времену одржане јавне расправе, 

2. активностима које су спроведене током јавне расправе (округли столови, трибине, 

презентације и слично), 

3. овлашћеним представницима органа општине Блац који су учествовали на јавној расправи, 

4. броју и структури учесника у јавној расправи, 

5. броју и структури достављених предлога, сугестија, коментара, 

6. предлозима који су прихваћени и предлозима који нису, са образложењем разлога због 

којих нису прихваћени. 

Извештај из става 1. oвог члана објављује се на интернет презентацији општине Блаце и на други 

погодан начин, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

Члан 30. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 

приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна расправа, дужан је да 

извештај о спроведеној јавној расправи приложи уз предлог акта који се подноси доносиоцу акта на 

усвајање. 

 

V. Прелазне и завршне одредбе 

             

Одложена примена појединих одредаба 

Члан 31. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу о нацрту плана јавних инвестиција (члан 

11. ове одлуке), примењиваће се почев од припреме одлуке о буџету за 2020. годину. 

Одредбе ове одлуке које се односе на јавну расправу у поступку припреме докумената јавне 

политике (чл. 15-19), примењиваће се приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 

Ступање на снагу 

Члан 32. 

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

Блаце“. 

 

Број: I-02-1921/2019 

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 

дана 6. јануара 2020. године, доноси 

 

 О Д Л У К У 

О НАЧИНУ КОНТИНУИРАНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА 

КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се  начин континуираног изјашњавања корисника комуналних 

услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних услуга. 

 

Члан 2. 

Корисници комуналних услуга изјашњаваће се о квалитету пружених услуга, анкетом 

(попуњавањем упитника) и електронским путем на званичној интернет страници општине, коју ће 

спроводити вршилац комуналне услуге. Изјашњавање ће се спроводити најмање једном годишње, 

у трајању од најмање 30 дана. О исходу изјашњавања корисника комуналних услуга вршилац ће 

обавестити оснивача у свом редовном годишњем извештају. 

 

Члан 3. 

Укoликo су рeзултaти изjaшњaвaњa кoрисникa кoмунaлних услугa тaкви дa вeћинa 

кoрисникa ниje зaдoвoљнa пружeнoм кoмунaлнoм услугoм oдрeђeнoг вршиoцa кoмунaлнe 

дeлaтнoсти, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe пoкрeћe пoступaк прeиспитивaњa рaдa тoг вршиoцa 

кoмунaлнe дeлaтнoсти и нaлaжe му дa oтклoни нeдoстaткe кojи су нaвeдeни у изjaшњaвaњу 

кoрисникa у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 90 дaнa. 

 

Члан 4. 

Укoликo вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти нe пoступи у склaду ca претходним чланом у 

пoглeду oтклaњaњa нeдoстaтaкa квaлитeтa пружeнe кoмунaлнe услугe, jeдиницa лoкaлнe 

сaмoупрaвe мoжe пoвeрити oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти другoм вршиoцу кoмунaлнe 

дeлaтнoсти кojи испуњaвa услoвe у складу са Законом о комуналним делатностима. 

 

Члан 5. 

Вршиоци комуналних услуга у смислу члана 1. ове одлуке су Јавна комунална предузећа 

чији је оснивач општина, привредно друштво, предузетник или приведни субјект коме је поверено 

обављање комуналне делатности од општег интереса у складу са законом. 

 

Члан 6.  

 Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална инспекција.  

 

Члан 7. 

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

Блаце“. 

 

Број: I-352-2298/2019                

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                                                                        

Милош Васиљевић 
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На основу члана 43. став 1. тачка 53) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 5/19), у вези са чланом 16. став 2. Уговора о оснивању 

Tуристичке организације регије Копаоник, Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 6. јануара 2020. године, доноси  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ УГОВОРА  

О ИЗМЕНАМА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК  

 

 

Члан 1. 

 Даје се сагласност за потписивање Уговора о изменама Уговора о оснивању 

Tуристичке организације регије Копаоник, Туристичкој организацији „Блаце“, са 

седиштем у Блацу. 

 

Члан 2. 

 Саставни део ове одлуке је предлог Уговора о изменама Уговора о оснивању 

Tуристичке организације регије Копаоник. 

 

Члан 3. 

 Одлуку доставити: Туристичкој организацији „Блаце“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-2167/2019 

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 43. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 5/19), и члана 27. став 3. Уговора о оснивању Tуристичке организације регије 

Копаоник, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2020. 

године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК 

I. ИМЕНУЈЕ СЕ Виолета Поповић, директор Туристичке организације „Блаце“, за 

члана управног одбора Tуристичке организације регије Копаоник, испред 

општине Блаце, на мандатни период од 4 (четири) године. 

II. Решење доставити: именованој, Туристичкој организацији „Блаце“ и архиви

Скупштине општине Блаце.

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

општине Блаце“.

 Број: I-02-2168/2019 

 У Блацу, 6. јануара 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  ПРЕДСЕДНИК 

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

(„Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други 

закон и 47/18), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

Републике Србије'', број 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 10. Одлуке о комуналном уређењу 

(„Службени лист општине Блаце'', број 2/17 и 12/17), члана 43. став 1. тачка 6. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце'', број 5/19),  а у складу са чланом 3. став 

1. тачка 24, чланом 7. став 1. тачка 1. и чланом 7а Закона о јавним набавкама („Службени

гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 06.01.2020. године, доноси 

 ОДЛУКУ  

О ПОВЕРАВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ 

Члан 1. 

Поверава се Јавном комуналном предузећу „Блаце'', у Блацу, чији је оснивач 

Општина Блаце, искључиво право за обављање комуналних делатности на територији 

општине Блаце у 2020. 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, 

-управљање јавним паркиралиштима, 

-обезбеђивање јавног осветљења,  

-управаљање пијацама,  

-одржавање улица и путева,  

-одржавање ћистоће 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 2020. годину. 

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

намене Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину.  

Члан 3. 

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

општине Блаце''. 

Број: I-02-2651/19 

У Блацу, 06.01.2020.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р. 
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На основу  чл. 2, 4, 9. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 8З/14-други закон, 101/16 - други 

закон и 47/18) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2020. године, 

доноси 

 О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о комуналном уређењу („Службени лист 

општине Блаце“, број 2/17 и 12/17), тако што се у члану 12. после става 3. додаје:  

„Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности утврђена 

је минимална стручна и кадровска оспособљеност и минимални технички капацитет вршилаца 

комуналних делатности за отпочињање обављања комуналних делатности ако то није уређено 

другим прописима. 

Одредбе ове уредбе примењују се на следеће комуналне делатности: 

- управљање гробљима и сахрањивање; 

- погребна делатност; 

- обезбеђивање јавног осветљења; 

- управљање пијацама; 

- одржавање улица и путева; 

- одржавање чистоће на површинама јавне намене; 

- одржавање јавних зелених површина;  

- димничарске услуге и 

 - делатност зоохигијене. 

Наведене делатности могу обављати јавна предузећа, привредна друштва, предузетници 

или други привредни субјекти који испуњавају услове прописане Законом о комуналним 

делатностима, Уредбом о начину и условима за отпочињање комуналне делатности и овом 

Одлуком.  

Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект  подноси 

захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналних делатности 

министарству надлежном за послове комуналних делатности пре доношења одлуке скупштине 

јединице локалне самоуправе о поверавању обављања комуналне делатности“.  

Члан 2. 

Члан 133. мења се и гласи: 

 “Огревни и други сличан материјал може се изузетно и из оправданих разлога привремено 

оставити на површини најдуже 7 дана од смештаја, под условом да се на тај начин не омета 

пешачки и други саобраћај“. 

Члан 3. 

После члана 133. назив „Одржавање чистоће у двориштима и стамбеним зградама“ брише 

се. 

Члан 4. 

Члан 134. брише се. 

Члан 5. 

Члан 135. брише се. 

Члан 6. 

Члан 136. брише се. 

Члан 7. 

Члан 137. брише се. 

Члан 8. 

Члан 138. брише се. 

Члан 9. 

После члана 138. назив „Спољни изглед зграда“ брише се. 
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Члан 10. 

Члан 139. брише се. 

Члан 11. 

Члан 140. брише се. 

Члан 12. 

Члан 141. брише се. 

Члан 13. 

Члан 142. брише се. 

Члан 14. 

Члан 143. брише се. 

Члан 15. 

Члан 144. брише се. 

Члан 16. 

После члана 146. назив „Одржавање чистоће у сеоским насељима“ брише се. 

Члан 17. 

Члан 147. брише се. 

Члан 18. 

Члан 148. брише се. 

Члан 19. 

Члан 149. мења се и гласи: 

„ЗАБРАЊЕНО ЈЕ: 

1. Изливање отпадних вода на површине јавне намене и водотокове;

2. Остављање нерегистрованих возила, хаварисаних и одбачених возила, прикључних машина на

површини јавне намене. 

3. Остављање ствари и других предмета на површине јавне намене ако су они ту остављени

противно прописима. 

4. Продавати робу и вршиту другу делатност изван продајног објекта на улици  и другој површини

јавне намене без одобрења надлежног органа; 

5. Одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;

6. Одлагање комуналног отпада ван комуналних контејнера;

7. Прање аутомобила на јавној површини;

8. Оправљање возила и извођење занатских радова на површини јавне намене;

9. Свако друго поступање супротно одредбама ове Одлуке“.

Члан 20. 

У свему осталом Одлука о комуналном уређењу („Службени лист општине Блаце“, број 

2/17 и 12/17) остаје непромењена. 

Члан 21. 

Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о комуналном урећењу 

(„Службени лист општине  Блаце“, број 2/17 и 12/17). 

Члан 22. 

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

Блаце“. 

Број I-352-2383/19 

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

        ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/9, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 

55/14, 96/15-дриги закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-други закон и 87/18) и 

члана 41. став 1. тачка  53. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана: 6. јануара 2020. 

године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

I. УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Блаце од 1. јануара 2019. до 30. септембра 2019. године 

Општинског већа општине Блаце, број  II-344-2105/19 од 29.11.2019. године. 

II. Решење доставити: Општинском већу општине Блаце, Савету за безбедност

саобраћаја на путевима на територији општине Блаце и архиви Скупштине општине 

Блаце. 

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

Број: I-344-2105/19 

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

    ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 7. и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14- 

други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 43. став 1. тачка 4. Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце на 

седници одржаној дана: 6. јануара 2020. године, дононела је      

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Усваја се Локални акциони план запошљавања за општину Блаце за 2020. 

годину. 

Члан 2. 

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

општине Блаце“. 

Број: I-101-41/2020 

Дана: 6. јануара 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

    ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 1/20 Страна 26



Локални акциони план запошљавања за Општину Блаце за 2020. Годину 

ОПШТИНА БЛАЦЕ 

ЛОКАЛНИ  АКЦИОНИ  ПЛАН  ЗАПОШЉАВАЊА 

ЗА ОПШТИНУ  БЛАЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

Блаце, јануар 2020. годинe 
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С А Д Р Ж А Ј 

1. УВОД

2. КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ

- МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

- МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

- ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

1. РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

2. СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ

      -     ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ 

      -     ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

      -     ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА 

ОПШТИНУ БЛАЦЕ 

      -     ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

     -     ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА 
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УВОД 

Локални акциони план запошљавања за 2020. годину за општину Блаце (у даљем тексту: 

ЛАПЗ) представља основни инструмент запошљавања у 2020. години. Њиме се дефинишу 

приоритети и циљеви политике запошљавања за 2020. годину и утврђују програми и мере који ће се 

реализовати у 2020. години на територији општине Блаце, како би се достигли циљеви и постигло 

повећање запослености. ЛАПЗ представља обједињени годишњи преглед програма или мера активне 

политике запошљавања на локалном нивоу (као одговора на идентификовано стање, потребе и 

могућности локалног тржишта рада) и интегрални део политике локалног економског развоја. 

Уважавајући смернице и препоруке нове Европске стратегије 2020 за раст и развој, и реално 

стање на тржишту рада Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике 

Србије и одређени приоритети који ће се реализовати у 2020. години. 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 38/15113/17 и 113/17 – 

др.закон), Национална стратегија запошљавања за период 2011- 2020. године ("Службени гласник 

РС", број 37/2011).  

У контексту смерница и препорука Стратегије Европа „2020.” за послове и раст и стратешких 

опредељења даље изградње и развоја Републике Србије, уз уважавање карактеристика националног 

тржишта рада утврђено је као основни циљ политике запошљавања, да се у Републици Србији до 

краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености и да се 

политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ. 

Смањење разлика у индикаторима између тржишта рада у Републици Србији и ЕУ представља један 

од приоритета у периоду реализације стратегије. 

Ради постизања општег (стратешког) циља, а у складу са препознатим изазовима, дефинисани 

су појединачни циљеви који кроз спровођење различитих програма, мера и активности треба да 

допринесу повећању запослености у Републици Србији. 

ЛАПЗ представља кључни инструмент локалне политике запошљавања који треба да послужи 

ЈЛС да се:  

- боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног тржишта рада; 

- кључни елементи ЛАПЗ ускладе и/или интегришу у локални стратешки оквир; 

- припреми одговрајући сет мера подршке у оквиру других референтних области локалног 

економског развоја. 
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КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 

МАКРО - ЕКОНОМСКИ ОКВИР 

Број регистрованих запослених за 2018. годину по подацима Републичког завода за 

статистику,  у општини Блаце био је 2325 запослених што је 23% у односу на  број становника. 

Према подацима Републичког завода за статистику чији је извор Агенција за привредне 

регистре, број активних привредних друштава у 2018. у Општини Блаце био је 102, док је активних 

предузетника било 350. 

Ако знамо да је блачка општина једно неразвијено претежно пољопривредно подручје, оваква 

економска активност, може се сматрати прилично обећавајућом. 

Циљеви активне политике запошљавања су: 

1. повећање запослености,

2. улагање у људски капитал,
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3. социјална инклузија.

1. Повећање запослености и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у

приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно

од повећања такозваних „добрих послова“.

2. Улагање у људски капитал огледа се у анализи и планирању образовне политике у складу са

потребама тржишта рада и унапређењу квалитета образовања и обука нарочито у делу који се

односи на кратке обуке и практичну наставу.

3. Социјална инклузија односи се на одређени број грађана који су у немогућности да се укључе и

постану продуктивни део друштвене заједнице, без обзира који је разлог у питању (недостатак

основних знања, немогућност за доживотним учењем, сиромаштва и дискриминације).

Проблеми  у области запошљавања и програми за њихово решавање, пројектују се на све

појединачне локалне средине, те и на Блаце у Топличком региону. 

Приоритети политике запошљавања у општини Блаце у 2020. години су: 

-побољшање услова за запошљавање младих,  

 -побољшање услова за запошљавање категорија маргиналних група. 

    Административни и географски положај 

Општина Блаце, по површини је мања копаоничка општина (306 км²), смештена у Топличкој 

котлини, на источним падинама Копаоника и југозападним падинама Јастрепца. Само Блаце 

смештено је поред реке Блаташнице на око 12 км узводно од њеног улива у Расину. На надморским 

висинама од 380-430 мнм (средња висина 395 мнм), Блаце лежи на вододелници сливова река Расине 

и Топлице. Иако има периферан инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне 

коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу, и 

Прокупљу, што представља повољан транзитни положај ( најкраћи пут између Топличке и 

Крушевачке котлине). Кроз општину протичу мањи водотоци Блаташнице ( притоке Расине) и 

Барбатовачке реке (притоке Топлице). Територија општине Блаце се граничи са севера територијом 

општине Крушевац, са истока општином Прокупље, са југа Куршумлијом и са запада општином 

Брус. 

Хидролошки раритет представља Блачко језеро, површине око 12 ха које се напаја подземним 

водама Блаташнице. 

По попису из 2002.године, општина Блаце има 13 759 становника. 

По попису из 2011.године, општина Блаце има 11 686 становника. 

       Број становника по насељима:  

Општина БЛАЦЕ Број становника 

Насеље/година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 

1 Алабана 483 489 370 298 227 180 146 

2 Барбатовац 1020 1125 947 691 568 424 356 

3 Блаце 1824 2181 2564 3373 4362 5228 5465 

4 Брежане 221 230 191 151 92 77 61 

5 Вишесело 381 388 358 315 202 145 117 

6 Врбовац 566 598 503 403 302 244 161 

7 Горња Драгуша 605 604 475 409 389 361 258 

8 Г. Јошаница 968 1031 989 830 635 549 329 
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9 Горње Гргуре 869 884 741 636 516 388 327 

10 Горње Сварче 530 592 440 318 223 178 128 

11 Доња Драгуша 358 402 335 268 213 180 120 

12 Доња Јошаница 410 426 377 290 197 142 98 

13 Доња Рашица 236 186 180 180 123 94 98 

14 Доње Гргуре 410 435 344 244 211 121 127 

15 Доње Сварче 430 434 349 278 196 161 122 

16 Дрешница 320 356 332 270 216 125 102 

17 Ђуревац 547 541 491 463 410 397 353 

18 Качапор 188 196 171 144 94 104 72 

19 Кашевар 928 748 626 576 497 418 336 

20 Криваја 533 532 437 387 267 220 173 

21 Кутловац 486 497 421 351 284 226 180 

22 Лазаревац 436 422 345 242 179 159 114 

23 Мала Драгуша 420 430 322 299 241 201 157 

24 Међухана 493 538 429 356 303 263 187 

25 Музаће 375 392 436 350 287 189 152 

26 Попова 650 662 580 455 369 273 224 

27 Пребреза 871 884 756 607 513 400 329 

28 Претежана 256 253 259 260 181 161 114 

29 Претрешња 547 572 517 379 264 217 150 

30 Придворица 491 514 437 318 253 201 124 

31 Рашица 400 496 438 342 285 244 183 

32 Сибница 897 947 899 716 609 549 470 

33 Стубал 558 544 505 490 468 467 396 

34 Суваја 274 268 210 167 116 87 89 

35 Суви До 1087 1132 956 741 603 505 389 

36 Трбуње 1241 1262 1119 961 851 710 559 

37 Чунгула 1259 1284 1125 887 714 484 419 

38 Чучале 571 572 557 398 373 279 233 

39 Џепница 313 334 371 312 272 235 231 

40 Шиљомана 224 227 197 176 157 123 110 

УКУПНО-1991 15149 

УКУПНО-2002.г. 23676 24608 22099 19331 17262 15709 13759 

УКУПНО-2011.г. 11 686 

Етничка структура 

Од укупно 11686 становника општине, у самом Блацу живи 5261, а у сеоским насељима 6607, 

по попису из 2011. године. По националној или етничкој припадности 11479 су изјашњени као Срби, 

17 као Црногорци, 8 Југословени, 7 је Горанаца, 5 Мађара, 9 Македонаца, 70 Рома, 1 Рус, 3 Хрвата, 1 

Чех, неизјашњених и неопредељених је 16, по регионaлној припадности 5 и непознато: 138. 

Кретање становништва 

         Кретање становништва у општини Блаце карактеришу три основне детерминанте: 

        -низак наталитет, 

        -повећане стопе морталитета, 

Службени лист Општине Блаце број 1/20 Страна 32



Локални акциони план запошљавања за Општину Блаце за 2020. Годину 

     -миграциони процеси. 

 Иако Општина Блаце има површину мању од просека за Централну Србију (просек 504 км², 

Општина Блаце 306 км²), она спада у општине Србије са малим бројем становника (11 686 

становника према попису 2011. године) и мањом густином насељености (45 ст/км²)   у односу на

Централну Србију (98 ст/км²). У односу на своје непосредно окружење, које има врло сличне

географске и социо-економске предиспозиције за насељавање, однос површине и броја 

становника Општине Блаце   (45 ст/км²) мањи је него у осталим топличким општинама (Житорађа 

Куршумлија, Прокупље). 

Број становника општине Блаце константно опада, а становништво стари већ више од 
шездесет година. Овом процесу је, пре свега, допринело континуирано пражњење сеоских 
насеља. Једино насеље чији број становника расте је општински центар, који је и највеће насеље у 
Општини. 

• Изузетно лоша старосна структура, а посебно у насељима Придворица, Доње
Сварче,Доња Јошаница и Попова; 
• Изузетно висока вредност негативног природног прираштаја;
• Велик удео породица без деце;
• Недовољна заступљеност терцијарног сектора у контигенту активног
становништва  које обавља занимање у насељима без општинског центра; 
• Мала залиха радне снаге, с обзиром на високу искоришћеност активног
становништва; 

МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

Општину Блаце, као изразито пољопривредни крај, карактерише недовољна развијеност у 
појединим секторима  делатности,  поготово  производним  и  прерађивачким 

к а п а ц и т е т и м а  и    организацијом појединих услуга, што се негативно одражава и на 
постојећу мрежу насеља. Слична ситуација је и у околним општинама, посебно брдског 

предела, које су такође слабије развијене, те се на основу овога може констатовати да су 

присутне тешкоће регионалног карактера, превазилазећи локалне оквире. 
Слабе материјалне могућности општинске власти условљавају и одговарајуће субвенције 

од стране републичке владе, како би подстакла процес комуналног и урбаног опремања насеља. 
У  насељима  од 101 до 500 становника интензивни су процеси емиграције, депопулације и 

старења становништва, (стопа живорођених по подацима из 2014.године била је 7  а стопа 
умрлих исте године била је 20, стопа природног прираштаја је -13, 26% од укупног броја 

становника старија је од 65 година) услед неповољне економске ситуације. Деаграризација као 
процес који води смањивању броја становника орјентисаних ка пољопривреди, још увек је 

слабо  изражена, што са аспекта развоја мреже насеља не мора да представља проблем, јер 

опремање и развој сеоских подручја  и  квалитета  живљења  у  селима  треба  да  иде 
упоредо  са  развојем  економске  моћи становништва и пораста индивидуалног стандарда, али 

и улагањима друштвене заједнице у развој села. 

Запошљавање  је  један  од  кључних  интереса  Општине,  јер  је  значајан  индикатор 

економског  и социјалног стања. На подручју општине Блаце акценат је на отварању радних 

места, пре свега кроз подстицање предузетништва и отварања малих капацитета тј. 
породично/домаћинског бизниса (мали прерађивачки погони, мини фарме, пружање 

пољопривредних, грађевинских и туристичких услуга), што је у складу са карактеристикама 
овог простора (малим демографским капацитетом, развијеним предузетничким духом) и 

оријентацијом на одржив развој локалне економије односно равномернији развој општинске 

територије као и јачање социјалне кохезије. 

Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Блаце за 2018. годину, износи 
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37.919,00 динарa 

АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

ПО ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

Блаце 1.272 11,86% 

Житорађа 2.031 18,94% 

Куршумлија 2.386 22,25% 

Прокупље 5.037 46,96% 

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ 10.726 100,00% 

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Општина Блаце  спада у ред неразвијених општина у Србији и има проблем незапослености и 

као таква предузима све мере и активности везано за   решавање тог проблема. У том смислу крајем 

децембра 2010. године усвојена је СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 2010-

2020. године, где је велика пажња посвећена решавању проблема запошљавања нарочито у области 

ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ. 

     Буџетом за 2019. годину Општина Блаце определила је значајна финансијска средства, у оквиру 

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

Општине Блаце за 2019. годину. Сва средства су намењена за пољопривредне произвођаче и то: за 

куповину пољопривредне механизације, опрему у свим видовима примарне производње, субвенција 

камате на пољопривредне кредите и субвенција за вештачко осемењавање (репроматеријалом у 

сточарству). 

И за 2020. годину биће опредељен значајан буџет за пољопривреду, јер се бележи повећан 

број младих људи који се опредељују да повећају број музних крава или површине под воћем због 

могућности да своје производе ту пласирају. 

Развој предузетништва подстицала је и Национална Служба за запошљавање (НСЗ) преко 

њене филијале у општини Блаце, и то не само финансијском већ и нефинансијском подршком. У том 

смислу током 2019. године при НСЗ обављено је неколико семинара обуке са лицима која планирају 

да започну сопствени посао. 

СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ 

У Општини Блаце према подацима Републичког завода за статистику има 2.325 

регистрованих запослених. 

Велики број запослених од укупног броја, запослен је у: 

     - Општинској управи Општине Блаце,

     - Основној школа „Стојан Новаковић“ Блаце, 

     - Средњој школа Блаце у Блацу ,

     - ЈКП Блаце у Блацу,

  - Центру за социјални рад Блаце у Блацу,     

 - Прекршајном суду у Блацу,

 - Дому здравља Блаце у Блацу,

 - Електро привреди Србије- Блаце,    

 - Црвеном крсту Блаце.        
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У друштвеном сектору запослених има још у Пошти, Телекому, Културном центару „Драинац“, 

Народној библиотеци „Рака Драинац“,Предшколској установи „Наша радост“.  

Велики број предузетничких радњи и привредних друштава у Блацу запошљава већи број људи, 

од којих по броју запослених посебно можемо издвојити: ДОО Млекара „Лазар“, ДОО Млин 

„Тимотијевић“, ДОО Млин „Аки комерц“, MИ-МИ д.о.о. Блаце, конфекција “Ивковић'',  Конфекција 

„Ивко-Книтс“. 

Што се тиче неке будућности привредног развоја општине велике могућности леже у 

приватном сектору и његовом даљем развоју, и то у области сточарства (кроз развој сточарства 

прерада млека), прерада воћа (дестилерију од три милиона литара капацитета). 
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ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2020. ГОДИНИ 

Општина Блаце је за 2020. годину предвидела реализацију програма за стварање позитивне 

климе за инвестирање у производњу, што је предуслов за запошљавање, пре свега младих и 

смањивање њихове незапослености,  као и подршка отварању нових радних места преко програма 

Националне службе за запошљавање.

 ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, створена је 

могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) који би са укључивањем 

социјалних партнера, утицали на доношење програма активне политике запошљавања на локалном 

нивоу. 

Општина Блаце је препознала потребу формирања ЛСЗ-а, у чијем саставу су: 

1. Владимир Митровић, за председника Савета;

2. Биљана Ђурић из Блаца, запослена у Националној служби за запошљавање-филијала

Блаце;

3. Анђелка Павловић, из Блаца, запослена у Општинској управи Општине Блаце;

4. Предраг Конатаревић запослен у Општинској управи општине Блаце;

5. Љубодраг Красић, запослен у Општинској управи Општине Блаце.

ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 

ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ 

1. Програм стручне праксе

Програм подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци  за које је стечено 

одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања 

услова за полагање стручног испита кад је то законом односно правилником предвиђено као посебан 

услов за самосталан рад у струци. 

2. Програм организовања јавних радова

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у 

складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова 

користе се за: 

-исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове, 

-накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица 

-накнаду трошкова извођења јавних радова     

-у случају потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.   

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава буџета Републике 

Србије, и буџета локалне самоуправе, средства из донација, кредита као и средства доприноса за 

случај незапослености и других извора. 

 За реализацију овог програма из средстава локалне самоуправе, планирано је укупно 

1.500.000,00 динара, док се од ресорног министарства (средства из буџета Републике Србије) очекује 

подршка овом програму у износу који зависи од програма и расписаних конкурса НСЗ. Висина 
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учешћа у суфинансирању буџета Републике Србије биће одређена Националним планом 

запошљавања за 2020. годину, а досадашња пракса са најнеразвијенијим општинама, као што је то 

Блаце, била је 50%. 

Да би локална самоуправа могла да конкурише за поменута средства из буџета Републике 

потребно је да има: формиран локални савет за запошљавање; донет Локални акциони план 

запошљавања за општину Блаце и да обезбеди бар половина потребних средстава, осим ако се не 

ради о неразвијеној општини каква је општина Блаце, онда је довољно обезбедити мање од половине 

средстава.   

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА УКУПАН ИЗНОС 

1. Програм стручне праксе   200.000,00 динара 

2. Програм организовања јавних радова 1.300.000,00 динара 

УКУПНО: 1. 500.000,00 динара

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА 

Реализацијом Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Блаце  за 

2020. годину би се кренуло са активним решавањем проблема незапослености у нашој општини.  

Очекује се да ће програмом отварања радних места у предузећима која већ постоје  као и код 

предузетника у значајној мери допринети повећању запослености на територији општине Блаце. 

 Број: I-101-41/2020 

      У Блацу, 6. јануар 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК

    Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19) и члана 43. став 1. тачка 12. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2020. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Установе за одржавање објеката у 

својини општине Блаце „Блаце“, који је донео Управни одбор Установе за одржавање 

објеката у својини општине Блаце „Блаце“, број 418/2019 од 31.12.2019. године 

II. Решење доставити: Установи за одржавање објеката у својини општине

Блаце „Блаце“,  и архиви Скупштине општине Блаце. 

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном

листу општине Блаце“. 

Број: I-110-16/2019 

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 15/16 и 88/19) и члана 43. став 1. тачка 53) Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 6. јануара 2020. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о доношењу Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу за 2020. годину, коју је 

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

бројем 2995 од 04.12.2019. године.  

II. Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у

Блацу и архиви Скупштине општине Блаце. 

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном

листу општине Блаце“. 

Број: I-023-2366/2019 

У Блацу, 6. јануара 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 94. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-други 

закон), члана 47. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма 

уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Србије'', број 27/15) и 

члана 43. став 1. тачка 19. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 5/19), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2020. године, доноси 

 О Д Л У К У   

О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се годишњи програм уређивања грађевинског земљишта на 

територији општине Блаце у 2020. години (у даљем тексту ''Програм''). 

Члан 2. 

Просторни обухват Програма је територија општине Блаце. 

Временски обухват Програма је календарска и буџетска 2020. година. 

Члан 3. 

Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта и то припремање 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;

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;

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

Члан 5. 

За остваривање Програма планирају се средства у Буџету Oпштине Блаце за 

2020.годину у укупном износу од 20.166.450,00 динара. 
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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 (поред реке). 

-Улица новопројектована '''у насељу Блаце (спаја ул.Светог Саве и 

ул.Краља Петра I) 

Процењени износ средстава потребних за решавање имовинско-

правних односа: 

1.800.000,00дин 

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 делове насеља Блаце ''Спасићи'' и

''Шумарице'' 

3.Урбанистички пројекти за објекте и површине јавне намене,

4.Пројекти парцелације и препарцелације.

Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких 

планова и урбанистичко-техничке документације 

3.200.450,00дин 

А.2.2.Геодетске и друге подлоге: 

Извођење геодетских радова и израда геодетских елебората за: 

-озакоњење мрежа и објеката комуналне инфраструктуре (путеви, 

водовод, канализација, јавна расвета) 

-упис инсталације у катастар подземних инсталација, 

-упис објеката у катастар непокретности, 

-израда катастарско-топографских подлога за израду техничке 

документације и др.  

Процењени износ трошкова  за геодетске радове и елаборате 3.460.000,00 дин 
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А.2.3.Техничка документација: 

1.Техничка документација за озакоњење објеката 1.362.000,00 дин 

2.Израда техничке документације за електроенеретску 

инфраструктуру 

500.000,00дин 

3.Израда техничке документације за хидротехничку инфраструктуру 2.410.000,00дин 

4.Израда Елабората о зонама санитарне заштите акумулације

''Придворица'' 

324.000,00дин 

5.Израда техничке документације за саобраћајну инфраструктуру 960.000,00дин 

Укупно процењени износ трошкова 5.556.000,00дин 

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 документације. 

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.

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. 
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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'' – нису предвиђени радови 

Б.1.2.Систем водоснабдевања ''Церовица'' – нису предвиђени радови 

Члан 12. 

Б.2.Системи канализације 

Б.2.1.Систем за одвођење отпадних вода и атмосферских вода у 

насељу Блаце 

1.Сабирна мрежа

Функционални ранг: примарна мрежа  

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Положај: насеље Блаце 

Величина и капацитет:  

Реконструкција и доградња канализације за отпадне и атмосферске 

воде укупне дужине 8.223,602м (реконструкција 3.853 м и доградња 

4.650,60м канализације) 

Време изградње: 2019-2021 

Трошкови пројектног планирања: 600.000,00 дин 

Трошкови изградње 0,00дин 

2.Постројење за пречишћавање отпадних вода

Функционални ранг: магистрална мрежа  

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Положај: насеље Блаце 

Величина и капацитет: 10.500 ЕС 

Време изградње: 2020-2023 

Трошкови пројектног планирања   0,00 дин 

Трошкови изградње 0,00 дин 

3.Специјалне грађевине – нису предвиђени радови

Члан 13. 

Б.3.Електроенергетска мрежа 

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

предвиђени радови. 
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Б.3.2. Електроенергетска мрежа 10kV, са трансформаторским 

станицама 10/0,4Kv 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај (локација): насеље Блаце 

Функционални ранг: секундарна мрежа 

Обим радова: изградња ТС 10/0,4 Kv на локацији ППОВ 

Трошкови пројектног планирања: 0,00дин 

Трошкови изградње: 100.000,00дин 

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

Б.3.4. Јавна расвета-нису предвиђени радови. 

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.Разаводна топловодна мрежа – нису предвиђени радови 

Члан 16. 

Б.6.Саобраћајне површине 

Б.6.1.Коловозне површине 

1.Улице у насељу Блаце –нису предвиђени радови

2.Некатегорисани путеви

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.  

Положај: некатегорисани пут у Ђуревцу (Живковићи)   

Обим радова: реконструкција пута у дужини од 1.000м. 

Време изградње: 2019-2020 

Трошкови пројектног планирања: 0,00дин 

Трошкови изградње: 4.450.000,00дин 

Б.6.2.Мирујуће површине – нису предвиђени радови. 
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Б.6.3.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе – нису предвиђени 

радови

Б.6.4.Саобраћајна сигнализација 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Функционални ранг: примарна мрежа  

Положај: насеље Блаце 

Време изградње: 2020  

Положај: улице у насељу Блаце, некатегорисани путеви. 

Обим радова: постављање саобраћајне сигнализације. 

Трошкови изградње: 500.000,00дин 

Б.6.5.Мостови –нису предвиђени радови 

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  
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Функционални ранг: примарна мрежа  

Положај: насеље Блаце 

Обим радова: уређивање дечијег игралишта 

Време изградње: 2020 

Трошкови изградње: 500.000,00 

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 

16.686.000,00дин 

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

В.3.Локације намењене за уређивање земљишта 500.000,00 дин 

В.4.Локације за стамбену изградњу 2.000.000,00дин 

В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних 

објеката 

0,00 дин 

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

сл.објеката 

380.450,00дин 
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В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 

здравство, социјална заштита) 

0,00 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  

600.000 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 

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 10 ар 

Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа / 

Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања / 

Укупна висина трошкова 1.800.000,0 дин 

Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину 

коришћења 

Г.2.1.Индивидуална потрошња 

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,00дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 600.000,00 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 100.000,00 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,00 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 дин 

Г.2.2.Заједничка потрошња 

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,00 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 4.950.000,00дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 500.000,00 дин 

Г.3.Радови на комуналном опремању земљишта према 

функционалном рангу 

динара 

Г.3.1.Магистрална мрежа 

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,00 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 дин 
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Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,00 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 дин 

Г.3.2.Примарна мрежа 

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,00 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 600.000,00 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 500.000,00 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 500.000,00 дин 

Г.3.3.Секундарна мрежа 

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,00 дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 100.000,00 дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 дин 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 4.450.000,00 дин 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 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 2020 годину (''Сл.лист општине Блаце'' бр.14/2019) 

Критеријуми на основу којих су изабрани појединачни пројекти јесу: 

-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 2020 годину, одређени су износи 

прихода и примања: 

1. Приходи из буџета 15.336.000,00 дин 

2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.830.450,00 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: 20.166.450,00 дин 

Е. МЕРЕ ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

Члан 22. 

Е.1.Организација извршења програма: 
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Носилац организације извршења Програма је Општинска управа Општине Блаце, 

преко одељења надлежних за поједине стручне послове. 

Одељење за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и 

саобраћај надлежно је да прикупља податке, обрађује их и израђује Извештаје о извршењу 

Програма.  

Редовни извештај о извршењу Програма сачињава се за период од дванаест месеци. 

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

Општинско Веће разматра Извештаје о извршењу Програма и предлаже 

одговарајуће мере у циљу његове ефикасније реализације. 

Члан 23. 

Е.2.Посебни услови за реализацију Програма: 

Праћење кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта  и  прихода од отуђења грађевинског земљишта коју плаћају инвеститори врши 

Општинска управа, преко надлежних Одељења. 

У случају измене моделе финансирања појединих радова, односно обезбеђивања 

средстава из других узвора, радови ће се изводити без измене Програма. 

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 2020. годину  не 

условљавају измену и допуну Програма. 

У случају измене Одлуке о буџету општине  за 2020. 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 1.1.2020.године 

Одлука ће бити објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 

Број: I-35-2599/2019 

У Блацу, 6. јануар 2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р 
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други закон, 

101/2016-други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 16. и члана 82. став 2. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 33. Пословника о раду 

Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 06.01.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I Разрешава се Светозар Хаџић, из Блаца, функције члана Општинског већа 

општине Блаце. 

II Решење доставити: именованом, Општинској управи општине Блаце -

Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 

Управљању људским ресурсима и архиви 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 12. Закона о локалној  самоуправи прописано 

је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, 

и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа, док је одредбама члана 50. став 2. наведеног Закона прописано да  

заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени 

пре истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање 

једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 16. Статута општине Блаце прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, бира и разрешава председника општине, и на 

предлог председника општине бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа. 

Одредбама члана 82. став 2. Статута општине Блаце прописано је да заменик 

председника општине, односно члан општинског већа, може бити разрешен пре истека 

времена на које је биран, на предлог председника општине или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 
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Одредбама члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Блаце, прописано 

је да члан општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на 

који је изабран. 

Обзиром да је предлог за разрешење Светозара Хаџића, из Блаца, са функције 

члана Општинског већа општине Блаце поднет Скупштини општине Блаце дана 

06.01.2020.године, од стране председника општине Блаце, као овлашћеног предлагача у 

складу са цитираним одредбама Закона о локалној самоуправи, Статута општине Блаце 

и Пословника о раду Скупштине општине Блаце, те да је исти, након спроведеног 

законом прописаног поступка разрешења и достављеног извештаја број I-02-54/2020 од 

стране Комисије за спровођење поступка за разрешење именованог члана Општинског 

већа општине Блаце, коју је именовала Скупштина општине Блаце, усвојен на 36. 

седници Скупштине Општине одржаној дана 06.01.2020. године, већином гласова од 

укупног броја одборника (за његово разрешење гласало је 14 од укупно 25 одборника), 

одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

року од 30 дана од дана пријема решења. 

Број: I-02-45/2020 

У Блацу, дана 06.01.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК  

 Милош Васиљевић  с.р.

Службени лист Општине Блаце број 1/20 Страна 55



На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној  самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други закон, 101/2016-

други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 16. и члана 72. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 31. Пословника о раду Скупштине 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 06.01.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I  За два члана Општинског већа општине Блаце изабрани су: 

1. Влада Миљојковић, из Кутловца, инжењер специјалиста прехрамбене

технологије,

задужен за ресор инвестиција и капиталних пројеката,

2. Ивица Ћурчић, из Блаца, професор физичке културе,

задужен за ресор образовања.

II Мандат изабраним члановима Општинског већа општине Блаце траје до истека 

мандата Скупштине општине Блаце. 

III Решење доставити: изабраним члановима, Општинској управи општине Блаце 

- Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и 

Управљању људским ресурсима и архиви Скупштине општине Блаце. 

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

листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној  самоуправи прописано 

је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, 

и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа, док је одредбама члана 45. наведеног Закона, између осталог, 

прописано да Општинско веће чине председник општине, заменик председника 

општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од  

укупног броја одборника, да кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат 

за председника општине, да када одлучује о избору председника, скупштина општине 

истовремено одлучује о избору заменика председника и чланова општинског већа,   
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Одредбама члана 43. став 1. тачка 16. Статута општине Блаце прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, и на 

предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа. 

Одредбама члана 72. Статута општине Блаце прописано је да Општинско веће 

општине Блаце чине председник општине, заменик председника општине, као и 7 

чланова Општинског већа, те да чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на 

период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, те да 

када одлучује о избору председника општине, Скупштина истовремено одлучује о 

избору заменика председника општине и чланова општинског већа. Кандидате за 

чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. 

Одредбама члана 31. Пословника о раду Скупштине општине Блаце прописана је 

законска процедура за избор чланова Општинског већа општине Блаце, те да између 

осталог,  гласањем за избор руководи председник Скупштине и Комисија од три члана 

из различитих политичких организација које изабере Скупштина и секретар Скупштине, 

те да је за члана Општинског већа изабран кандидат за кога је гласала већина од 

укупног броја одборника. 

 У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, кандидат за 

председника општине Блаце, као једини овлашћени предлагач, је на седници 

Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 06.01.2020. године, поднео писани 

предлог за избор чланова Општинског већа општине Блаце и за кандидате је предложио 

именоване као у диспозитиву решења. 

Обзиром да је наведени предлог кандидата за чланове Општинског већа општине 

Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама 

Закона о локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду Скупштине 

општине Блаце, те да је исти, након спроведеног законом прописаног поступка и 

достављеног извештаја број I-02-55/2020 од стране Комисије за спровођење поступка за 

избор чланова Општинског већа општине, коју је именовала Скупштина општине Блаце, 

усвојен на 36. седници Скупштине Општине одржаној дана 06.01.2020. године, већином 

гласова од укупног броја одборника, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

року од 30 дана од дана пријема решења. 

Број: I-02-55/20 

У Блацу, дана 06.01.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК  

Милош Васиљевић  с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и 

47/2018) и  члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“ број 5/19), Председник општине Блаце дана 18.12.2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Организационог одбора  

за обележавање Манифестације „Вуку у походе 2020 године" 

I  Образује се Организациони одбор за обележавање Манифестације „Вуку у 

походе 2020 године“  (у даљем тексту: Организациони одбор), у следећем саставу:  

1) за председника:

- Зоран Јозић, помоћник председника општине, 

      за заменика председника: 

 - Милан Ковачевић, председник Ловачког удружења. 

2) за чланове:

-Виолета Поповић, из Блаца, директорка Туристичке организације „Блаце“, са 

седиштем у Блацу, 

 -Зоран Стошић, из Блаца, члан Општинског већа општине Блаце, 

 -Милошин Брадић, из Горњег Гргура, члан Управног одбора Ловачког         

удружења, 

-Бојан Николић, из  Кашевара, секретар Ловачког удружења, 

-Макрагић Зоран, из Блаца, члан Управног одбора Ловачког  удружења, 

-Горан Дачковић, из Блаца, члан Управног одбора Ловачког  удружења, 

-Драган Стевановић, из Блаца, члан Управног одбора Ловачког удружења, 

-Ненад Илић, из  Рашице, члан Управног одбора Ловачког удружења, 

-Андрија Миленковић, из Горње Драгуше, члан Управног одбора Ловачког 

удружења, и  

-Миљан Раденковић, из Кутловца, члан Управног одбора Ловачког удружења. 

II Задатак Организационог одбора је да одреди датум одржавања манифестације 

„Вуку у походе 2020 године“, уради Програм и утврди Протокол.  

III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у 

„Службеном листу општине Блаце“. 

IV Решење доставити: именованима и архиви. 

Број: II-02-2514/2019 

У Блацу, дана 18.12.2019. године 

ДР 

    ПРЕДСЕДНИК  

 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 17. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2019.годину 

(„Службени гласник РС“, број 95/2018 и 72/2019), члана 49. Посебног колективног 

уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 

38/2019), члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 95/2018 и 

113/2017 – др.закон) и члана 26. Одлуке о општинској управи општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/19 и 10/19), Начелник Општинске управе 

Општине Блаце, доноси 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЉИВАЊУ НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 

I ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ И ДОДЕЉУЈУ новогодишње честитке детету запосленог 

у појединачном износу од 3.000,00 динара. 

II Право на поклон из става 1.ове Одлуке има дете запосленог до навршених  15 

година живота.  

III За обезбеђивање поклона из тачке 1.ове Одлуке финансијска средства су 

обезбеђена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Блаце за 

2019.годину, број I-400-2350/19 од 07.12.2019. године. 

IV Саставни део ове Одлуке је списак запослених са бројем деце запослених која 

имају право на новогодишњу честитку. 

V Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

листу Општине Блаце. 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 17.став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2019.годину („Службени 

гласник РС“, број 95/2018 и 72/2019) прописано је да у складу са чланом 2. тачка 31), 

чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. 

закон, 103/15, 99/16 и 113/17) у буџетској 2019. години, неће се вршити обрачун и 

исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и 

других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду ("Службени гласник РС", 

бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17), предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, и другим актима, за директне и индиректне 

кориснике буџетских средстава буџета Републике Србије, локалне власти и кориснике 

средстава организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за 

запослене и новчаних честитки за децу запослених. 

Чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 38/2019), прописано је да је послодавац 

дужан да обезбеди деци запосленог до 15 година живота поклон за Нову годину - 

новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим 

се уређује порез на доходак грађана, у висини утврђеној општим актом. 

Право из става 1. овог члана обезбеђује се и деци лица које је радно ангажовано 

по основу уговора ван радног односа код послодавца најмање три месеца са прекидима 
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или непрекидно у календарској години у којој се обезбеђује ово право и ако је у 

уговорном односу на дан остваривања овог права. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Блаце број I-400-

2350/19 од 07.12.2019.године обезбеђена су финансијска средства у појединачном 

износу од 3.000,00 динара. 

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  за службенике и намештенике у јединицама локалне самоуправе, 

права и дужности у име послодавца, врши начелник градске или општинске управе ако 

је образована као јединствен орган, односно начелник управе за поједине области, или 

начелник управе градске општине односно руководилац који руководи службом или 

организацијом. 

Број: III-400-2524/2019 

У Блацу, 19.12.2019.године 

ОПШТИНСКА  УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

НАЧЕЛНИК 

      Јулијана Јовановић с.р.     
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