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Страна 1 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

На основу члана 5. став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и члана 41. став 1. 

тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 

9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ У БЛАЦУ 

СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
 
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 

 Комунална радна организација „Блаце“, основана је 1963. године, а уписана као 

Јавно комунално предузеће „Блаце“ 29.12.1989. године, код Привредног суда у Нишу, под 

бројем ФИ 1074/89, и у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне 

регистре, решењем број: БД 65678/2005  од 08.07.2005. године, са матичним бројем: 

07216459, ПИБ: 100370026. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне оснивачког акта-Одлуке о организовању 

Комуналне радне организације „Блаце“, у Блацу као јавно предузеће („Међуопштински 

службени лист-Ниш“, број 40/89, 5/91, 32/91 и 12/92 и „Службени лист општине Блаце“, 

број 3/98, 5/01 и 3/13), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

 

Циљ оснивања јавног предузећа 

Члан 2. 
Јавно комунално предузеће „Блаце“ (у даљем тексту: Јавно предузеће) основано је 

ради обезбеђивања трајног обављања делатности снабдевања водом за пиће крајњих 

корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода, као и делатности од општег инереса и уредног задовољавања потреба крајњих 

корисника услуга. 

 

Предмет одлуке 

Члан 3. 

Овом одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима регулисана су права и 

обавезе оснивача и Јавног предузећа у обављању делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

1) подаци о оснивачу; 

2) пословно име и седиште Јавног предузећа; 

3) претежна делатност Јавног предузећа; 

4) права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа 

према оснивачу; 

5) услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начин покрића 

губитака и сношење ризика; 

6) услови и начин задуживања Јавног предузећа 

7) заступање Јавног предузећа 
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8) органи Јавног предузећа и њихова надлежност; 

9) имовина, износ основног капитала и располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са 

законом; 

10) цена услуга; 

11) заштита животне средине; 

12) друга питања која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се 

оснива Јавног предузећа 
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 

Члан 4. 
 Оснивач Јавног предузећа је Општина Блаце, ул. Карађорђева бр. 4, матични број 

07203608. 

 Права оснивача остварује Скупштина општине Блаце. 

 

Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

 Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа 

у своје име и за свој рачун. 

 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 
 Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним 

законом. 

 
III. ПОСЛОВНЕ ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Пословно име јавног предузећа 

Члан 7. 
 Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално 

предузеће „Блаце“, у Блацу. 

 Скраћено пословно име је ЈКП „Блаце“, у Блацу. 

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

 

Седиште јавног предузећа 

Члан 8. 
 Седиште Јавног предузећа је у Блацу, улица Радомира Путника 34a. 

 О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 

оснивача. 

  

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 

Члан 9. 
 Јавно предузеће поседује свој печат, штамбиљ и знак. 

 Изглед, садржина и број утврђује се Статутом Јавног комуналног предузећа 

„Блаце“, у Блацу. 
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Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 10. 
 Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене 

овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај 

привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 

 

Унутрашња организација јавног предузећа 

Члан 11. 

 Јавно предузеће послује као јединствена радна целина. 

 Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и 

систематизација послова. 
IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Претежна делатност 

Члан 12. 
 Јавно предузеће обавља комуналне делатности снабдевање водом за пиће, која 

обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до 

мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент; пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода, која обухвата сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман 

отпадних вода у постројењу за пречишћавање и то:  

 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  

 37.00 – Уклањање отпадних вода  

 Поред делатности из става 1. овог члана, предузеће обавља и делатност одржавања 

јавних чесми и фонтана, а у складу са одлуком која регулише начин обављања комуналне 

делатности снабдевања водом за пиће.  

 Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која му је поверена, у обавези 

је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за 

обављање поверене комуналне делатности.  

 Јавно предузеће има искључиво право обављања делатности из става 1. овог члана. 

 

Члан 13. 
 Поред делатности наведених у претходном члану,  Јавно предузеће обавља и 

следеће делатности: 

 -38.11 сакупљање отпада који није опасан, 

 -38.21 третман и одлагање отпада који није опасан, 

 -38.32 поновна употреба разврстаних материјала, 

 -39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, 

 -41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда, 

 -42.11 изградња путева и аутопутева, 

 -42.13 изградња мостова и тунела, 

 -42.21  изградња цевовода, 

 -42.91  изградња хидротехничких објеката, 

 -42.99  изградња осталих непоменутих грађевина, 

 -43.11 рушење објеката, 

 -43.12 припрема градилишта, 

 -43.21 постављање електричних инсталација, 

 -43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих 
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система, 

 -43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству, 

 -43.31 малтерисање, 

 -43.34 бојење и застакљивање, 

 -43.39 остали завршни радови, 

 -43.91 кровни радови, 

 -43.99 остали непоменути специфични грађевински радови, 

 -46.76 трговина на велико и мало осталим полупроизводима, 

 -46.77 трговина на велико отпацима и остацима, 

 -49.41 друмски превоз терета, 

 -52.10 складиштење, 

 -71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање, 

 -71.20 техничка испитивања и анализе, 

 -81.10 услуге одржавања објекта, 

 -81.29 услуге осталог чишћења, 

 -81.30 услуге уређења и одржавања околине, 

 -96.03 погребене и сродне делатности. 

 

 Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

 Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности 

из става 2. овог члана уредити уговором у складу са законом. 

 О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача у 

складу са законом. 

 
V.  ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА 

     ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 

 

 Права, обавезе и одговорности оснивача 

 

Члан 14. 
 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа општина Блаце, као 

оснивач има следећа права: 

-  право управљања Јавним предузећем на начин утврђен Статутом Јавног 

предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 

 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  

 -  друга права у складу са законом. 

 

Члан 15. 
Оснивач је дужан да у складу са законом: 

1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење 

делатности; 

2) остварује надзор и контролу обављања делатности јавног предузећа; 

3) предузима мере на унапређењу делатности. 
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Права, обавезе и одговорности јавног предузећа 

 

Члан 16. 
 Јавно предузеће је дужно да организује рад и пословање на начин којим се 

обезбеђује: 

1) редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга корисницима под условима и 

на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 

2) прописани или уговорени обим и квалитете комуналних услуга, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга, здравствену и 

хигијенску исправност у складу са позитивним прописима; 

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних и других објеката, 

постројења и опреме, које служе за обављање делатности; 

4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 

 Јавно предузеће је дужно да обавља делатност у складу са законом, оснивачким 

актом, одлуком о начину обављања делатности и Статутом предузећа. 

 

Члан 17. 
 Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања 

делатности од општег интереса због које је основано. 

  

Члан 18. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине има 

право да предузме мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и 

управљање предузећем и то: 

1) промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

2) разрешење постојећих органа које именује и именовање привремених органа Јавног 

предузећа; 

3) ограничење права располагања појединим средствима у јавној својини; 

4) друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања 

делатности од општег интереса, другим законом и овом одлуком; 

 
VI. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА 
 

Пословање под тржишним условима 

 

Члан 19. 

 Јавно предузеће послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са 

законом. 

Члан 20. 
 Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из прихода од продаје 

производа и услуга, буџета оснивача, кредита, донација, поклона и других извора у складу 

са законом. 

 Делатност Јавног предузећа финансира се на основу годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања који доноси Надзорни одбор предузећа. 

 Програм пословања из става 2. овог члана  доставља се надлежном органу оснивача 

ради давања сагласности у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
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предузећа.. 

 Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност Скупштина 

општине. 

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина 

 

Члан 21. 
 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и 

градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и 

квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Блаце. 

 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће 

обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 

 
VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ  ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 

Члан 22. 

 Добит Јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом и другим 

прописима којим се уређује расподела добити и покриће губитка, Статутом, програмом 

пословања и годишњим финансијским извештајем јавног предузећа. 

 Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност 

Скупштине општине. 

 Јавно предузеће је дужно, да део остварене добити уплати у буџет општине, по 

завршном рачуну за претходну годину.  

 Висина и рок за уплату добити из става 3. утврђује се законом, односно одлуком о 

буџету за наредну годину. 

Члан 23 
Одлуку о начину покрића губитка из средстава Јавног предузећа доноси Надзорни 

одбор уз сагласност оснивача, а о покрићу губитака из средстава оснивача, одлучује 

Скупштина Општине Блаце, у складу са законом, другим прописом којим се уређује 

расподела добити и покриће губитака, Статутом, Програмом пословања и Годишњим 

финансијским извештајем Предузећа. 

 

Члан 24 
Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је да обавести оснивача о губитку Јавног 

предузећа, као и о мерама које намерава да предузме ради покрића губитака и спречавања 

да се губитак понови, односно увећа.  

 

Члан 25  
Последице настале услед ефеката прописа и мера које доносе други државни органи 

сносе Јавно предузеће и оснивач, у складу са својим могућностима.  

Последице настале услед ефеката прописа и других мера које доноси оснивач сноси 

оснивач. 

Ризик комерцијалних ефеката обављања делатности Јавног предузећа сноси Јавно 

предузеће.  
  
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 26. 
 Јавно предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и 
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програмима пословања предузећа. 

 У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином 

предузећа. 

 Одлуку о задужењу јавног предузећа код пословних банака, фондова или других 

финансијских организација доноси Надзорни одбор.  

 На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу веће вредности, 

сагласност даје надлежни орган оснивача.  

 Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више 

књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу 

стања. 

 
IX. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 27. 
 Јавно предузеће представља и заступа директор. 

 
X. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВА НАДЛЕЖНОСТ  
 

Органи јавног предузећа 

Члан 28. 
 Органи јавног предузећа су: 

1) Надзорни одбор  

2) Директор  

 

1) Надзорни одбор 

 

Састав Надзорног одбора  

 

Члан 29. 
 Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. 

 За председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава услове 

предвиђене Законом о јавним предузећима. 

 Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине 

Блаце, на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда 

запослених. 

 Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове предвиђене 

законом а предлаже се на начин утврђен статутом предузећа. 

 Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који 

је утврђен Статутом јавног предузећа. 

 Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника 

запослених у надзорном одбору. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 30. 

 Надзорни одбор обавља следeће послове: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је 

за њихово спровођење; 

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним 

и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 
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пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 

6) надзире рад директора; 

7) доноси статут Јавног предузећа; 

8) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава 

обезбеђења који нису из оквира делатности од општег интереса;  

9) доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др);  

10)  доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини 

која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној 

функцији обављања поверене делатности, у складу са законом и овом одлуком;  

11) доноси одлуку о задуживању Јавног предузећа;  

12) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала; 

13) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 

14) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни 

односи; 

15) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;  

16) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није утврђена 

надлежност другог органа;  

17) доноси пословник о свом раду;  

18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине; 

19) врши друге послове у складу са законом и статутом. 

   Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу. 

 

Члан 31. 
 Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном предузећу, надлежни органи 

оснивача дају сагласност на следеће одлуке из члана 30:  

– на одлуке из члана 30. тач. 1, 2, 5, 7, 12. и 13. сагласност даје Скупштина општине Блаце;  

– на одлуку из члана 30. тачка 11. када се ради о задуживању веће вредности из члана 

19.став 5, сагласност даје Скупштина општине Блаце;  

– на одлуке из члана 30. тач. 8, 9, 10, 11 и 15. сагласност даје Општинско веће општине 

Блаце;  

  Извештај из члана 30. тачка 4. доставља се Општинском већу општине Блаце у року 

од 30 дана од дана истека тромесечја. 

  

Накнада за рад  

Члан 32. 
 Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 

  Висину накнаде из става 1. овог члана односно критеријуме и мерила за њено 

утврђивање одређује Влада Републике Србије. 

 

 2) Директор  

Члан 33. 
 Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине на мандатни период од 

четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија јединице локалне самоуправе за спровођење 
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конкурса за избор директора, у складу са законом.  

 Услови за именовање директора прописани су Законом о јавним предузећима, а 

статутом предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би 

било именовано за директора предузећа.  

 Директор Јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

 Директор не може имати заменика. 

 

Надлежности директора 

Члан 34. 
 Директор Јавног предузећа: 

1) представља и заступа предузеће; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање предузећа; 

4) одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката 

Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине Блаце; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран 

је за њихово спровођење;  

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за 

његово спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје; 

8) извршава одлуке надзорног одбора; 

9) бира извршне директоре;  

10) бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 

власник Јавно предузеће; 

11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се 

уређују радни односи;  

12) доноси акт о систематизацији; 

13) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Статутом;  

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним 

директорима;  

15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга; 

16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 

са законом, колективним уговором и Статутом Јавног предузећа; 

17) образује комисије које му помажу у раду, ради припремања одлука које доноси, 

надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених 

стручних послова за потребе директора и предузећа;  

18) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног 

предузећа. 

  

 Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго 

лице да предузима радње из његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће 

пред свим надлежним органима, у складу са законом. 

 

Извршни директор 

Члан 35. 
 Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области 

од значаја за успешно функционисање Јавног предузећа. 

 Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број 

извршних директора утврђује се Статутом предузећа. 

 Извршни директор не може имати заменика.  
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 Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.  

 Извршни директор за свој рад одговара директору.  

 За извршног директора бира се лице које испуњава услове предвиђене Законом о 

јавним предузећима.  

 Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио 

директор, у складу са оснивачким актом и статутом.  

 

Зарада директора 

Члан 36. 
 Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију, у складу са законом. 

 Одлуку о исплати стимулације доноси Надзорни одбор уз сагласност Општинског 

већа. 

 

Мандат директора 

Члан 37. 
 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 

разрешењем.  

 Поступак за именовање директора покреће надлежни орган оснивача, шест месеци 

пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења 

оставке или разрешења. 

 

Оставка директора 

Члан 38. 
 Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине Блаце. 

 

Разрешење директора  

Члан 39. 
 Предлог за разрешење директора може поднети надлежни орган оснивача или 

надзорни одбор јавног предузећа преко надлежног органа оснивача.  

 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима 

због којих се предлаже разрешење.  

 

Члан 40. 
 Скупштина општине разрешава и може разрешити директора под условима 

предвиђеним законом.  

 

Суспензија директора 

Члан 41. 
 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, 

Скупштина општине Блаце  доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа. 

 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора  

Члан 42. 
 Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања 

директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од 

једне године.  

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
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Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за избор директора предвиђене 

законом и статутом  јавног предузећа.  

 Вршилац дужности има сва права обавезе и овлашћења која има директор 

предузећа. 

 
X. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

 Основни капитал  

Члан 43. 
 Основни уписани капитал Јавног предузећа, износи 10.000,00 динара. Исти је 

уписан у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре. 

 Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 

 Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на 

начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава. 

 

Имовина јавног предузећа 

Члан 44. 
 Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 

пренета у својину Јавног предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини Општине Блаце. 

 Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне стране и Општине Блаце, као оснивача 

са друге стране. 

 Јавно предузеће управља и располаже имовином у складу са законом, оснивачким 

актом и статутом. 

Члан 45. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа у складу са 

законом и актима Скупштине општине Блаце.  

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана Општина Блаце стиче уделе у 

Јавног предузећа као и права по основу тих удела.  

 Капитал у Јавног предузећа подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

Повећање и смањење оснивачког капитала 

  

Члан 46. 
 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина 

општине Блаце, као оснивач у складу са законом. 

 
XI. ЦЕНЕ УСЛУГА  

Члан 47. 
 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се 

посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 

Статутом и законом 

  

 

Усвајање захтева за измену цена  

Члан 48.  
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију 
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за обрачунавање цена, Јавно предузеће може током пословне године да поднесе оснивачу 

детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са 

изменама годишњег програма пословања.  

 Измене годишњег програма пословања у случају из става 1. овог члана са 

предлогом за измену цена достављају се Скупштини општине Блаце на сагласност.  

 
XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 49. 
 Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања 

последице које угрожавају животну средину, у складу са законом и другим прописима који 

регулишу ову област.  

 Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утврђује Јавно предузеће у 

зависности од утицаја коју обавља на животну средину.  

 

 
XIII. ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 50. 
Јавно предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:  

1. радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;  

2. организациону структуру;  

3. годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и његове измене и допуне;  

4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања;  

5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;  

6. друге информације од значаја за јавност.  

За јавност рада Јавног предузећа одговоран је директор.  

 

Радни односи 

Члан 51. 
 Права обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним 

уговором, односно правилником о раду Јавног предузећа, у складу са Законом о раду и 

актима оснивача.  

 Колективни уговор мора бити сагласан са законом, општим и посебним 

колективним уговором.  

 

Безбедност и здравље на раду 

Члан 52. 
 Права, обавезе и одговорноси у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују 

се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду.  

 

Доступност информација 

Члан 53. 

 Доступност информациа од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног 

значаја.  

 

Пословна тајна 

Члан 54. 
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 Пословном тајном се сматрају исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.  

 
XIV. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 55. 
 Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.  

 Статут је основни општи акт Јавног предузећа 

 Други општи акти предузећа морају бити у сагласности са Статутом предузећа.  

 Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу, морају 

бити у складу са општим актима Јавног предузећа.  

 

 
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 56. 
 Јавно предузеће је дужно да Статут и друга општа акта усагласи са Законом о 

јавним предузећима и овом Одлуком у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.  

 

Члан 57. 
Чланови надзорног одбора Јавног предузећа, именовани до ступања на снагу ове 

одлуке, а који испуњавају услове за именовање прописане Законом о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, број 15/16), настављају са радом до истека мандата. 

 

Члан 58. 
Надзорни одбор Јавног предузећа донеће дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја, у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), односно најкасније до 4. марта 2017. 

године. 

 

Члан 59. 
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16). 

  

Члан 60. 
 Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

 

 

Број: I-023-1710/16 

У Блацу, 28.10.2016. године      

  

СКУПШТИНА ОПШТИНА БЛАЦЕ 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК                                                

                                                                                                          Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

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

103/15), члана 41. став 1. тачка 39. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце", 

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

28.10.2016. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета за период од I до IX 2016. године, број 

II-400-1745, од 18.10.2016. године, Општинске управе - Служба за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

Члан 2. 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 

 Број: I-400-1745/16 

 У Блацу, 28.10.2016. године 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2.  Закона о порезима на имовину  

(„Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02 , 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 

47/13 и 68/14-др.закон), члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3. Одлуке о утврђивању елемената пореза на 

имовину за територију општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/13), Скупштина  

општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Блаце. 

Члан 2.  

На територији општине Блаце одређене су  две зоне за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности 

са централним деловима општине Блаце, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и 

то да је прва зона утврђена као најопремљенија зона. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. 

годину на територији општине Блаце у ПРВОЈ зони износе: 

1) грађевинског земљишта                       1.200,00 динара м2 

2) пољопривредно земљиште                           60,00 динара м2 

3)шумско земљиште                  40,00 динара м2 

4) станова                       35.600,00 динара м2 

5) кућа за становање           35.600,00 динара м2 

6) пословних зграда и других(надземних и подземних 

 грађевинских објеката који служе за обављање делатности  72.000,00 динара м2 

7) гаража и гаражних места          18.300,00 динара м2 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2016. годину на територији општине Блаце у ДРУГОЈ зони износе:    

1) грађевинског земљишта            1.000,00 динара м2 

2) пољопривредно земљиште     33,00 динара м2 

3) шумско земљиште                            40,00 динара м2  

4) станова            34.000,00 динара м2 

5) кућа за становање           34.000,00 динара м2 

6) пословних зграда и других(надземних и подземних)                             

грађевинских објеката који служе за обављање делатности        55.000,00 динара м2 

7) гаража и гаражних места           17.200,00 динара м2 

Члан 3. 

Ова Одлука ће бити објављена у “Службеном листу општине Блаце”, а после ступања на 

снагу, и на Интернет порталу општине Блаце - www.blace.org.rs.  

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“, а примењиваће се од 1. јануара 2017.године. 

Број: I-436-1622/16                                                                                   

У Блацу, 28.10.2016. године                     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               Златко Димитријевић с.р. 

http://www.blace.org.rs/
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На основу члана 23. Закона о пореском поступку и пореској администрацији   („Службени 

гласник РС“, број 80/02, 84/02-испр., 23/03-испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон, 

63/06-испр. др. закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 

105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15 и 15/16), члана 6. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15) и члана 41. став 1. 

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

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 

 О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И ОТПИСА УКУПНОГ ДУГОВАЊА 

ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА БРИСАНИХ ИЗ  

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се престанак пореских обавеза, отпис укупног дуговања по основу 

изворних јавних прихода (порез на имовину, порез на земљиште, накнада за коришћење грађевинског 

земљишта, комунална такса за истицање фирме на пословном простору и посебна накнада за заштиту и 

унапређење животне средине, самодопринос на приход од самосталне делатности) код пореских 

обвезника – привредних субјеката над којима је правноснажним решењем закључен стечајни поступак 

банкротством или су брисани из Агенције за привредне регистре. 

 Пореска обавеза привредног субјекта над којим је правноснажним решењем закључен стечајни 

поступак банкротством, престаје на основу члана 23. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 
     

Порески обвезник                                                 ПИБ                                           Матични број        Укупан дуг по 

основу                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            јавних прихода   

,,MIČ COMPANY’’ DOO, Прокупље                 100258347                  07638302                98962,05   

,, ZLATNIK’’ DOO,   Блаце                  100370202   07878621              478257,20   

,,CENTRAL-INZЕNJERING’’, DOO Блаце        100984398   09272186                              875249,81   

,,SB SIGMA’’DOO, Блаце   100984533   06986854               531260,90   

,,MIĆA AUTO’’K D, Блаце                  100984701   07641303                                62624,88   

 JEDINSTVO AD, Блаце   100985139   07109075                            1531255,11   

„LIPAR“DOO, Блаце   100985155   07944195              259100,47  

,,MIRAGO PLUS’’DOO,Криваја  101031107   17173065                             794999,86  

,,FRUTASS-LINE’’ZZ, Блаце     103478761   17580558                90142,83  

,,KLANICA NOVUM  

  INTERNATIONAL’’DOO, Блаце  104274822   20136618                              283728,86  

,,ŠLJIVA’’100%,DOO Блаце  104385062   20152451                                91088,80  

,,PREBREZA’’DOO, Блаце   104468727   20167203                 92257,15  

,,DISTANCE OIL’’DOO, Криваја  104489072   20174595                              927189,03  

  DP ,,TIB’’, Блаце    100370075   07185057                           10250194,58    

„MATICA GROUP“ Нови Сад  105012475   20285591                  47286,76 

STR,,AUTO RACA”  Blace   100370497   51625625              6493614,70 

_____________________ 

                                                                               22907212,99 

Члан 2. 

 За спровођење ове одлуке надлежна је Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, која ће решењем отписати дуг по основу изворних јавних прихода. 

 

Члан 3. 

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

Блаце”. 

Број: I-435-1628/16   

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                          

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                             Златко Димитријевић с.р. 
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 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др. закон), члана 25. Закона о финансијској подршци породица са децом 

(„Сл. гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

О НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„НАША РАДОСТ“ БЛАЦЕ 

 

 
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се  утврђују категорије, услови и начин накнаде дела трошкова 

боравка у Предшколској установи „Наша радост“, са седиштем у  Блацу (у даљем тексту: 

Установа) из буџета Општине Блаце. 

Право на накнаду дела трошкова, под условима из ове одлуке, има дете 

држављанина Републике Србије када користи услугу целодневног и полудневног боравка 

у установи.   

Право на надокнаду дела трошкова под условима из ове одлуке, има и дете страног 

држављанина који је запослен код домаћег послодавца или обавља делатност на 

територији Општине Блаце. 

II- НАКНАДА ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

Члан 2. 

      Право на накнаду дела трошкова боравка остварује се за целодневни и полудневни 

боравак деце у установи и то: 

- за боравак трећег и сваког наредног детета у породици, у износу од 50 % од 

учешћа корисника у цени услуга; 

- за боравак  деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју и деце из 

материјално угрожених породица (примаоца НСП), у износу од 100% од учешћа 

корисника у цени услуге. 

 Учешће корисника  у цени услуга из става 1. овог члана износи 20% од економске 

цене услуге по детету. 

 

Члан 3. 

Треће и свако наредно дете у породици утврђује се према датуму и часу рођења 

уписаних у матичну књигу рођених и доказује се изводима рођених за звако дете у 

породици.   

Чињенице из тачке 2. става 1. претходног члана, доказују се уверењем надлежног 

центра за социјални рад или другог надлежног органа.  

 
III- ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  

 

Члан 4. 

О правима из ове одлуке у првом  степену решава организациона јединица  

Општинске управе надлежна за послове  социјалне заштите, на основу поднетог захтева и 

доказа из члана 3. овог Правилника. 
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По жалбама на првостепена решења о правима из ове одлуке у другом степену 

решава Општинско веће Општине Блаце. 

 

Члан 5. 

Ако су испуњени сви услови из ове одлуке, право на надокнаду дела трошкова 

кориснику услуга признаје се од дана подношења захтева. 

Право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи признаје се 

од дана подношења захтева до истека текуће радне године. 

Корисници који су остварили право према  Одлуци   о регресирању трошкова 

боравка у Предшколској установи „Наша радост“, Блаце („Службени  лист општине 

Блаце“, бр.1/15),  имају право на усклађивање  процента  учешћа  у складу са чланом 2. ове 

Одлуке. 

Члан 6. 

 Корисник услуга је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на 

остваривање права на надокнаду дела трошкова, најкасније у року од 15 дана од дана 

настале промене. 

Члан 7. 

Обрачун средстава за накнаду дела трошкова боравка деце која су остварила право 

из члана 2. Одлуке, Предшколска установа доставља Општинској управи Општине Блаце 

до 20-ог дана у месецу за претходни месец.   

 

Члан 8. 

  Корисник права из ове одлуке који је на основу неистинитих или нетачних 

података, или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права остварио 

право, дужан је да надокнади штету, у складу са законом. 

 
IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

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

Општине Блаце“. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о регресирању трошкова 

боравка у Предшколској установи „Наша радост“, Блаце („Службени  лист општине 

Блаце“, бр. 1/15). 

 

Број: I-400-1513/16 

У Блацу, 28.10.2016. године 

                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              Златко Димитријевић с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), члана 13. Закона о комуналним делатностима  („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/11) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. лист 

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

одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ 

 

 

Члан 1.  

 

 У Одлуци о комуналном уређењу („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/14 и 9/14), мења 

се члан 62. став 1. тако што се бришу речи „одобрење за употребу објекта“, а додају се 

“Решење о грађевинској дозволи, Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС “, бр. 72/09, 81/09 исправка,  64/10- УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Решење о озакоњењу 

издато по Закону о озакоњењу („Сл. гласник РС“, бр. 96/15)”. 

 

Члан 2.  

 

 У члану 63. алинеја 2 после речи „трошење воде“ брише се „тачка“ и додаје се „ ,“ 

(зарез), а  велико слово  у речи „Ограничење“  прераста у мало слово. 

 

Члан 3. 

  

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-352-1799/16 

 У Блацу, 28.10.2016. године  

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 9. став 1. тачка 1. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Србије“, број 24/11) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана  28.10.2016. године, доноси  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број  9/14 и 9/15), у члану 17. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„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, по извештају надлежне 

комисије и закључку извршног органа локалне самоуправе“. 

  

Члан 2. 

 

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

oпштине Блаце“. 

 

Број: I-55-1624/16  

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                    

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               Златко Димитријевић с.р.                                                   
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      На основу члана 39. став 1. Закона о равноправности полова („Службени гласник 

РС“, бр. 104/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. 

лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) а у складу са одредбама Националне 

стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности („Службени 

гласник РС“, бр. 15/09) Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. 

године, донoси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

 УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У 

ОПШТИНИ БЛАЦЕ 2016-2019 

 

 

I 

 

             УСВАЈА СЕ Локални акциони план за унапређење положаја жена и родне 

равноправности у општини Блаце, за период 2016-2019 године.         

 

                                                                         

II          

  

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

oпштине Блаце“. 

 

Број: I-020-1663/16  

У Блацу, 28.10.2016. године  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                    Златко Димитријевић с.р. 
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Општина Блаце 

 

 

Локални акциони план 

 за унапређење положаја 

жена и родне 

равноправности у 

општини Блаце 

 
2016-2019. 
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИУ ОПШТИНИ 

БЛАЦЕ ( 2016-2019.) 

 

На основу члана 39. став 1.-3. Закона о равноправности полова ( "Сл. гласник РС" 

бр. 104/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине 

Блаце (“Службени лист Општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и у складу са одредбама 

Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности 

(“Службени гласник Републике Србије“, број 115/2009), Скупштина општине Блаце на 

седници одржаној 28.10.2016. године, доноси Локални акциони план за унапређење 

положаја жена и родне равноправности општине Блаце (у даљем тексту: ЛАП), за 

период 2016-2019. године. 

Полазећи од основног задатка Националне стратегије за побољшање положаја жена 

и унапређење родне равноправности у Републици Србији, да пружи могућности које ће 

обезбедити израду системских, институционалних и развојних решења за остваривање 

политике једнаких могућности у различитим аспектима живота жена и мушкараца, 

припремљен је Акциони план за њено спровођење у Општини Блаце у складу са 

проблемима и потребама жена и мушкараца.  

Акционим планом за унапређење положаја жена и родне равноправности утврђују 

се активности које ће се остваривати у периоду од 2016. године до 2019. године. Детаљно 

планирање активности и извора финансирања за спровођење активности извршено је за 

приоритетне области идентификоване од стране радне групе за израду Акционог плана.  

Прецизно су дефинисане улоге и одговорности носилаца реализације, као и 

институционални механизми који треба да омогуће постизање планираних резултата, а 

самим тим и остваривање општих стратешких циљева. 

Акциони план је усаглашен са релевантним стратешким документима које је 

донела Скупштина општине Блаце и Влада Републике Србије и то:  

- Стратегија развоја општине; 

- Стратегија развоја социјалне политике; 

- Локални акциони план за младе; 

- Национална стратегија Србије за приступање ЕУ; 
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- Стратегија за смањење сиромаштва; 

- Миленијумски циљеви; 

- Национална стратегија за младе; 

- Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији; 

- Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији. 

- Национална стратегија за превенцију заштиту деце од насиља. 

- Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији и националном  

стратегијом одрживог развоја за период од 2016.-2019. године. 

Акциони план је усаглашен са акционим плановима који прате реализацију 

усвојених стратегија. 

У дефинисању и изради Акционог плана укључени су социјални партнери, као и 

све релевантне организације, Удружења и други актери, како би се различитим 

приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних 

програма и мера остварени резултати са додатом вредношћу. 

Чланови Комисије за родну равноправност који су учествовали у изради Акционог 

плана за остваривање родне равноправности су: 

- Адам Павловић, из с. Сибница; 

- Анђелка Павловић, из Блаца; 

- Славица Кнежевић, из Блаца; 

- Славица Цветковић, из Блаца; 

- Виолета Поповић, из Блаца; 

- Мирјана Гајић, из Блаца; 

- Радош Јовановић, из с. Барбатовац. 
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УВОД 

Родна равноправност подразумева једнаку заступљеност, моћ, утицај, расподелу 

одговорности, једнаке могућности за економску независност жена и мушкараца. 

Показатељи положаја жена, као и релативног положаја жена и мушкараца указују на 

неравноправну расподелу ресурса, моћи и могућности у различитим сферама друштвеног, 

економског и политичког живота. Родна равноправност је на глобалном нивоу дефинисана 

и као кључан предуслов развоја, а увођење родне перспективе у све политике, на свим 

нивоима, као главна стратегија за њено постизање. 

Родне неједнакости су и даље присутне у свакодневном животу и њихово отклањање 

захтева не само правно регулисање једнаких могућности, већ и промену приступа 

планирања и спровођења јавних политика која ће омогућити да жене и мушкарци имају 

једнаку корист од развоја заједнице. До скоро, локална димензија остваривања родне 

равноправности није била посебно истакнута и обавезе дефинисане законима и 

међународним документима су се односиле најчешће на државе. Међутим, имајући у виду 

да су локалне самоуправе најближе потребама грађана и грађанки, као и да задовољавање 

потреба грађанки и грађана спада у надлежности локалне самоуправе, јасно се указала 

потреба и кључна улога локалних власти у остваривању равноправности и спречавању 

дискриминације. Родна равноправност у локалним политикама је уједно и предуслов 

демократичности и доброг управљања на локалном нивоу, које је оријентисано на потребе 

грађана и грађанки.  

Управо због значаја примене принципа родне равноправности на локалном нивоу, а 

недовољно јасне регулативе у том сегменту, Савет европских општина и региона донео је 

Европску повељу за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу и предузео низ 

акција за њену промоцију, али и установио кораке који ће осигурати њену примену. Тако 

Повеља подразумева израду Акционог плана за њено спровођење, али и међусобну 

сарадњу потписница која ће олакшати примену и размену добрих пракси. Европску 

повељу је до сада потписало преко 1300 локалних и регионалних управа широм Европе. 

Локални акциони план (ЛАП) дефинише активности које ће општина предузети са 

циљем унапређења родне равноправности и побољшања положаја жена, а полазне 

основе за израду ЛАП су међународни документи у области родне равноправности, 

Европска повеља, надлежности локалне самоуправе (на основу Закона о локалној 

самоуправу Републике Србије). Стратешки приступ је увођење родне перспективе у све 

програме и политике, а основа за дефинисање прироритета је анализа стања и развојни 
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приоритети општине. Анализа стања је укључила прикупљање секундарних података и 

индикатора положаја жена и мушкараца и родне равноправности у општини Блаце и 

процену капацитета општине у области родне равноправности. Процена капацитета је 

спроведена путем Алата за процену капацитета локалних механизама за равноправност 

полова, у оквиру европске подршке општинама Progres
1
 односно стручну подршку 

агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена – UN WOMEN.  

                                                 
1 http://www.europeanprogres.org/    

http://www.europeanprogres.org/
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МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ И НОРМАТИВНИ ОКВИР  

Осим Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, која је 

уједно и једини документ који се односи искључиво на локалну самоуправу, локалне 

самоуправе на поштовање принципа родне равноправности обавезују и национални 

документи у Републици Србији. Република Србија са друге стране преузела је обавезе у 

овој области ратификацијом и међународних докумената (Уједињених Нација и Савета 

Европе), али и применом оних који су на глобалном нивоу установљени као смернице и 

стратегије када је у питању побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности.  

Као потписница Конвенције Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације 

жена (CEDAW), Србија је дужна да систематски и континуирано спроводи принципе 

Конвенције, као и да одговарајућим мерама и активностима спроводи препоруке Комитета 

и извести о напретку у овим аспектима у Националним извештајима који се CEDAW 

комитету подносе сваких 5 година. Почетни извештај о стању права жена у Србији 

презентован је на 38. сесији Комитета, 2007. године. На основу извештаја, CEDAW 

Комитет је произвео закључке и препоруке за унапређење положаја жена и родне 

равноправности у Србији.  

Пекиншка декларација и Платформа за акцију представља најширу политичку основу за 

креирање политика, стратегија и планова за остваривање родне равноправности. Она 

предвиђа велики број мера и активности за унапређење положаја свих жена, које су 

артикулисане кроз 12 стратешких области. Пекиншка платформа не обавезује само 

државу, него и друге актере и пружа препоруке за деловање на свим нивоима.  

Осим ових, бројни су документи који се односе на поштовање људских права и људских 

права жена и других маргинализованих група. Низ других међународних докумената се 

односи на поједине аспекте положаја жена, као групе у неповољнијем положају, као што 

је учешће у одлучивању, положај жена на селу, положај Ромкиња, сузбијање родно 

заснованог насиља над женама и сл. Већина ових докумената је представљала основ за 

израду националног нормативног и стратешког оквира за остваривање родне 

равноправности. 

Миленијумски циљеви развоја апострофирају родну равноправност, положај и зравље 

жена као приоритет односно родна равнорпанвост јесте један од миленијумских циљева 



Страна 28 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

развоја. Такође су то и равноправан приступ основном образовању, унапређење здравља 

мајки
2
 и смањена смртност деце.  

 

Европска повеља за равнорпанвост жена и мушкараца на локалном нивоу  

Поред бројних европских, али и међународних конвенција и резолуција које се односе на 

заштиту и унапређење људских права и/или унапређење родне равноправности и положаја 

жена, за локални ниво посебно је значајна Европска повеља за родну равноправност на 

локалном нивоу, коју је 2006. године креирао и промовисао Савет европских градова и 

регија – ЦЕМР
3
. Повеља представља инструмент обавезивања на деловању ка 

остваривању родне равноправности и њеним потписивањем се локалне самоуправе – 

градови и општине обавезују да ће предузимати различите кораке како би спречили 

дискирминацију и осигурали равнорпавност. Повеља посебан акценат ставља на сузбијање 

вишеструке дискриминације.  

Полазећи од надлежности локалних самоуправа, Повеља даје смернице и обавезе 

општинама и градовима у области:  

- учешћа у одлучивању и то не само формалног, него и у процесу консултација, 

информисања, саветовања и сл.  

- пружања услуга, које треба да буду равноправно доступне и корисне мушкарцима и 

женама и посебно онима који су вишестурко дискриминасани или имају неки хендикеп. 

Услуге такође треба да буду инструменти за остваривање равноправности.  

- остваривања и подстицања равнопавности жена и мушкараца запослених у органима 

локалне самоуправе, у поледу равнотеже приватног и професионалног живота, 

напредовања, зарада, обука.  

- осигуравања равноправности у планирању и развоју, као и у јавним набавкама и 

уговарањима односно било којој врсти потрошње јавних, буџетских средстава (што се 

може односити на јавне набавке, али и на све друге врсте јавних позива, конкурса и доделе 

бесповратних средстава).  

Потписнице Повеље се обавезују да ће вршити родну процену (анализу) и применити 

начела родно одговорног буџетирања. Повеља као одговорну за остваривање родне 

равнорпавности посматра општину и њене институције, а не појединачне органе и тела за 

родну равноправност.  

                                                 
2
 http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/mdgoverview.html  

3
 У Србији је партнерска организација ЦЕМР Стална конференција градова и општина (СКГО).  

http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/mdgoverview.html
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Имајући у виду да је спровођење родне анализе сложен процес у Повељи је наглашено да 

ће потписница изабрати неколико области за родну анализу, на годишњем нивоу, у складу 

са својим приоритетима.  

Повеља такође наглашава укљученост и обавештеност грађана и грађанки, посебно оних 

који припадају вишеструко маргинализованим групама и претпоставља активности на 

промоцији родне равнорпавности и саме Повеље, те локалне самоуправе као њене 

потписнице.  

 

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ ОКВИР  

Релевантни домаћи закони и политике које су значајне за равноправност полова на 

локалном нивоу су: Устав Републике Србије, Закон о равноправности полова, Закон о 

забрани дискриминације, Закон о локалној самоуправи, Национална стратегија за 

побољшање положаја жена и унапређивање равноправности између полова 2009-2015, 

Акциони план за спровођење стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање 

равноправности између полова 2010-2015. Овим документима су уједно и дефинисане 

обавезе и могућности локалних самоуправа.   

Устав Републике Србије, као основни и највиши правни акт у правном систему, садржи 

више одредби релевантних за успостављање и институционализацију механизама за 

равноправност полова на локалном нивоу: 

- Обавезује све државне органе, па и органе који се образују у општини да воде политику 

једнаких могућности и ову политику изричито везује за остваривање равноправности жена 

и мушкараца (члан 15.). 

- Допушта могућност да се установе посебне мере ради постизања равноправности лица 

или групе лица који су суштински у неједнаком положају и одређује недискриминаторну 

природу ових мера (члан 21. став 4) 

- Регулише право грађана на бесплатну правну помоћ која представља интегрални део 

целокупног система заштите људских и мањинских права (члан 67). 

- Обавезује општину да се стара о остваривању, заштити и унапређењу људских и 

мањинских права (члан 190. став 3) 

Закон о равноправности полова предвиђа да се органи јавне власти ангажују на развоју 

политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота, као и да тај процес 

треба да буде реализован кроз равноправно учешће жена и мушкараца у свим фазама 

планирања, доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена и 
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мушкараца (члан 3). Закон дефинише директну, индиректну дискриминацију на основу 

рода, као и низ посебних правила којима се спречава, отклања дискриминација у 

различитим областима: запошљавању, социјалној, здравственој заштити, образовању, 

култури и спорту, као и у области породичних односа (посебно у питањима насиља у 

породици), у области информисања и судске заштите. Закон предвиђа и успостављање 

родно осетљивих статистичких података и евиденција, али и оснивање тела за 

равноправност полова на локалном нивоу (члан 39), као и њихову кључну улогу. Исто 

тако, одредбе Закона које се односе на учешће у одлучивању и друге аспекте дужне су да 

поштују и јединице локалне самоуправе.  

Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као „свако неоправдано 

прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове 

њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се 

заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или 

етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, 

сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом 

стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, 

изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим 

стварним, односно претпостављеним личним својствима“ (члан 2).  

У истом члану Закон дефинише да се дискриминацијом не сматрају посебни облици 

заштите појединих група, као што су труднице, породиље, родитељи, особе са 

инвалидитетом, малолетници и други, односно омогућава афирмативне акције.  

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање 

равноправности између полова 2009 - 2015 предвиђа шест главних циљева: повећање 

учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање равноправне заступљености; 

побољшање економског положаја жена и остваривање равноправности у области 

економске партиципације; остваривање равноправности у образовању, побољшање 

здравља жена и унапређивање равноправности полова у здравственој политици; 

превенцију и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава насиља; 

уклањање родних стереотипа у медијима и промоцију равноправности полова. У 

акционом плану за спровођење Националне стратегије локалне самоуправе су означене 

као носиоци активности и препоручене су активности које треба да спроводе и мере које 

треба да предузимају у оквиру шест области које обухвата Стратегија и НАП.  
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У области одлучивања, локалне самоуправе су дужне да обезбеде поштовање 

заступљености од најмање 30% мање заступљеног пола (жена) у представничким телима, 

позицијама извршне власти, јавних предузећа и установа, али и да спроводе афирмативне 

мере и улажу напоре за укључивање жена из вишеструко маргинализованих група у 

процесе доношења одлука. Такође, општине су дужне да чвршће установе функционисање 

локалних механизама за равноправност полова који ће пратити поштовање принципа 

родне равноправности у локалним политикама.  

У оквиру доношења буџета и економског развоја НАП предвиђа родно буџетирање на 

локалном нивоу и родно осетљиве буџетске линије, као и афирмативне мере на 

запошљавању жена и подстицању женског предузетништва, у оквиру активности 

локалних институција.  

У стратешкој области образовања, предвиђене су активности локалних самоуправа на 

описмењавању старијих жена, посебно у неразвијеним сеоским подручјима и Ромкиња, 

као и стипендирање жена и девојчица, организовање обука о коришћењу информационо-

комуникационих технологија (ИКТ) које ће бити доступне женама.  

Промоција женског спорта, улагање и подстицање женског спорта, као и учешће жена у 

одлучивању у спорту и спортским организацијама значајни су аспекти унапређења 

здравља жена, као и подршка фомирању и раду саветовалишта за жене и група за подршку 

женама.  

Србија је 2013. године потписала Конвенцију Савета Eвропе о борби против родно 

заснованог насиља према женама – Истанбулску конвенцију. Женске организације 

посебно инсистирају на изрицању хитних мера заштите, јачању капацитета институција, 

посебно правосудних и јачању сарадње институција. Посебно је значајно омогућити 

институционализацију услуга које женске организације пружају женама у ситуацији 

насиља.  

АНАЛИЗА СТАЊА  

Анализа стања је организована у складу са областима које, из перспективе надлежности 

локалне самоуправе, укључује Европска повеља. Те области су:  

1. учешће у одлучивању  

2. доступност и квалитет услуга (образовање, здравство, социјалне услуге и сл.)  

3. економски развој  

4. родно засновано насиље над женама  
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5. институционални оквир за равноправност и сузбијање дискриминације и родних 

стереотипа  

У општини Блаце је више жена него мушкараца. Мушкараца има 5660, наспрам 5710 

жена. Највеће разлике у броју жена и мушкараца су у старосним групама од 30-40 и 

између 60 и 70 година старости. Жена има више у старијим старосним групама, док је 

мушкараца више у популацији од 20-40 година старости. Ово је последица миграција 

становништва у којима већину миграната чине жене.  

 

 
2012 

 
2013 

  

 женско мушко  женско мушко 

Деца старости до 6 година 

(предшколски узраст) 
268 277   260 275 

Деца старости 7─14 година (узраст 

основне школе) 
435 418  418 406 

Становништво старости 15─18 

година (узраст средње школе) 
241 247   230 245 

Деца (0─17 година) 883 877  840 863 

Млади (15─29 година) 878 969  871 969 

Радни контингент становништва 

(15─64 година) 
3429 3765   3376 3706 

Укупан број становника 5806 5751   5710 5660 

Извор: Витална статистика, РЗС, 2011 
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Као и у већини општина у Србији рурална подручја карактерише већина самачких, махом 

старачких домаћинстава. Имајући у виду старосну структуру становништва, већину 

старих у једночланим домаћинствима чине жене, на нивоу Србије 78%.  

 

1. Учешће у одлучивању  

 

Равноправно учешће жена у одлучивању не односи се само на формалну заступљеност 

жена на јавним функцијама, иако је веома значајна, већ и на могућности да жене учествују 

у процесима доношења одлука, да буду информисане и консултоване о локалним 

приоритетима и локалним проблемима, да се умрежавају, удружују и учествују у јавном 

животу заједнице.  

Жене чине већину запослених у локалној самоуправи и већину роководиоца.  

У општини Блаце је активно и удружење жена, „Клуб жена“ . 

 

2. Доступност и квалитет услуга  

 

Доступност и квалитет услуга се односи на коришћење и потребе за услугама које пружа 

локална самоуправа на основу својих надлежности, као и на могућности да се кроз 

планирање и пружање услуга допринесе унапређењу положаја жена и родној 

равноправности.  
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Образовање  

Значајно већи проценат жена у односу на мушкарце има непотпуно или само основно 

образовање, а самим тим је и мањи проценат жена у односу на мушкарце које имају 

средње образовање. Разлике између мушкараца и жена са вишим и високим образовањем 

су занемарљиве. Ово указује на неповољну образовну структуру становништва, а посебно 

жена и на потребу за програмима завршавања основног образовања за жена и 

доквалификација за жене и мушкарце.  

 

 

 

Жене чине већину неписмених у најстаријој старосној категорији, 65 и више година, док је 

удео жена и мушкараца међу неписменим становништвом у другим старосним 

категоријама уједначен.  

 



Страна 35 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

Обухват деце предшколским образoвањем у јасленом узрасту, а и од треће године до 

поласка у припремни програм је веома низак, само 21.7%. Потребно је повећати обухват 

деце проширењем капацитета и идентификовањем узорока смањеног обухвата дечака 

припремним програмом.  

 

Број установа 1   (2014) 

Број објеката 1   (2014) 

Број деце старости 0─3 године у предшколском васпитању и 

образовању 
40   (2014) 

Обухват деце узраста 0─3 године предшколским васпитањем и 

образовањем (у %) 
6.4   (2013) 

Број деце узраста од 3 године до поласка у ППП
*
 у 

предшколском васпитању и образовању 
42   (2014) 

Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП
*
 

предшколским васпитањем и образовањем (у %) 
21.7   (2013) 

Број деце која похађају припремни предшколски програм 69   (2014) 
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Обухват деце основним образовањем је висок 96.5%, као и стопа завршавања основне 

школе: 97.3%. Нема података разврстаних по полу који би указали на разлике између 

дечака и девојчица.  

Ипак, средњу школу завршава више девојчица него дечака, а девојчице више завршавају 

гимназују, него средње стручне школе, посебно трогодишње. Овакав тренд може имати 

негативне последице на могућности за запошљавање девојака у односу на дечаке, након 

завршетка средње школе.  

 

 

Жене су нешто мање компјутерски писмене од мушкараца, али нема података о 

учесталности и сврси корићења компјутера, по полу, нити старосна структура 

компјутерски писмених односно неписмених лица. Могуће је разматрати програме 

компјутерског описмењавања у односу на потребу коришћења рачунара у свакодневном 

животу и економској делатности.  
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Здравство  

 

OПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА 

ГРУПАЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИХ 

ОСИГУРАНИКА 
    

УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА  11686 (2014) 

0-6,99 година                    541  

 7-14 година                                                        740  

15-18 година    520  

 19 и више година укупно-скрининг на депресију  9207  
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19-34 година  1633  

35-69 година мушкарци –скрининиг ризика на кв 

болести                                                                                    
    922  

  Жене исте старости 876 

25-64 године-скрининг на рак грлића материце                  2642 

50-69 године-  скрининг на рак дојке                                    1269 

 

Подаци указују на мали број лекара специјалиста здравствене заштите и непотпун обухват 

трудница здравственом заштитом у прва три месеца. 

Стопа малолетничких порођаја – број малолетница на 1000 становника мери се веома 

ниским процентом и занемарљивим.  

 

Социјалне услуге 

Нема значајнијих разлика у броју мушкараца и броју жена који су корисници услуга 

социјалне заштите  које пружа Центар за социјални рад. На основу података о популацији 

на нивоу Србије, можемо претпоставити да се разликује заступљеност мушкараца и жена 

међу корисницима одређених услуга, какве су дечији додатак, материјална подршка 

породици и сл. Потребно је мапирати која социјална давања и социјалне услуге финансира 

и обезбеђује локална самоуправа, како би се анализирала њихова доступност женама и 

мушкарцима.  

Економски развој  

Стопа запослености је изразито ниска, а запослени чине 17% од укупног броја становника. 

Знатно мање жена је регистовано као незапослено, што одговара подацима о великом 

броју жена у статусу домаћице и статусу помажућих чланова пољопривредних 

газдинстава. Овај положај је изразито неповољан у погледу остваривања социјалних права 

као и права на здравствену заштиту. Дупло је више пензионерки у односу на пензионере, 

што укупно гледано, уз друге податке, осликава знатно неповољнији економски положај 

жена.  
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  Жене Мушкарци 

Економски активни     

Обављају занимање 1058 1823 

Незапослени 549 668 

Економски неактивни     

Деца млађа од 15 година 712 725 

Пензионери 2085 1566 

Лица са приходима од имовине 35 136 

Ученици/студенти (15 и више година) 475 431 

Лица која обављају само кућне послове у свом 

домаћинству 
759 195 

Остала неактивна лица 224 313 

Укупно 5897 5857 

 

Подаци о броју запослених по старости и полу указују да је највише жена незапослено у 

старосој групи од 29 до 55 година, док су једино у старосној групи 55+ незапослени 

мушкарци бројнији од жена. Подаци за Србију с друге стране показују да је неформална 

запосленост најприсутнија код жена старијих од 55 година. То су најчешће жене које су 

изгубиле посао гашењем индустрије и за које нема адекватне понуде радних места.  
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Положај жена ангажованих у пољопривреди је такође веома неповољан иако је број жена 

носитељски газдинстава 21% већи у односу на просек Србије (на националном нивоу је 

17% газдинстава регистовано на жене). Иако су више од половине оних који обављају 

послове на газдинству жене, забележен је тренд пораста жена формално запослених на 

породичном газдинству, а у том статусу је по подацима пописа пољопривреде из 2012. 

године само једна особа у општини Блаце.  

Ипак, на газдинствима правних лица нема запослених жена и можемо претпоставити да су 

власници и носиоци ових газдинстава мушкарци, уједно запослени на газдинству. Жена је 

знатно мање на позицији менаџера односно управника газдинстава.  

У општини Блаце, пољопривреда је приоритетна грана економског развоја, посебно 

воћарство и сточарство, које су најраспрострањеније.  

 

Родно засновано насиље над женама и безбедност  

Дечаци су чешће у сукобу са законом у односу на девојчице, а 5 малолетника је осуђено за 

кривична дела (статистика правосуђа) и све су дечаци. Подаци за 2012. годину показују да 

је било 13 пријављених случајева насиља над женама. Нема података о услугама које су 

пружене женама у ситуацији насиља.  
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Оквир за равноправност и сузбијање дискриминације  

На основу процене капацитета локалног механизма и локалне самоуправе у целини 

дефинисани су приоритети за унапређење оквира за родну равноправност и сузбијање 

дискриминације.  

Оквир за равноправност подразумева:  

- обезбеђивање родне процене и учешћа локалног тела за родну равноправност у доношењу 

одлука  

- интегрисање родно осетљиве статистике и индикатора у базу података и службену 

евиденцију локалне самоуправе и органа јавне власти у општини  

- родно осетљиво буџетирање  

- промовисане и примењене мере једнаких могућности  

Циљеви и активности општине Блаце  
На основу анализе стања приоритети и могућности деловања на унапређењу родне 

равнорпавности у општини Блаце су:  

 

- Повећано учешће жена у доношењу одлука 

- Интегрисани алати и процедуре за креирање, спровођење, праћење резултата родно 

осетљивих политика  

- Унапређење економског положаја жена  

- Видљива родна перспектива и промоција родне равноправности 

 

Праћење реализације Акционог плана  

Општина Блаце ће Решењем председника општине именовати тим задужен за праћење 

реализације ЛАП за родну равноправност који ће припремати годишње извештаје на 

основу индикатора постављених у табеларном приказу активности и уједно координирати 

спровођење ЛАП. У тиму ће бити заступљени представници Тела за родну равноправност, 

Одељења за буџет и финансије, школске управе, Одељења за локални економски развој и 

остали актери препознати као носиоци активности. 



 

 

Табеларни приказ циљева и активности  

- Општи циљ 1. Повећано учешће жена у доношењу одлука 

Индикатор 2017. Најмање 30 % жена у свим органима власти 

Посебан циљ   Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 

Промоција Закона о 

равноправности полова и 

лобирање у политичким 

странкама и Општинској 

управи за његову примену 

Најмање пет одржаних 

састанака годишње са 

представницима/цама 

политичких странака и 

одборничких група; 

Подељен инфо материјал 

у 80% страначких одбора 

и свим 

одборницима/цама у 

Скупштини општине, као 

и Општинској управи; 

Извештај о одржаним 

састанцима; 

Подељен инфо материјал; 

Комисија за родну 

равноправност; 

НВО сектор 

 

Током 2017, 

2018. и 2019. 

године. 

Буџет општине, 

Донаторска 

средства 

Усвајање измена Статута 

Општине у циљу 

дефинисања квота за мање 

заступљен пол на позицијама 

извршне власти и 

одборничким местима 

Измена Статута Општине 

 

Измењен Статут Општине Комисија за родну 

равноправност; 

НВО сектор; 

Скупштина 

општине 

 

Децембар 2017. Буџет општине 
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Општи циљ 2. Интегрисани алати и процедуре за креирање, спровођење, праћење резултата родно осетљивих политика 

Индикатор 2017. Број родно осетљивих стратешких и планских докумената; број родно осетљивих буџетских програма у 2016. и 2017. години.   

Посебан циљ   Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 

Обезбеђено учешће локалног 

механизма у доношењу 

одлука од стратешког значаја 

за родну равноравност 

(образовање, буџет, 

економски развој, 

инвестиције и подстицаји, 

здравство, одлучивање, 

безбедност, социјалне услуге 

и давања)  

Усвојен локални пропис 

којим се локална 

самоуправа обавезује да 

ће све документе и акте у 

овим областима 

достављати на мишљење 

телу за родну 

равнорпавност  

Број аката достављен на 

мишљење 

Број мишљења  

Број измена аката у циљу 

усклађивања са циљевима 

остваривање родне 

равнопранвости  

Општинско веће  

Скупштина 

Општине  

 

Децембар 2016. Буџет општине, 

Донаторска 

средства 

Усвојена Одлука о 

обавезном мишљењу 

тела за родну 

равноправност о 

критеријумима конкурса 

и правилницима који 

уређују расподелу 

средстава  

Решење о усвајању Одлуке  

Број правилника, текстова 

конкурса и критеријума 

достављених Савету на 

мишљење током 2016. и 

2017. године 

Комисија за родну 

равноправност  

 

Март 2017. Буџет општине, 

Донаторска 

средства 

Припрема мишљења тела 

за родну равноправност 

на критеријуме, текстове 

конкурса и правилник и 

предлагање мера које 

унапређују 

равноправност у 

расподели средстава – 

предвиђају квоту за 

удружења жена; 

предвиђају извештавање 

са подацима о 

корисницима и 

учесницима у подржаним 

Број мера предложених од 

стране тела за родну 

равноправност  

Број усвојених мера  

Удео средстава намењен 

женским организацијама и 

удружењима; број жена 

корисница и учесница 

пројеката у односу на 

мушкарце и расподељена 

средства  

Комисија за родну 

равноправност  

Одељење за буџет 

и финансије  

Мај 2017. Буџет општине, 

Донаторска 

средства 
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програмима и пројектима 

који су разврстани по 

полу  

Унапређени капацитети тела 

за родну равноправност и 

запослених у органима јавне 

власти у општини Блаце за 

спровођење родне процене и 

родно буџетирање,  

креирање и праћење родно 

осетљивих програма и 

политика 

Дводневна обука за 

чланове/це локалног 

механизма за родну 

равноправност и 

запослене у органима 

јавне власти 

Број полазника/ца обуке  

Стечене вештине и знање 

на основу теста; 

Иницијатива и разрађена 

методологија за родну 

процену у једној изабраној 

области  

  

 

Комисија за родну 

равноправност; 

НВО сектор 

Јун 2017.  Буџет општине, 

Донаторска 

средства 

Уз менторску подршку 

спроведена родна анализа и 

креирано најмање 3 родно 

одговорна буџетска програма  

- Прикупљање родно 

осетљивих података и 

индикатора  

- Консултације са женама 

и мушкарцима  

- Спроведена анализа и 

дефинисане препоруке за 

измену  

- Креирање буџетских 

пројеката и програмских 

активности које укључују 

родно осетљиве циљеве и 

индикаторе  

Предлог три родно 

осетљива буџетска 

програма 

Комисија за родну 

равноправност , 

Председник 

општине,  

Одељење за буџет 

и финансије,  

запослени у 

општинској 

управи; 

НВО сектор 

Децембар 2016. Буџет општине, 

Донаторска 

средства 
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Индикатори у буџетским 

програмима и финансијским 

извештајима директних и 

индиректних буџетских 

корисника су разврстани по 

полу 

- Развијање предлога 

индикатора и података и 

израда општинског 

упуства за буџетске 

кориснике; 

- У Одлуци о буџету 

дефинисана обавеза 

буџетских корисника да 

податке о својим 

корисницима 

разврставају по полу. 

Донета Одлука о буџету са 

дефинисаним обавезама 

корисника; 

Број директних и 

индиректних буџетских 

корисника који је доставио 

финансијске извештаје са 

подацима разврстаним по 

полу  

Комисија за родну 

равноправност , 

Председник 

општине,  

Одељење за буџет 

и финансије,  

запослени у 

општинској 

управи; 

Децембар 2016. Буџет општине, 

Донаторска 

средства 
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Општи циљ 3. Унапређен економски положај жена 

Индикатор 2017. Стопе активности, стопе запослености, број жена носитељки пољопривредних газдинстава;  

Посебан циљ   Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 

Жене кориснице најмање 

25% средстава из укупних 

средстава намењених за 

подстицаје у 

пољопривредној 

производњи, на годишњем 

нивоу. 

- Спроведена родна 

анализа подстицаја за 

пољопривреду у 

последње две године; 

- Спроведене консултације 

са женама, на нивоу 

месних заједница и 

удружења о потребама и 

потенцијалима; 

- Дефинисање програма 

подстицаја који 

одговарају делатностима 

и потребама мушкараца и 

жена  

Број жена корисница 

подстицајних средстава;  

Удео жена у укупном 

броју корисника; 

Удео износа који су 

користиле жене у односу 

на укупан износ 

подсетицајних средстава. 

Одељење за буџет,  

Комисија за родну 

равноправност,  

Одељење за 

пољопривреду 

Општинско веће 

Комисија за 

коришћење 

подстицајних средстава 

у пољопривреди. 

Март 2017. 

 

Буџет општине, 

Донаторска 

средства 

Подстицаји за прераду воћа и 

поврћа, млека и млечних 

производа доступни женама   

- Дефинисање текста 

јавног позива који 

укључује афирмативне 

мере за жене; 

- Информисање жена на 

нивоу насеља; 

- Додела средстава за 

прераду воћа и поврћа, 

млека и млечних 

Број жена корисница ових 

програма  

Износ средстава чије су 

кориснице жене  

Остварен промет и приход 

жена које су користиле 

подстицаје  

Одељење за буџет,  

Комисија за родну 

равноправност,  

Одељење за 

пољопривреду; 

Комисија за 

коришћење 

подстицајних средстава 

у пољопривреди. 

Децембар 

2017. 

Буџет општине, 

Донаторска 

средства 
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производа. 

Повећана формална 

запосленост жена на 

пољопривредним 

газдинствима 

- Промовисано формално 

запошљавање жена на 

газдинствима кроз 

едукацију на 

радионицама, 

семинарима и курсевима 

из релевантне области; 

- Жене информисане о 

могућностима 

регистровања 

пољопривредне 

производње као правног 

субјекта; 

- Установљени 

критеријуми и додатни 

износи за жене које су 

регистровале производњу 

или су формално 

пријављене на 

газдинству. 

- Број жена 

новопријављених на 

газдинству; 

- Број жена које су добиле 

подстицаје за 

регистрацију производње. 

Одељење за буџет,  

Комисија за родну 

равноправност, 

Одељење за 

пољопривреду; 

Општинко веће; 

НВО сектор 

Март 2017. Буџет општине, 

Донаторска 

средства 
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Унапређење економског 

положаја жена кроз 

промоцију и подстицање 

женског предузетништва 

- Предузетништво за жене 

- мере стимулације и 

афирмације једнакости 

(едукација из области 

предузетништва, 

одржавање сајмова за 

излагање производа 

домаће радиности, 

додела субвенција за 

покретање сопственог 

бизниса, медијска 

промоција женског 

предузетништва, 

примери добре праксе и 

сл.) 

- Усвојене мере 

стимулације, број 

одржаних сајмова, број 

учесница које су прошле 

обуку, број додељених 

субвенција, број 

медијских објава о 

релевантним темама, број 

жена које су регистровале 

радњу. 

Комисија за родну 

равноправност; 

Служба за привреду и 

приватно 

предузетништво 

општине Блаце; 

НВО сектор 

Током 2017, 

2018. и 

2019. 

године 

Буџет општине, 

Донаторска 

средства 
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Општи циљ 4. Видљива родна перспектива и промоција родне равноправности  

Индикатор 2018. Проценат правилника, огласа и локалних одлука у којима је наведено начело једнаких могућности и остваривања родне 

равноправности; Препознатљивост родне равноправности као принципа деловања локалне смаоуправе од стране грађани/ки  

Посебан циљ Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 

Повећана информисаност 

општинских функционера/ки 

о Европској повељи и њеним 

принципима. 

Организација свечаног 

представљања Повеље за 

Општинско веће, 

Председника Општине и 

одборнике/це уз 

присуство 

представника/ца СКГО, 

медија, удружења грађана  

Број учесника/ца 

промоције  

Комисија за родну 

равноправност; 

НВО сектор; 

 

Март 2017.  Буџет општине, 

Донаторска 

средства 

Запослени у локалној 

самоуправи упознати са 

Повељом, њеним 

принципима и активностима 

на њеном спровођењу  

Одржавање радионице са 

запосленима и 

руководиоцима /тељкама 

општинске управе на 

којој би била 

представљена Повеља, 

планиране активности  и 

представљен принцип 

родне равноправности и 

њеног увођења у јавне 

политике  

Број учесника/ца обука  

Број идеја дефинисаних 

на обукама за даљу 

примену Повеље  

Разумевање принципа 

родне равноправности 

код запослених у 

општини  

Комисија за родну 

равноправност; 

НВО сектор; 

 

Март 2017. Буџет општине, 

Донаторска 

средства, 

Ресурси 

Општинске 

управе 

Повећана информисаност 

грађана/ки о Европској 

Повељи и њеној примени у 

општини Блаце 

Припрема и штампање 

публикације која ће на 

једноставан и разумљив 

начин представити 

грађанима/кама Повељу и 

опредељеност општине 

Блаце за равнорпавност 

жена и мушкараца у 

општини. 

Број примерака 

публикације  

Комисија за родну 

равноправност  

НВО сектор 

Април 2017. Буџет општине, 

Донаторска 

средства, 

Ресурси 

Општинске 

управе 

У све текстове конкурса Објављени текстови Комисија за родну Током 2017, Буџет општине, 
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/јавних позива за доделу 

бесповратних средстава у 

свим областима 

(удружења, спорт, 

пољопривреда исл.) 

додати одредбу у којој 

стоји да општина Блаце 

промовише 

равноправност жена и 

мушкараца и једнаке 

могућности. 

конкурса и јавних позива  равноправност  

Одељење за буџет и 

финансије 

Правна служба  

Председник општине  

2018. и 

2019. 

године. 

Донаторска 

средства, 

Ресурси 

Општинске 

управе 

Број: I-020-1663/16 

У Блацу, дана 28.10.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                           Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 47. став 3 . Правилника о садржини, поступку и начину доношења 

програма уређивања грађевинског земљишта („Сл. гласник РС'' бр. 27/15), члана 41. став 1. 

тачка 6. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16) и члана 24. став 4. Одлуке о годишњем програму уређивања грађевинског земљишта 

на територији општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/16 и 8/16),  

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, доноси 

О Д Л У К У   

О  И З М Е Н И  О Д Л У К Е  О   

ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком мења се Одлука о годишњем програму уређивања грађевинског 

земљишта на територији општине Блаце у 2016. години („Службени лист општине Блаце'', 

бр. 1/16 и 8/16), (у даљем тексту: Програм). 

  

Члан 2. 

Члан 5. Програма мења се тако што се уместо текста ''82.925.000,00динара'' уписује 

текст  ''65.045.000,00динара''. 

 

Члан 3. 

 У члану 7., таблица ''А.1.1.Решавање имовинско правних односа:'', брише се и мења 

таблицом: 

А.1.1.Решавање имовинско правних односа:  

Локације: 

-Улица Трајка Јовановића Јосифа;  

-Улица Ратка Павловића; 

-Улица ''новопројектована'' у насељу Спасићи-Јовановићи;  

-Део катастарске парцеле бр.7197 КО Блаце. 

 

Процењени износ средстава потребних за решавање имовинско-

правних односа: 

0,00дин 

 

Члан 4. 

У члану 8. таблица ''А.2.1.Урбанистички планови:'', брише се и мења таблицом: 

А.2.1.Урбанистички планови:  

1.План детаљне регулације за радну зону ''Горња Драгуша'';  

2.План детаљне регулације за радну зону ''Фруто 2'' у Блацу;  

3.План детаљне регулације за изградњу малих хидроелектрана на 

Јошаничкој реци; 

 

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

5.План детаљне регулације за изградњу соларног парка у Малој 

Драгуши 

 

Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких 

планова 

600.000,00дин 

 



Страна 52 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

Члан 5. 

У члану 8.,  таблицa ''А.2.2.Геодетске и друге подлоге'', брише се и мења се 

таблицом: 

А.2.2.Геодетске и друге подлоге:  

1.Израда геодетских подлога за израду техничке документације;  

2.Извођење геодетских радова на обележевању парцела;  

3.Извођење геодетских радова на упису објеката у катастар 

непокретности (зграде, објекти и подземне инсталације); 

 

Процењени износ трошкова  за израду геодетске радове и подлоге 778.000,00дин 

 

Члан 6. 

У члану 11. Таблица ''Б.1.1.Систем водоснабдевања ''Придворица'' брише се и мења 

таблицом: 

Б.1.1.Систем водоснабдевања ''Придворица'' 

Обим радова: изградња (доградња) и капитално одржавање 

(реконструкција, санација, адаптација) објеката и инсталација у 

саставу водоводног система  

 

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

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

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Придворица 

Основне карактеристике: Фабрика за прераду воде капацитета 25л/с 

Обим радова: Радови на санацији фабрике воде 

Време изградње: 2016-2017 

 

 

Трошкови пројектног планирања: 500.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

2.Објекти за основни развод чисте воде (цевоводи, пумпне станице, 

резервоари чисте воде). 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Придворица, КО Међухана, КО Блаце 

Основне карактеристике: магистрални цевовод у дужини од 9,5км 

Обим радова: Радови на санацији цевовода 

Врема изградње: 2016 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 100.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

3.Дистрибутивна мрежа 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Блаце 

Основне карактеристике: дистрибутивна мрежа у  

Обим радова: Реконструкција цевовода 

Време изградње: 2017 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 150.000,00дин 

Трошкови изградње: / 
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Члан 7. 

У члану 11. Таблица ''Б.1.2.Систем водоснабдевања ''Церовица'' (Голички систем) 

брише се и мења таблицом: 

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

Обим радова: радови на изградњи (доградњи) и капиталном 

одржавању (реконструкција, санација, адаптација) објеката и 

инсталација у саставу водоводног система  

 

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

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

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Гргуре 

Основне карактеристике: Фабрика за прераду воде  

Обим радова: Радови на санацији фабрике воде 

Време изградње: 2016-2017 

 

Трошкови пројектног планирања: 100.000,00 дин  

Трошкови изградње: 1.200.000,00дин 

 

Члан 8. 

У члану 13. таблица '' Б.3.4.Јавна расвета'' брише се и замењује таблицом: 

Б.3.4.Јавна расвета:  

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај (локација): КО Блаце. 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Обим радова: капитално одржавање (реконструкција и санација). 

Посеби услови: Објекти треба да буду уписани у катастар 

непокретности. 

 

Процена потребних средстава за пројектно планирање: (израда 

техничке документације, стручни надзор, технички пријем)  

. 

300.000,00дин 

Процене потребних средстава за изградњу и извођење радова:  0,00дин 

 

Члан 9. 

У члану 16. Таблица ''Б.6.1.Коловозне површине'' брише се и мења се таблицом: 

Б.6.1.Коловозне површине 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Обим радова: Радови на изградњи (доградњи) и капиталном одржавању 

(реконструкција, санација, адаптација)  

 

1.Изградња ОП14 Барбатовац-Кутловац 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Кутловац, КО Доњи Кутлоцвац, КО Барбатовац 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа  

Обим радова: Изградња деонице пута у дужини од 1500м 

 

Трошкови пројектног планирања: 150.000,00дин 

Трошкови изградње: 9.500.000,00дин 

2.Изградња пута у Доњој Драгуши 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Доња Драгуша 
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Функционалне карактеристике: секундарна мрежа  

Обим радова: Изградња пута у дужини од 800м  

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.600.000,00дин 

3.Изградња пута у Гргуру 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Гргуре 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа 

Обим радова: Изградња пута у дужини од 300м  

 

Трошкови пројектног планирања 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 1.500.000,00дин 

4. Изградња пута у Горњој Пребрези 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Горња Пребреза 

Функционалне карактеристике: примарна и секундарна мрежа  

Обим радова: Изградња прве деонице општинског пута у дужини од 

1,3км и уширини од 4,0м; Изградња некатегорисаног пута у дужини од 

0,8км и ширини од 3,5м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 500.000,00дин 

Трошкови изградње: 27.070.000,00дин 

5. некатегорисани путеви 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: све КО 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа 

Обим радова: Израда техничке документације 

 

Трошкови пројектног планирања: 650.000,00дин 

 

Члан 10. 

У члану 11. Таблица ''Б.6.5. мостови ''брише се и мења се таблицом: 

Б.6.5.мостови 

Функционални ранг: примарна мрежа, секундарна мрежа 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 500.000,00дин 

 

Члан 11. 

У члану 18. брише се постојеће таблица и замењује се таблицом: 

В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске 

инфраструктуре 

65.045.000,00дин 

В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене / 

В.3.Локације намењене за уређивање земљишта 778.000,00дин 

В.4.Локације за стамбену изградњу / 

В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних 

објеката 

/ 

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

и сл.објеката 

600.000,00 
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В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 

здравство, социјална заштита) 

/ 

В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства / 

В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као 

самостални подухвати  

/ 

В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…) / 

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

постојећих објеката (''мале акције у МЗ'') 

/ 

 

Члан 12. 

Члан 19. Брише се у потпуности и замењује се текстом: 

 

''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 40ар 

Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа / 

Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања / 

Укупна висина трошкова / 

 

Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину 

коришћења 

 

Г.2.1.Индивидуална потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 2.050.000,00дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 6.300.000,00дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи / 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи / 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама / 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина / 

Г.2.2.Заједничка потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања / 

Укупна вредност радова на систему канализације / 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 300.000,00дин 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи / 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 56.395.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина / 

 

Г.3.Радови на комуналном опремању земљишта према 

функционалном рангу 

динара 

Г.3.1.Магистрална мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 1.900.000,00дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 



Страна 56 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 

Г.3.2.Примарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 150.000,00 

Укупна вредност радова на систему канализације 6.300.000,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 300.000,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 48.545.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 

Г.3.3.Секундарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,00 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 7.850.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 

 

Члан 13. 

Члан 21. Брише се и мења се текстом: 

 

Расположиви извори финансирања 

За Програм у целини, у Буџету општине Блаце за 2016 годину, одређени су износи прихода 

и примања: 

1. Приходи из буџета 2.845.000,00 

2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 39.700.000,00 

4. Финансијска помоћ ЕУ  22.000.000,00  

5. Добровољни трансфери физичких и правних лица   500.000,00 

Укупно: 65.045.000,00 

 

 

Члан 14. 

Остали делови Програма остају непромењени. 

 

Члан 15. 

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

општине Блаце“. 

 

Број: I-418-1705/16 

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

СКУПШTИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 13. став 2. и 3. и члана 38. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и бр. 83/14 – други закон) и члана 41. став 1. тачка 28.  Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.07/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16.), Скупштина 

општине Блаце, доноси: 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОТПИСИВАЊУ ПОВЕЉЕ О 

БРАТИМЉЕЊУ И УСПОСТАВЉАЊУ ТРАЈНЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА ВОДЊАНА-DIGNANO (РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА) 

Члан 1. 

            У Одлуци о потписивању повеље о братимљењу и успостављању трајне сарадње 

између Општине Блаце (Република Србија) и града Водњана-Dignano (Република 

Хрватска), („Службени лист општине Блаце“, број 7/16), после члана 1. додаје се нови члан 

2. који гласи:  

 „Сврха братимљења и успостављања трајне сарадње између града Водњана-Dignano и 

Општине Блаце заснована је на сарадњи на реализацији пројекта „Together in the future EU-

Children voices“ који је финансиран у оквиру програма Европа за грађане чији је носилац 

био град Водњан Дигнано (Референтни број пројекта 569796). Циљ пројекта био је 

братимљење градова и стварање европског грађанства међу децом основно школског 

узраста двеју јединица локалне самоуправе. Други облици сарадње са Водњаном 

засновани су на следећим областима: привреда, пољопривреда, туризам, образовање, 

култура, спорт, друштвене и социјалне делатности те и други облици сарадње у складу са 

међусобним интересима и капацитетима. Град Водњан Дигнано као центар аграрног 

развоја у Истарској Жупанији и Општина Блаце као лидер аграрног развоја у Топличком 

округу, препознали су значај сарадње и из области манифестационог туризма, односно на 

јачању капацитета двеју манифестација, у Блацу „Дана шљиве“ а у Водњану Дигнано 

„Дана младог маслиновог уља“. Сарадња ове врсте заснива се на међусобним сусретима 

представника Општине Блаце и града Водњана Дигнано током обеју манифестација. 

Члан 2. 

             Досадашњи члан 2. постаје члан 3. а сви наредни чланови мењају редослед за по 

једно место. 

Члан 3. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу опшштине Блаце“ 

          

Број: I-016-1801 /16                                                                        

У Блацу, 28.10.2016. године                                                  

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ БЛАЦЕ                                        

                                                                                                          

         ПРЕДСЕДНИК               

   Златко Димитријевић с.р. 
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      На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

13/16 и 30/16) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

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

дана 28.10.2016. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  

И ДОПУНИ СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАКА ДРАИНАЦ“ СА 

СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ  

 

 

I 

 

             ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута Народне 

библиотеке „Рака Драинац“ Блаце коју је донео Управни одбор Народне библиотеке „Рака 

Драинац“ у Блацу,  под бројем 99 на седници одржаној дана 25.10.2016. године. 

                                                                                 

II          

  

Решењем известити: Народну библиотеку „Рака Драинац“ и архиву Скупштине 

општине Блаце.                

 

III 

 

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

општине Блаце". 

 

 

Број: I-110-1806/16  

У Блацу, 28.10.2016. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                   Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр.  42/91, 71/94, 

79/05- др. закон, 81/05 ... 83/2014- др. закон) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине 

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

Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ДУЖНОСТ  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

I 

 

Љубиши Милићевићу, дипломираном економисти, из Блаца, престаје рад на 

дужност директора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, због протека 

времена на које је именован на ту дужност дана 25.09.2016. године. 

 

II 

 

Решењем известити: именованог, Центар за социјални рад „Блаце“ и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

Образложење 

 

Љубиши Милићевићу који је именован Решењем Скупштине општине Блаце број I-

02-1179/12 од 25.09.2012. године, истекао је мандат од 4 (четири) године дана 25.09.2016. 

године, па је Управни одбор донео Решење о отказу Уговора о раду на одређено време које 

је достављено Скупштини, те именованом престаје рад на дужност директора због протека 

времена на које је именован. 

 

 

Број: I-119-1512/16 

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 



Страна 60 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

  

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр.  42/91, 71/94, 

79/05- др. закон, 81/05... 83/2014 - др. закон), чл. 124. став 3. Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/11) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. 

лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), по достављеном мишљењу 

Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“ у Блацу бр. 01-880/16 од 08.09.2016. 

године и прибављеној претходној сагласности Министарства за рад, запошљавање, 

борачко и социјална питања бр. 119-01-178/2016-09 од 16.09.2016. године, Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016. године, донела је 

  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“ СА 

СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

I 

 

Именује се Ивана Петровић, професор педагогије, из Блаца, за директора Центра за 

социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, на мандатни период од 4 (четири) године. 

II 

 

Решењем известити: именовану, Центар за социјални рад „Блаце“ и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

Образложење 

 

Скупштина општине Блаце, на основу конкурса по достављеном мишљењу 

Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“ у Блацу бр. 01-880/16 од 08.09.2016. 

године, као и прибављеној претходној сагласности Министарства за рад, запошљавање, 

борачко и социјална питања бр. 119-01-178/2016-09 од 16.09.2016. године, именује за 

директора  Центра за социјални рад „Блаце“ у Блацу, на мандатни период од 4 (четири) 

године Ивану Петровић из Блаца, професора педагогије.  

 

Број: I-119-1512/16-1 

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 



Страна 61 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 

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

28.10.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКОГ 

ЦЕНТРА  „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

  

 

I 

 

Разрешава се Звонимир Тодоровић, економиста из Блаца, функције в.д. директора 

Спортско туристичко трговинског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу.  

 

II 

 

Решењем известити: именованог, Спортско туристичко трговинског центра „Блаце“ 

и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

Број: I-119-1752/16 

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 62 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 

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

28.10.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКОГ 

ЦЕНТРА  „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

  

 

I 

 

Именује се Звонимир Тодоровић, економиста, из Блаца, за директора Спортско 

туристичко трговинског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, на период од 4 (четири) 

године. 

 

II 

 

Решењем известити: именованог, Спортско туристичко трговинског центра „Блаце“ 

и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-119-1752/16-1 

У Блацу, 28.10.2016. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 63 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16- 

одлука УС) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине 

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

дана 28.10.2016. године, донела је 

 

 

 

  РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТОЈАН 

НОВАКОВИЋ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Кнежевић, из Блаца, на дужност члана Школског одбора 

Основне школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, из реда Савета родитеља.  

II 

 

Решењем известити: Небојшу Кнежевића, Основну школу „Стојан Новаковић“ и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

Број: I-02-1621/16 

У Блацу, 28.10.2016. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                          ПРЕДСЕДНИК 

                   Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Страна 64 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“, бр. 

15/16) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 

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

28.10.2016. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ се Бисерка Недељковић, дипломирани економиста, из Блаца, за члана 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу,  из реда 

запослених. 

II 

 

Решењем известити: именовану, ЈКП „Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

 

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

општине Блаце“ 

Образложење 

 Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. 

Скупштина општине на основу члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине именује и 

разрешава чланове управног и надзорног одбора установа јавних предузећа и служби чији 

је оснивач. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“ није имао члана из реда 

запослених, па је од овог предузећа затражено да достави предлог за именовање члана 

надзорног одбора из реда запослених. ЈКП „Блаце“ је актом бр. 1771 од 26.10.2016. године 

доставило предлоге репрезентативних синдиката за именовање члана надзорног одбора из 

реда  запослених у ЈКП „Блаце“: Бисерка Недељковић, дипломирани економиста из Блаца 

и Зоран Митровић из Блаца. Скупштина општине је након прибављеног мишљења 

Комисије за прописе са седнице комисије одржане дана 28.10.2016. године, одлучила као у 

диспозитиву решења, с обзиром да Зоран Митровић из Блаца обавља функцију заменика 

директора у ЈКП „Блаце“, која подразумева сва овлашћења и права директора у случају 

његове одсутности, те не може бити члан надзорног одбора јер надзорни одбор сходно 

члану 22. став 1. тачка 6. Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) 

надзире рад директора.   

  

Број: I-02-1818/16 

У Блацу: 28.10.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

            Златко Димитријевић с.р. 

 

 



Страна 65 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

          

 

 

      На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/16) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 

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

28.10.2016. године, донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ  

 

 

I 

 

             ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Блаце“ са 

седиштем у Блацу, који је донео Надзори одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, број 

1795, од 28.10.2016. године. 

                                                                                 

II          

 

 Решењем известити: ЈКП „Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце.                

                                                  

               

III 

 

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

општине Блаце". 

 

 

Број: I-02-1826/16 

Датум: 28.10.2016. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                 Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 



Страна 66 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 4, и члана 33. став 1. тачка 5. и 42. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 20. став 1. 

тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон), 

члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени 

гласник РС“ бр. 98/2010), члана 4. Одлуке о формирању  Општинског штаба за ванредне 

ситуације Општине Блаце, („Сл. лист општине Блаце“, број 1/11) и члана 41. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15, 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 28.10.2016, доноси   

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

I   Образује се Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб).  

 

II  У Општински штаб за ванредне ситуације именују се: 

- Зоран Јозић, Председник општине, за команданта Штаба,   

- Иван Бургић, заменик Председника општине, за заменика команданта Штаба, 

- Небојша Симић- инспектор цивилне заштите општине Блаце, за начелника Штаба. 

 

          За чланове штаба именују се: 

1. Снежана Савић, директорка ЈКП „Блаце“, у Блацу, 

2. др Радољуб Дуњић, директор Дома здравља Блаце, 

3. Горан Јозић, директор Средње школе, у Блацу, 

4. Бојан Димитријевић, радник Општинске управе општине Блаце, 

5. Данијела Николић, директорка Основне школе „Стојан Новаковић“ у Блацу, 

6. Бојан Петровић, командир Полицијске испоставе Полицијске станице у Блацу 

7. Драгиша  Гочманац, представник  Црвеног крста, у Блацу,  

8. Ивица Чамагић, професор на Машинском факултету у Косовској Митровици. 

 

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

општине Блаце“. 

 

IV Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације бр. I-82-756/2014, од 13.07.2014. године („Сл. 

лист општине Блаце“, бр. 6/14). 

 

V   Решењем известити: Именоване и архиву овог органа. 

 

 Број: I-82-1859/2016 

 Блацу, 28.10.2016. године 

 

                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

              Златко Димитријевић с.р. 

 



Страна 67 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

  

 На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине 

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

дана 28.08.2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

„ДРАИНАЦ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Бисерка Недељковић, дипломирани економиста, из Блаца, 

дужности члана Надзорног одбора Културног центра „Драинац“ из реда локалне 

самоуправе. 

 

 

 ИМЕНУЈE СЕ Слађана Стевановић из Стубла, мастер инж. пољопривреде, за 

члана  Надзорног одбора Културног центра „Драинац“ из реда локалне самоуправе. 

 

II 

 

 Решењем известити: именоване, Културни центар „Драинац“ и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 Број: I-02-1828/16 

 У Блацу, 28.10.2016. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

              Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 



Страна 68 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

  

 На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/16),  члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др. закон) и члана 45. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", 

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

28.10.2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Милош Вељовић из Блаца, дужности члана Комисије за 

спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима. 

 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Вукомановић, из Блаца, за члана Комисије за спровођење 

јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима. 

 

II 

 

 Решењем известити: именоване, Службу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 Број: I-02-1864/16 

 У Блацу, 28.10.2016. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

              Златко Димитријевић с.р. 

 

 



Страна 69 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

На основу члана 17. став 2. и члана 18. Одлуке Скупштине општине Блаце о месној 

самоуправи („Службени лист општине Блаце“ број 1/09 и 10/12) и члана 112. Статута 

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

Скупштине општине Блаце дана 12.10.2016. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕБРЕЗА 

 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за избор Председника Месне 

заједнице Пребреза, који ће се одржати дана 06.11.2016. године, у следећем саставу: 

 

1. Јелена Чамагић, дипломирани правник из Блаца, за председника, 

2.  Александар Пуношевац, из Пребрезе, за члана, 

3. Сандра Лапчевић, из Трбуња, за члана, 

4. Марко Црноглавац, из Блаца, улица Ратка Павловића број 2., за члана, 

5. Ненад Тамбурић, из Пребрезе, за члана, 

6. Драган Тодосијевић, из Трбуња, дипломирани правник, за секретара. 

 

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

општине Блаце“ 

 

III Решење доставити: именованим лицима из става I решења и архиви Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

Број: I-02-1711/16 

Датум 12.10.2016. године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                  Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 70 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

На основу члана 17. став 2. и члана 18. Одлуке Скупштине општине Блаце о месној 

самоуправи („Службени лист општине Блаце“ број 1/09 и 10/12) и члана 112. Статута 

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

Скупштине општине Блаце дана 31.10.2016. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

 СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕБРЕЗА 

 

 

 

I ВРШИ СЕ ИЗМЕНА решења о образовању Комисије за спровођење избора за 

избор председника Месне заједнице Пребреза, број  I-02-1711/16 од 12.10.2016. године, у 

ставу I под тачком 6., тако да уместо „Драган Тодосијевић, из Трбуња, дипломирани 

правник за секретара, сада гласи „Јасмина Лапчевић, из Блаца, дипломирани правник, за 

секретара“. 

 

II У свему осталом решење остаје неизмењено. 

 

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

општине Блаце“ 

 

IV Решење доставити: именованима из става I решења и архиви Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

Број: I-02-1711/16-1 

Датум 31.10.2016. године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                  Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 71 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 132/14 и 145/14), 

члана 10. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других 

објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце“, бр.  3/15), и чана 68. 

став 1. тачка 6. Статута општине Блаце  („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 14. 9. 2016. 

године, доноси: 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА –

ЛОКАЦИЈА РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о покретању поступка давања у закуп јавних површина – локација ради 

постављања монтажних, огласних и других објеката привременог карактера јавним 

надметањем („Службени лист општине Блаце“, број 9/16) (у даљем тексту: Одлука), врши 

се измена у члану 1. у алинеји 4. иза броја „5/15“, брише се „и“, у алинеји 5. из речи 

„године“, а испред „)“ додају се реч „Измене Програма, бр. II-353-1535, од 14. 9. 2016. 

године и Дoпуне Програма, бр. II-353-1537, од 14. 9. 2016. године“ и у алинеји 6. речи „до 

5 година (до краја 2020 год.)“, замењују се речима „до 7 година (до краја 2023 год.)“. 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

  

Члан 7. 

 

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

општине Блаце“. 

 

Број: II-404-1539/2016 

Дана 14. 9. 2016. године   

                                                            

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                             

            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Зоран Јозић с.р.  

 

 

 

 

 



Страна 72 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 132/14 и 145/14), члана  10. Одлуке о постављању 

и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера („Службени лист 

општине Блаце“, бр.3/15) и члана 68. став 1. тачка 6. Статута општине Блаце  („Службени лист општине 

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

12.10.2016.године, доноси: 

O Д Л У К У 

О ПОНОВНОМ ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА –

ЛОКАЦИЈА РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ, ОГЛАСНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

Члан 1. 

 Покреће се поновни поступак давања у закуп на одређено време јавних површина –локација бр. 2, 6, 8 

и 9, за постављање киоска и локација бр. 3 и 4 за постављање барака,  утврђених Програмом за 

постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на  површинама јавне намене у насељу 

Блаце ( киоска и барака), („Сл. лист општине Блаце“, бр.4/15, и 5/15,  и Измене Програма бр.II-08-353-

1161/16 од 28.07.2016. године), за обављање пословне делатности (комерцијална, услужна, 

угоститељска, административна и друга слична делатност),  јавним надметањем,  на одређено време,  на 

период до 7. година.(до краја 2023. год.)  

Члан 2. 

 Барака је монтажни објекат намењен обављању пословне делатности површине од 25м² до 50м², а 

киоск је монтажни објекат намењен обављању пословне делатности  површине до 25м².  

 Делатност која се обавља у бараци или киоску мора бити примерена локацији на којој се објекат 

поставља, као и  намена објекта, врста материјала  од којих се израђује  објекат,  тип, величина и изглед 

објекта, типски киоск шестоугаоног или осмоугаоног облика, са конструкцијом од алуминијумских 

профила и испуном од панела у свему у складу са Правилницима  о техничким условима за постављање 

мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама   јавне намене –киосци и бараке.  
Члан 3. 

 На основу ове Одлуке расписаће се други јавни оглас за давање у закуп грађевинског земљишта у 

јавној својини Општине Блаце, јавним надметањем и објавити на званичном сајту Општине Блаце, 

огласној табли Општине  и у средствима јавног информисања. 

 Поступак давања у закуп локација јавним надметањем  спровешће Комисија, коју је решењем 

образовало Општинско веће општине Блаце. 

Члан 4. 

 Рок за подношење пријава за јавно надметање је 15 дана од дана јавног оглашавања у средствима 

јавног информисања. 

Члан 5. 

 Почетни износ закупнине грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце-локација је почетни 

износ са прве лицитације одржане 7.10.2016. године умањен за 10%.  

 Гарантни износ (депозит) за учешће у поступку давања у закуп утврђује се у износу од 20% ( двадесет 

процената) од почетне цене, који се уплаћује на депозитни рачун Општине. 

Члан 6. 

 Лицитациони корак у поступку јавног надметања  за  све локације износи : 1.000,00 РСД. 

 Основни критеријум за избор најповољнијег учесника јавног надметања је висина понуђене-

излицитиране  цене у односу на почетну. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-404-1695/16 

У Блацу, 12.10.2016. године                                     

                                               ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                     Зоран Јозић                                                                                                           



Страна 73 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, 

бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 18/16), члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 87. став 2. Статута 

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

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 14. 9. 2016. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији послова у Општинској управи општине Блаце, 

који је донео начелник Општинске управе, под бројем III-02-1517/16, од 12. 9. 2016. 

године. 

 

 II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: Општинској управи и архиви овог органа. 

 

Број: II-02-1517/2016 

Дана 14. 9. 2016. године 

ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                            Зоран Јозић с. р.                                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 74 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и Пословника Општинског већа 

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/16), Општинско веће општине Блаце, на седници 

одржаној дана 14. 9. 2016. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопеивредног земљишта у државној својини на територији 

општине Блаце за 2016. годину 

 

 

I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопеивредног земљишта у државној својини на 

територији општине Блаце за 2016. годину, коју је образовало Општинско веће општине 

Блаце, на седници одржаној дана 6. 6. 2016. године, под бројем II-02-793/16 (у даљем 

тексту: Комисија). 

 

II Разрешава се Бојан Николић, запослен у Општинској управи општине Блаце 

дужности члана Комисије. 

 

   Именује се Слађана Стевановић, дипомирани инжењер пољопривреде, из Стубла, 

за члана Комисије. 

 

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

општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа. 

 

Бр. II-02-1526/16 

У Блацу, 14. 9. 2016. године 

ГА 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                   Зоран Јозић с.р.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 75 

Службени лист Општине Блаце број 11/16 

 

 

На основу члана 68. Статута општине Блаце  („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр. 1/15, 7/15 

и 9/15), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 03.10.2016. године, 

доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Комисије за спровођење поступка  давања у закуп 

 пословног простора јавним надметањем 

 

 

I  Образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног 

простора, који се налази на кп. 6734 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб (код 

Зелене пијаце), који се састоји од два локала укупне нето површине 50,20 м², јавним 

надметањем, (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 

            1. Mирољуб Марковић, председник; 

 

2. Јулијана Јовановић, члан; 

 

            3. Младен Ћирковић, члан; 

 

II Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног надметања за давање у закуп 

пословног простора, који се налази на кп. 6734 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића 

бб (код Зелене пијаце), који се састоји од два локала укупне нето површине 50,20 м², у 

складу са чланом 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 9/15), да 

по обављеном поступку јавног надметања у року од 5 (пет) дана достави Председнику 

општине Извештај о раду и Предлог Одлуке о давању у закуп пословног простора. 

  

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

општине Блаце“.  

 

IV Решење доставити именованима и архиви. 

 

Број: II-02-1618/2016 

У Блацу,  03.10.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

                                 Зоран Јозић с р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 68. став 1. тачка 2. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 12, 13. и 27. 

Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15, 8/16 и 9/16), на 

предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску администрацију, Oпштинско веће општине 

Блаце, на седници одржаној дана 03.10.2016. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

I ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у укупном износу од 347.896,00 динара, са позиције 76 

„текућа буџетска резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, организациона 

шифра корисника буџетских средстава 04432, функционална класификација 130, а што је у нето 

износу 325.000,00 динара, за новчане награде добитницима традиционалних признања, која се 

додељују за време Манифестације „Дани шљиве Блаце 2016“ и утврђују се износи: 

 

1. за најбољег председника/цу месне заједнице: I награда.................30.000,00 динара 

                                                                                 II награда.................25.000,00 динара 

                                                                                III награда.................20.000,00 динара 

2. за најбољи шљивик у органској производњи:.................................20.000,00 динара 

3. за највећег призвођача шљива:..........................................................30.000,00 динара 

4. за најбољи шљивик:   I награда...........................................................20.000,00 динара 

                                       II награда.......................................................2x15.000,00 динара 

                                      III награда.......................................................3x10.000,00 динара 

5. за најбољег младог воћара: I награда.................................................25.000,00 динара 

                                                 II награда.................................................20.000,00 динара 

                                                III награда.................................................15.000,00 динара 

6. за најбољу ракију: а) воћна ракија.......................................................15.000,00 динара 

                                  б) ракија од шљиве: I награда...............................20.000,00 динара 

                                                                   II награда...............................15.000,00 динара 

                                                                  III награда...............................10.000,00 динара 

 

II Одобена средства биће уручена добитницима, по извештајима надлежних комисија. 

 

III Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих на Раздео 5, Глава 5.01-

Општинска управа општине Блаце, Програм 4-Развој туризма, Програмска активност:1502-0002-

Туристичка промоција, отварањем нове апропријације (позиције) 97/1 Награде „Дани шљиве Блаце“, 

економска класификација 424900, организациона шифра корисника буџетских средстава 04432, 

функционална класификација 473. 

 

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

 

Број: II-400-1625/16 

У Блацу,  03.10.2016. године  

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 68. став 

1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16) и члана 3, 13. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист 

oпштине Блаце“, број 9/15, 8/16 и 9/16), Oпштинско веће општине Блаце, решавајући по 

захтеву Спортско туристичко трговинског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, а на 

предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску администрацију, дана 24.10.2016. 

године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ Спортско туристичко трговинском центру „Блаце“, са седиштем 

у Блацу, употреба новчаних средстава, у износу од 243.872,95 динара, са позиције 76 

„текућа буџетска резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, 

организациона шифра корисника буџетских средстава 04432, функционална 

класификација 130, за потребе увећања позиције 265-Aдминистративне услуге, за исплату 

плата радника ангажованих на привремено повереним пословима, а  по захтеву број II-400-

1741/16, од 18.10.2016. године. 

 

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

које су иста одобрена. 

 

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

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

оквиру Раздела 5., Главе 5.06. Општинска управа/СТТЦ „Блаце“, Програм 4-Развој 

туризма, Програмска активност:1502-0002-Туристичка промоција, функција-473, 

економска класификација 423100, увећањем апропријације (позиције)- 265-

Административне услуге.  

 

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

 

Број: II-400-1741/16 

У Блацу, 24.10.2016. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              Зоран Јозић с.р.  
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  На основу члана 69. став 1. тачка 3.  Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/16) и члана 68. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце", бр. 

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

са седиштем у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

24.10.2016. године, донелo је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ  

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о образовању цене воде, канализације, 

изношења смећа и централног грејања Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем 

у Блацу, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, под бројем 

1746, од 24.10.2016. године. 

                                                                                 

II          

                                                                                 

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

општине Блаце". 

 

III 

 

 Решењем известити: ЈКП „Блаце“ и архиву општине Блаце.                

 

 

Број: II-38-1802/16  

У Блацу, 24.10.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                Зоран Јозић с. р.  
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 12.10.2016. године, на 

основу члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16) и члана 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/16), решавајући по захтеву Општинске управе 

општине Блаце, Службе Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане 

путеве и улице у насељу,  доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ СГЛАСНОСТ на измене Програма одржавања општинских и 

некатегорисаних путева, путних објеката и улица у насељима на територији општине 

Блаце у 2016. години, који је урадила Општинска управа општине Блаце, Служба Фонда за 

грађевинско земљиште, општинске и накатегорисане путеве и улице у насељу, под бројем 

III-08-352-1632/16, дана 11.10.2016. године.  

 

II 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу 

општине Блаце”. 

                                                                                                                                                                                             

Број: II-352-1712/2016 

У Блацу, 12.10.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Зоран Јозић с. р. 
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске 

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

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

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

12.10.2016. године, доноси 

 И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е  

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И 

УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Изменом и допуном мења се и допуњује Програм коришћења средстава 

буџетског Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у 

насељу за 2016. годину. (''Сл. лист општине Блаце'', бр.1/16) – у даљем тексту ''Програм ''. 

 

Члан 2. 

 Члан 2. Програма мења се тако што се постојећи текст брише и мења текстом: 

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

укупном износу од 296.870,00 динара, а како је то предвиђено у Одлуци о буџету општине 

Блаце за 2016. Годину, у посебном делу, раздео 5., Глава 5.09. ''Фонд за грађевинско 

земљиште''. (''Сл. лист општине Блаце'' бр.1/16,). и Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке о буџету Општине Блаце за 2016. годину. (''Сл. лист општине Блаце'' бр. 8/16 и  

9/16), у даљем тексту ''средства Фонда''. 

. 

Члан 3. 

Члан 3. Програма мења се тако што се постојећи текст замењује текстом:  

 

''Средства Фонда користиће по програмима и позицијама из буџета општине Блаце 

за 2016. годину,  за намене дате у опису уз сваку позицију, на описани начин:  

 

 

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе 

 

347 421100 Платни промет     350.000,00дин 

 -провизије и накнаде у платном промету 

 

348 482200 Обавезне таксе       50.000,00дин  

 -административне таксе 

 

Програм 1 –Локални развој и просторно планирање 

 

Програмска активност: 1101-001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 

 

349 511400 Пројектно планирање    600.000,00дин  
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-вршење истраживања за потребе израде Плана 

-прибављање услова и података за израду Плана 

-израда урбанистичко-техничке документације 

 -консултантске услуге у вези са израдом планова 

 

Израда урбанистичких планова вршиће се у складу са Програмом уређивања 

грађевинског земљишта на територији општине Блаце у 2016 години, на основу претходно 

донете Одлуке СО Блаце. 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за 

урбанистички план, вршиће се у складу са донетим мишљењем органа  надлежног за 

питање животне средине. 

 Израда урбанистичких планова по основу уговора са физичким и правним лицима 

или уговора о донацији, вршиће се на начин и под условима дефинисаним уговором. 

 Додела уговора о изради плана вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

Програмска активност:1101-0002 – Уређивање грађевинског земљишта 

 

350 423500 Стручне услуге     250.000,00дин 

 -услуге вештачења 

 -накнаде за остале стручне услуге  

 -наканаде за услове и података имаоца јавних овлашћења 

 -накнада за ЦЕОП  

 

351 424600 Геодетске услуге     50.000,00дин 

 -обележавање 

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

набавкама. 

 

352 485100 Накнада штете     50.000,00дин 

-накнада штете физичким и правним лицима, по основу споразума, уговора или 

решења. 

 

353 54100  Земљиште      0,00дин  

   

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност: 0601-0001- Водоснабдевање 

 

354 424600 Геодетске услуге     400.000,00дин 

  

-снимање објеката ради уписа у катастар непокретности  

 -израда геодетских подлога за техничку документацију  

 -обележавање 

Обавезе по уговору бр.II-400-1206/16 

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

набавкама. 
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355 425100 Текуће поправке и одржавање    500.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање зграда 

 -текуће поправке и одржавање објеката водоводне мреже 

 

 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у водоводном систему 

подразумевају извођење радова  дефинисаних Законом о планирању и изградњи а којима 

се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема 

надлежна Служба уз сагласност Општинског већа. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

356 511300 Капитално одржавање зграда и објеката  1.200.000,00дин 

 -Реконструкција, санација и адаптација ППВП Церовица  

  

 Реконструкција, санација и адаптација зграда и објеката водоводног система 

подразумева извођење радова на постојећим објектима дефинисаних Законом о планирању 

и изградњи. 

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

набавкама.  

 

357 511400 Пројектно планирање    850.000,00дин 

 -стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -израда техничке документације   

  -уговорене обавезе из претходног периода   

  По уговору бр.II-400-1088/15       

  -усаглашавање постојеће техничке документације   

  -израда нове техничке документације    

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

набавкама. 

    

Програмска активност: 0601-0002- Управљање отпадним водама 

 

358 424600 Геодетске услуге     100.000,00дин 

 -геодетске подлоге 

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

набавкама. 

 

359 425100 Текуће поправке и одржавање   600.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање канализације за отпадне воде   

 -текуће поправке и одржавање канализације за атм.воде  
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Радови на текућим поправкама  и одржавању зграда и објеката дефинисани су 

Законом о планирању и изградњи. 

 Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема 

надлежна Служба а на који сагласност даје Општинеко веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

360 511200 Изградња зграда и објеката    6.000.000,00дин 

 -изградња канализације за атмосферске воде  

 

Радови на изградњи и доградњи дефинисани су Законом о планирању и изградњи. 

Извођење радова вршиће се у складу са Програмом уређивања грађевинског 

земљишта на територији општине Блаце у 2016 години.  

  

361 511400 Пројектно планирање    200.000,00дин 

 -стручни надзор        

 -технички пријем         

-израда техничке документације 

  -уговорене обавезе из претходног периода   

  По уговору бр.II-400-1088/15      

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

набавкама. 

 

 

Програмска активност 06014-0003 Одржавање депонија 

 

362 425100 Текуће поправке и одржавање    0,00дин 

  

Програмска активност: 0601-0004-Даљинско грејање 

 

363 425100 Текуће поправке и одржавање   0,00дин 

  

Програмска активност: 0601-0008-Јавна хигијена 

    

364 421300 Комуналне услуге     4.000.000,00дин 

 -чишћење улица и јавних површина 

 Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема 

надлежна Служба а на који сагласнот даје Општинско веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

Програмска активност: 0601-0009-Уређење и одржавање зеленила 
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365 421300 Комуналне услуге     1.500.000,00дин 

 -одржавање зелених површина 

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема 

надлежна Служба а на који сагласнт даје Општинско веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

Програмска активност: 0601-0010-Јавна расвета 

366 421200 Улична и путна расвета    13.000.000,00дин 

 -набавка електричне енергије 

  -Обавезе по уговору бр.II-400-343/16 

     

Додела уговора за набавку електричне енергије врши се у складу са Законом о јавним 

набавкама.     

      

367 425100 Текуће поправке и одржавање   6.000.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање јавне расвете 

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови        

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема 

надлежна Служба a на који сагласност даје Општинско веће. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

 

368 511300 Капитално одржавање     0,00дин 

  

 

369 511400 Пројектно планирање    300.000,00дин 

 -стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -геодетско снимање        

 -испитивање исправности        

-израда техничке документације      

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

набавкама.  

 

Програмска активност: 0601-0012-Одржавање стамбених зграда 

 

370 481900 Учешће у инвестиционом одржавању   0,00дин 
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371 511300 Капитално одржавање зграда и објеката  150.000,00дин 

 -Инвестиционо одржавање инсталација у згради за социјално становање 

 

Програмска активност: 0601-0014-Остале комуналне услуге 

 

372 424100 Остала услуге заштите животиња   700.000,00дин 

 -зоохигијена 

  -Обавезе по уговору бр.II-400-670/16 

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

набавкама. 

 

ПРОГРАМ 7 –ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност: 0701-0001-Управљање саобраћајном инфраструктуром 

 

373 424600 Геодетске услуге     75.000,00дин 

 -израда геодетских подлога 

 -снимање објеката ради уписа у катастар  

 -обележавање 

 -Обавезе по уговору бр. II-400-1206/16 

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

набавкама. 

 

374 511200 Изградња саобраћајних објеката   37.100.000,00дин 

 -изградња и доградња општинских путева    

 -изградња и доградња некатегорисаних путева 

 -изградња мостова 

 -изградња тротоара и колских прилаза 

  -Обавезе по уговору бр.II-400-440/16 

  -Обавезе по уговору бр.II-400-405/16 

-Обавезе по уговору бр.II-400-404/16 

   

Радови на изградњи и доградњи дефинисани су Законом о планирању и изградњи. 

Извођење радова вршиће се у складу са Програмом уређивања грађевинског 

земљишта на територији општине Блаце у 2016 години.  

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

 

375 511400 Пројектно планирање    1.200.000,00дин 

-стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -израда техничке документације   

  -уговорене обавезе из претходног периода   

  По уговору бр. II-400-2104/15       

По уговору бр.II-400-1089/15      

-усаглашавање постојеће техничке документације   
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Програмска активност: 0701-0002-Одржавање путева 

376 421300 Комунална услуге     3.300.000,00дин 

 -чишћење снега 

 Извођење радова врши се у складу са Програмом радова на зимском одржавању 

путева и улица. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

377 424600 Геодетске услуге     23.000,00дин 

 -обележавање 

-Обавезе по уговору бр. II-400-1206/16 

 

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

набавкама. 

 

378 425100 Текуће поправке и одржавање   33.500.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање путева     

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови          

-текуће поправке и одржавање улица       

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови        

 -текуће поправке и одржавање тротоара     

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови      

Извођење радова на поправкама и одржавању путева дефинисано је Законом о 

јавним путевима и Законом о планирању и изградњи. 

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема 

надлежна Служба. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним 

предузећима којима је оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга 

у 2016. Години (''Сл.лист општине Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања 

комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

378/1 425100 Ревитализација пољских путева   4.932.000,00дин 

 -ревитализација пољских путева 

 

по Уговору са Министарством пољопривреде и заштите животне средине бр.II-400-

1056/16  од 12.07.2016 год. 

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

набавкама. 

 

379 511300 Капитално одржавање саобраћајних објеката 0,00дин 
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380 511400 Пројектно планирање    850.000,00дин 

-стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -израда техничке документације       

  -уговорене обавезе из претходног периода   

-усаглашавање постојеће техничке документације   

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

набавкама. 

 

Пројекат:0701-ПО1-Реконструкција и доградња пута у Горњој Пребрези 

 

381 424600 Геодетске услуге     105.000,00дин 

 -израда геодетских подлога 

  -Обавезе по уговору бр.II-400-628/15     

  -израда нових подлога      

 -обележавање        

 -снимање објеката ради уписа у катастар     

 

382 511200 Изградња саобраћајних објеката   27.070.000,00дин 

-изградња и доградња коловозних површина 

 -општински путеви 

 -некатегорисани путеви 

-саобраћајна сигнализација 

-изградња мостова 

-изградња путних објеката 

Радови на изградњи и доградњи, дефинисани су Законом о планирању и изградњи. 

Радови ће се вршити у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта на 

територији општине Блаце у 2016. години. 

 Додела уговора за извођење радова врши се у складу са Законом  о јавним 

набавкама. 

 

383 511400 Пројектно планирање    500.000,00дин 

-стручни надзор          

 -технички преглед радова        

-израда техничке документације 

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

набавкама. 

     

ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 

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

384 423500 Стручне услуге     50.000,00дин 

 -стручне услуге 

Додела уговора за набавку услуга врши се у складу са Законом  о јавним набавкама. 
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385 424600 Геодетске услуге     25.000,00дин 

 -геодетски радови на упису објекта у катастар 

 -Обавезе по уговору бр. II-400-1206/16 

Додела уговора за извођење радова врши се у складу са Законом  о јавним 

набавкама. 

 

386 511200 Изградња зграда и објеката    37.450.000,00дин 

 -обавезе из претходног периода: 

 По уговору бр.II-400-1294/15 и Анексу бр.II-400-2103/15   

 По уговору бр.II-400-1047/15 

-стручни надзор 

 -технички преглед радова          

 -стручни надзор 

 -технички преглед радова 

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

 

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

387/1 511200 Објекти за потребе образовања    23.440.000,00дин 

 -реконструкција и доградња зграде ПУ ''Наша Радост'' у Блацу   

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

 

387/2 511400 Објекти за потребе образовања    400.000,00дин 

-стручни надзор        

 Додела уговора за набавку радова врши се у складу са Законом  о јавним набавкама 

 

ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Пројекат. 1501-П01-Прибављање непокретности у јавну својину 

387 511100 Прибављање непокретности   90.000.000,00дин  

 

 Прибављање непокретности у јавну својину врши се у складу са Законом о јавној 

својини, на основу Одлуке СО Блаце. 

Члан 4. 

 Остали делови Програма остају неизмењени. 

 

Члан 5. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

oпштине Блаце“ и важи до 31.12.2016 год. 

 

Број: II-400-1706/16 

У Блацу, 12.10.2016. године  

      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

      

                              ПРЕДСЕДНИК 

                        Зоран Јозић с.р. 
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