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На основу члана 68. stav 1. тачка 2. Статута Општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце бр.7/2008, 1/2013 и 1/2015) и чл.12. став 2. Закона о становању („Службени гласник 

Републике Србије“ бр.80/92, 76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 

44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-др.закон  и 99/2011), Општинскo веће 

општине Блаце, на седници одржаној дана 20.09.2015. годене, доноси 
  

ПРАВИЛНИК 

 О ФИНАНСИРАЊУ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА СРЕДСТВИМА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  
 

Члан 1. 
Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак 

финансирања радова на одржавању стамбених зграда на територији општине Блаце средствима 
буџета Општине Блаце. 

 

Члан 2. 

 Стамбеном зградом у смислу овог Правилника сматра се зграда намењена становању у 

којој су најмање четири посебна дела намењена становању (стамбена зграда за колективно 

становање), а која је изграђена на територији општине Блаце у складу са прописима којима се 

уређује изградња објеката. 

 

Члан 3. 
 Стамбене зграда се одржава на начин којим се обезбеђује употребљивост и исправност 

заједничких уређаја и опреме, заједничких делова зграде, употребљивост зграде као целине и 

безбедност њеног коришћења. 

 Одржавањем стамбене зграде, у смислу става 1. Овог члана, сматра се и извођење радова у 

стану или другом посебном делу зграде ако су од утицаја на одржавање, безбедно коришћење 

зграде и безбедност зграде као целине.  

Члан 4. 

 Радовима на одржавању стамбене зграде у смислу овог Правилника сматрају се радови на 

одржавању стамбене зграде чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и 

здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине. 

Радови на одржавању стамбене зграде из став 1. овог члана су радови на  инвестициопном 

одржавању.  

Овај Правилник се не односи на радове на текућем одржавању зграде као ни нa радове на 

хитним интервенцијама.  

 

Радовима на инвестиционом одржавању сматрају се радови на поправци или замени: 

1) кровне конструкције,  кровног покривача и других елемената крова (димњаци, 

вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, 

сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и др);  

2) оштећених конструктивних елемената зграде;  

3) лифта са припадајућим деловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и 

уређајима) као и испитивање исправности са издавањем употребне дозволе према важећим 

прописима о лифтовима;  

4) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од 

продора воде;  

5) хоризонталне и вертикалне хидроизолације;  

6) водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону 

мрежу до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника и сл) у згради; 

7) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;  

8) електроинсталације зграде до струјомерног ормана;  
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9) инсталација централног грејања, грејног тела у згради, делова топлотних постројења и 

уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем мреже;  

10) пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим 

деловима (просторија са инсталацијама и уређајима);  

11) хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за 

смањење притиска воде, са припадајућим деловима и инсталацијама;  

12) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, 

лођама и другим заједничким деловима зграде;  

13) дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде;  

14) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;  

15) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других 

спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;  

16) инсталације и уређаја за узбуњивање у згради;  

17) громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових 

делова у згради;  

18) хидраната, хидрантских црева и других хидрантских делова у згради;  

19) инсталације и уређаја за централно загревање воде за заједничке просторије које 

припадају згради;  

20) противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара;  

21) казана на чврсто гориво у заједничким деловима зграде;  

22) санитарних уређаја у заједничким деловима зграде;  

23) уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).  

 

Члан 5.  
Средства за финансирање радова на одржавању стамбених зграда опредељују се Одлуком 

о буџету општине Блаце за сваку буџетску годину. 
Додела средстава врши се спровођењем јавног конкурса. Конкурс се спроводи једном 

годишње. Конкурс се може поновити, уколико се сва предвиђена средства не доделе у 
претходном конкурсу. 

Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета Општине Блаце у 
текућој години за финансирање пројеката на одржавању стамбених зграда доноси Општинско 
веће општине Блаце.  

Одлука садржи: 
- предмет јавног конкурса; 

- укупан износ средстава која се конкурсом додељују;  

- износ средстава који се додељује по једној пријави;  

- минималном учешћу подносиоца пријаве; 

- критеријуме за оцену пријава;  
Члан 6. 

Конкурс спроводи Комисија коју Одлуком именује Општинско веће општине Блаце. 
Комисија има председника и два члана, од којих сваки има по једног заменика.  У 

Комисију се не могу именовати станари стамбених зграда на територији Општине Блаце. 
Комисија ради и одлучује у присуству сва три члана (или заменика). 

Задатак Комисије је да: 
-припреми и објави текст јавног позива који је у складу са текстом Одлуке о расписивању 

јавног конкурса; 
-пружи додатне информације заинтересованим подносиоцима пријаве у току трајања 

јавног позива; 
-прикупи, прегледа и оцени приспеле пријаве;  
-сачини извештај о стручној оцени пријава приспелих по јавном позиву; 

 

Члан 7.  
Јавни позив се објављује на интернет страници општине Блаце и на огласној табли 
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општине Блаце. Јавни позив може бити објављен и у другим средствима јавног 

информисања.  

Текст јавног позива обавезно садржи:  

- предмет и циљ јавног конкурса; 

- укупан износ средстава која се конкурсом додељују;  

- износ средстава који се додељује по једној пријави;  

- минималном учешћу подносиоца пријаве; 

- обавезне услове за учешће у конкурсу и начин доказивања; 

- месту и року за достављање пријаве; 

- критеријумима за оцену пријава; 

- документацији која се прилаже уз пријаву; 

- рок за доношење одлуке о избору;  

- начин објављивања одлуке. 

 Истовремено са јавним позивом објавују се: 

- Образац пријаве; (један или више појединачних образаца); 

- упутство подносиоцима пријава о начину попуњавања и подношења пријава и о 

документацији која се прилаже уз пријаву;    
Члан 8. 

Право учешћа у конкурсу имају органи управљања стамбене зграде који су формирани у 

складу са Законом о одржавању стамбених зграда ( Скупштина зграда или Савет зграде) и који су 

регистровани на територији општине Блаце. (у даљем тексту подносилац пријаве). 

Подносилац пријаве право учешћа у конкурсу остварује подношењем пријаве (предлога 

пројекта) на начин и под условима који су дефинисани јавним позивом. 
Један подносилац пријаве може на једном конкурсу учествовати само са једном пријавом.  
Уколико се у једној буџетској години конкурс спроводи више од једног пута, Подносилац 

пријаве којем су на претходном конкурсу додељена средстава , нема право учешћа на другом 
конкурсу у истој буџетској години.  

 
Члан 9.   

Подношење пријава врши се искључиво на пријавном обрасцу који је саставни део јавног 
позива, на начин и у року који је одређен јавним позивом. 

Образац пријаве се попуњава електронски а подноси у штампаном облику у једном 
примерку у оригиналу.  

Образац пријаве се попуњава на српском језику, ћириличним писмом. 

Образац потписује и оверева печетом овлашћено лице. 

 Уз Образац пријаве доставља се сва документација која је наведена у јавном позиву а 

којом подносилац пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у конкурсу . 

Уз Образац пријаве доставља се документација која је наведена у јавном позиву а којом 

подносилац пријаве доказује критеријуме за оцењивање. 

 Пријава попуњена и поднета на начин који је другачији од начина описаног у овом 

правилнику сматраће се неисправном и неће се оцењивати. 

 

Члан 10. 
Обавезни услови за учешће у конкурсу су: 
-да је орган управљања зградом (Скупштина зграде или Савет зграде) регистрован У 

складу са Законом о одржавању стамбених зграда на територији општине Блаце. 
-да је орган управљања стамбеном зградом донео одлуку о извођењу радова на одржавању 

зграде у складу са Законом о одржавању стамбених зграда. 
- да орган управљања има отворен рачун код послове банке и да тај рачун  није у блокади; 

 

Члан 11. 
Радови који су прихватљиви за финансирање морају бити у складу са описом из чл.4. овог 

Правилника. 
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За извођење радова на инвестиционом одржавању, орган управљања стамбеном зградом у 

обавези је да прибави одобрење за извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи. 
 

Члан 12.  
Трошкови који су прихватљиви за финансирање су: 

-трошкови набавке услуга (геодетске, пројектантске, стручни надзор, испитивање исправности 

инсталација, технички преглед и сл.) 

-трошкови набавке и уградње материјала и опреме неопходне за извођење радова на одржавању 

зграде; 

-трошкови извођења радова на одржавању зграде; 

-трошкови ПДВа; 

 Трошкови који нису прихватљиви за финансирање су: 

- покривање дугова или губитака, пристигле пасивне камате и сл.  

- ставке које се већ финансирају из других пројеката. 

- трошкови презентације, оглашавања и сл.трошкови који нису у диретној вези са извођењем 

радова. 

Члан 13.  
Критеријуми за оцењивање пројеката (пријава) могу бити: 

- Усклађеност пријаве (предлога пројекта) са циљевима јавног позива; 

- проценат учешћа подносиоца пријаве у финансирању радова; 

- претходна активност Скупштине зграде на радовима на одржавању; 

- број корисника пројекта; 

- број корисника из осетљивих група (стара лица, деца, инвалиди, самохрани родитељи, 

примаоци помоћи и др.) 

- спремност пројекта за реализацију; (решени имовинско-правни односи, издато одобрење 

за извођење радова и сл.) 

- реалност предложеног буџета; 

- одрживост пројекта након завршетка подршке; 

  
Члан 14.  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс одређује се јавним позивом. 
Рок не може бити краћи од 10 нити дужи од 30 календарских дана.  

 

Члан 15. 
Отварање понуда приспелих по јавном позиву врши се на начин и у року одређеном у 

јавном позиву. 

Отварање понуда спроводе сва три члана Комисије. 

Отварању понуда могу да присуствују и подносиоци пријава. 

О отварању понуда сачињава се записник. У записник се уносе подаци о приспелим 

понудама, броју под којим су заведене и датуму пријема, о уоченим недостацима. Записник о 

отварању понуда се доставља свим подносиоцима пријава у року од 3 дана од дана отврарања 

пријава. 

Члан 16.  
 Комисија врши оцену пријава које су приспеле на адресу наручиоца у року и на начин 
одређен у јавном позиву. 
 Пријава које стигну после истека рока за достављање сматраће се неблаговременим и неће 

се оцењивати. 

 Пријава која је попуњена или поднета на начин који је другачији од начина описаног у 

овом правилнику, јавном позиву и упутству за попуњавање пријава,  сматраће се неисправном и 

неће се оцењивати. 

 Комисија ће извршити оцењивање благовремених и исправних пријава у складу са 

критеријумима наведеним у јавном позиву. 
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 Комисија врши оцењивање пријава (предлога пројеката) додељивањем одређеног броја 
поена по сваком од задатих критеријума. Критеријуме, максимални број поена по за сваки од 
критеријумима као и начин бодовања одређују се јавним позивом.  
 Сваки члан Комисије врши појединачно оцењивање сваке од пријава. На основу 
појединачних оцене врши се сабирање оцена и свакој од пријава се додељује збирна оцена. На 
основу добијених збирних оцена вршу се рангирање пријава. 
 О оцењивању пријава Комисија сачињава Извештај. Извештај садржи податке о свим 
поднетим пријавама, о неблаговременим и неисправним пријавама, о благовременим и исправним 
пријавама које су оцењиване, ранг листу са бодовима и предлог одлуке о избору пројеката који ће 
се финансирати из буџета општине Блаце. Извештај се доставља Општинском већу општине 
Блаце у року од 15 дана од дана отварања пријава.  

На основу Извештаја о оцени понуда, Општинско веће доноси Одлуку о избору најбољих 
пријава по јавном позиву за доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање радова на 
одржавању стамбених зграда. Одлука се објављује на огласној табли општине Блаце и на интернет 
страници општине Блаце  www.blace.org.rs. 

 
На основу одлуке Општинског већа, Председник општине Блаце закључује Уговор о 

додели средстава из буџета општине Блаце за финансирање радова на одржавању стамбене зграде 
са Скупштином зграде. 

Члан 17.  
Уговор о финансирању пројекта садржи:  

-податке о уговорним странама (назив, адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање); 

-назив и кратак опис пројекта;  

-укупну вредност пројекта; 

-износ средстава која се додељују из буџета општине Блаце за реализацију пројекта;  

-права и обавезе уговорних страна; 

-услове за раскид уговора;  

-начин решавања спорова. 

Члан 18. 
 

Корисници средстава из овог Правилника дужни су да Комисији доставе наративни и 
финансијски извештај о реализацији пројекта у року од 30 дана од дана завршетка реализације 
пројекта, односно најкасније до 01. фебруара наредне године. 

Образац за наративни и финансијски извештај је саставни део Уговора.  
Уколико орган управљања стамбеном зградом не достави тражене извештаје из става 1. 

овог члана или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да 
у буџет општине Блаце врате уплаћена средства, у року од 30 дана од дана раскида уговора о 
додели средстава уз увећање каматне стопе утврђене Законом.    

У случају да корисник средстава врши злоупотребу права из закљученог уговора, као и у 

случају непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених средстава у 
буџет општине Блаце, Председник општине уз сагласност Општинског већа општине Блаце ће 

покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за свесно кршење уговорних одредаба, 
злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета општине Блаце.  

 
Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 

Блаце“. 
 

Број: II-400-1399/15 
Дана, 20.09.2015. године 
Гордана Китановић 
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