
 О п ш т и н а   Б л а ц е 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ       

ГОДИНА: XXVII 

 БРОЈ: 2 

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 10. 02. 2020. године 

 ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ 

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана 



На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

гласник Републике Србије" број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 42. 

став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије" број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 43. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 9. 

фебруара 2020. године, доноси   

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину (,,Сл.лист општине Блаце“, 

бр. 14/19), (у даљем тексту: Одлука ), износ укупних прихода и примања од ,,388.356.366“ 

замењује се износом од ,,388.506.366“. 

Члан 2. 

У члану 2. став 1.Одлуке, износ текуће буџетске резерве од ,,6.000.000“ замењује се 

износом од ,,1.000.000“. 

Члан 3. 

Члан 4. Одлуке, мења се и гласи: 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2020. годину, састоје се од: 

ОПИС 
Износ у 

динарима 

Износ у 

динарима 

(Ребаланс I) 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА     

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине (Класа 7+8) 388,356,366 388,506,366 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (Класа 7) у чему: 386,356,366 386,506,366 

-буџетска средства 381,930,916 381,930,916 

- сопствени приходи 4,045,000 4,195,000 

- донације 380,450 380,450 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

(Класа 8) 2,000,000 2,000,000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске  423,532,366 427,666,379 

имовине (класа 4+5)     

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (Класа 4) у чему: 383,169,916 370,053,929 

- текући буџетски расходи 379,234,916 365,968,929 

- расходи из сопствених прихода 3,935,000 4,085,000 

- донације 0 0 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

(класа 5) у чему: 40,362,450 57,612,450 

- текући буџетски издаци 39,872,000 57,122,000 

- издаци из сопствених прихода 110,000 110,000 

- донације 380,450 380,450 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -35,176,000 -39,160,013 

Издаци за набавку финансијске имовине     

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -35,176,000 -39,160,013 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

Примања од продаје финансијске имовине     

Примања од задуживања     

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 35,176,000 39,910,013 

Издаци за отплату главнице дуга (61)   750,000 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 35,176,000 39,910,013 
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Члан 6. 

 

    Члан 7. Одлуке, мења се и гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020., 2021. и 2022. годину исказују се 

у следећем прегледу: 
Ред. 

бр. 

Екон. 

Клас. 

Опис Износ у динарима 

2020. 2021. 2022. 

1 2 3 4 5 6 

  A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

 511 Зграде и грађевински објекти    

1.  Сакупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода у Блацу (Изградња ППОВ 

Блаце  и реконструкција и доградња 

канализације за отпадне и атмосферске воде) 

600.000 

 

37.868.000 37.868.000 

2.  Доградња зграде ПУ ''Наша Радост'' у Блацу 20.550.000 

 

0 0 

3.  Изградња комплекса отворених базена у 

Блацу 

66.000 

 

29.000.000 29.000.000 

4.  Реконструкција некатегорисаног пута у 

Ђуревцу 

4.560.000 

 

0 0 

  Б.ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    

 511 Израда планске документације    

5.  Изградња дечијег игралишта 500.000 

 

  

6.  Израда планске документације 

 

3.200.450 

 

2.400.000 2.400.000 

7.  Израда техничке документације   5.631.000 

 

3.400.000 3.400.000 

 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА    

  Машине и опрема 

 

2.260.000 

 

3.500.000 3.500.000 

 513 Остале некретнине и опрема    

  Уређење туристичке зоне ,,Блачко језеро“ 18.000.000 18.000.000 0 

 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМА    

  Нематеријална опрема 

 

450.000 

 

450.000 450.000 

 541 ЗЕМЉИШТЕ    

  Прибављање непокретности у јавну 

својину 

1.800.000 

 

2.000.000 2.000.000 
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Члан 7. 

Члан 8. Одлуке, мења се и гласи: 

Расходи и издаци из ове Одлуке користе се за следеће програме: 

  

Редни број НАЗИВ ПРОГРАМА 
Средства из 

буџета  

Средства из 

осталих 

извора Укупно 

Програм 1 

 

Урбанизам и просторно планирање 6.322.000 380.450 6.702.450 

Програм 2 

 

Комуналне делатности 26.339.000 4.050.000 30.389.000 

Програм 3 

 

Локални економски развој 1.500.000 0 1.500.000 

Програм 4 

 

Развој туризма 29.137.598 4.778.339 33.915.937 

Програм 5 

 

Пољопривреда и рурални развој 7.700.000 9.500.000 17.200.000 

Програм 6 

 

Заштита животне средине 9.135.000 700.000 9.835.000 

Програм 7 

 

Организација саобраћаја и саобраћајна  

инфраструктура 20.960.000 7.450.000 28.410.000 

Програм 8 

 

Предшколско васпитање и образовање 33.226.512 22.000.000 55.226.512 

Програм 9 

 

Основно образовање и васпитање 20.819.000 1.800.000 22.619.000 

Програм 10 

 

Средње образовање и васпитање 11.505.000 0 11.505.000 

Програм 11 

 

Социјална и дечја заштита 22.132.000 5.000.000 27.132.000 

Програм 12 

 

Здравствена заштита 4.900.000 0 4.900.000 

Програм 13 Развој културе и информисања 24.158.851 530.000 24.688.851 

Програм 14 Развој спорта и омладине 37.070.744 250.000 37.320.744 

Програм 15 

 

Опште услуге локалне самоуправе 96.568.950 4.546.674 101.115.624 

Програм 16 

 

Политички систем локалне самоуправе 15.956.261 0 15.956.261 

Програм 17 

 

Енергетска ефикасност 0 0 0 

УКУПНО: 367.430.916 60.985.463 428.416.379 

 

 

Члан 8. 

 

          У члану 5. Одлукe, износи појединих прихода и примања, из осталих извора, мењају се и 

износе: 

 

742370- Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним 

               активностима, са 630.000 на 530.000                                                    (умањује се за 100.000)                                                                                                                                 

321310- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, са 35.176.000 на 39.910.013 

            (увећава се за 4.734.013) 
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            Уводи се нова економска класификација: 

771100- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, извор 07-Трансфери од других нивоа       

              власти, са износом од 250.000   

 

                                                                                        

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 

 

У члану 15. Одлуке, износ укупних расхода и издатака ,,423.532.366“ замењује се износом 

,,428.416.379“. 

У члану 15. Одлуке, врше се и следеће промене у расходима и издацима, распоређених по 

организационој, програмској, економској и функционалној класификацији: 

 

У Разделу 3. Општина Блаце- Председник  

- позиција 33- Остале дотације и трансфери, са 25.000 на 27.047                          (увећава се за 2.047) 

 

У Разделу 5. Општина Блаце- Општинска управа 

- позиција 73- Текуће поправке и одржавање опреме, са 500.000 на 850.000         

       (увећава се за 350.000)                                                  

- позиција 74- Административни материјал, са 1.000.000 на 650.000               (умањује се за 350.000)     

- позиција 80- Остале дотације и трансфери, са 360.000 на 380.173 

                                                                                                                                     (увећава се за 20.173)                                                                                                                                   

- позиција 90- Текућа резерва, са 6.000.000 на 1.000.000                                (умањује се за 5.000.000)  

- позиција 98- Дотације осталим непрофитним институцијама, са 8.060.000 на 1.500.000             

                                                                                                                               (умањује се за 6.560.000) 

- позиција 126- Текуће субвенције за пољопривреду, извор 01, са 7.500.000 на 5.500.000 

                                                                                                                               (умањује се за 2.000.000) 

 

У оквиру Програма 4-Развој туризма, Шифра: 1502, уводи се нови пројекат: 

 Пројекат: 1502-П01 Уређење туристичке зоне „Блачко језеро“,  

-позиција 124/1 Остале некретнине и опрема, економска класификација 513100, функционална    

                            класификација 474, за коју се средства обезбеђују из извора 01-Приходи из буџета,  

                            у износу од 13.221.661 и извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих  

                            година, у износу од 4.778.339 

 

У оквиру Програма 5-Пољопривреда и рурални развој, Шифра: 0101, уводи се нови пројекат: 

 Пројекат: 0101-П01 Подршка младим пољопривредницима на територији општине Блаце,  

-позиција 126/1 Текуће субвенције за пољопривреду, економска класификација 454100,  

                            функционална класификација 421, за коју се средства обезбеђују из извора 01- 

                            Приходи из буџета, у износу од 2.000.000 

 

-позиција 146-Текући трансфери осталим нивоима власти, са 20.069.000 на 19.819.000  

                                                                                                                                   (умањује се за 250.000), 

  изменом следећих позиција у аналитичком плану расхода: 

4237- Репрезентација, са 150.000 на 200.000                                                    (увећава се за 50.000) 

4239- Остале опште услуге, са 1.400.000 на 905.700                                     (умањује се за 494.300) 

4252- Текуће поправке и одржавање опреме, са 300.000 на 400.000            (увећава се за 100.000) 

4261- Административни материјал, са 350.000 на 400.000                              (увећава се за 50.000) 

4831- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 0 на 44.300                   (увећава се за 44.300) 

 

-позиција 147-Капитални трансфери осталим нивоима власти, са 750.000 на 1.000.000  

                                                                                                                                   (увећава се за 250.000), 
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  изменом следеће позиције у аналитичком плану издатака: 

5114- Пројектно планирање, са 100.000 на 350.000                                       (увећава се за 250.000) 

 

Глава 5.01. – Месне заједнице 

Из извора 01-Приходи из буџета: 

- позиција 172-Комуналне услуге, са 1.000.000 на 0                                          (умањује се за 1.000.000)  

   

Из извора 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 

- позиција 180- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 980.000 на 835.674         

                                                                                                                                    (умањује се за 144.326)  

- позиција 182- Материјали за саобраћај, са 80.000 на 170.000                              (увећава се за 90.000)  

- позиција 184- Материјали за посебне намене, са 48.000 на 58.000                     (увећава се за 10.000)    

 

         

Глава 5.03.-Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“ 

- позиција 245- Остале накнаде штете, са 1.500.000 на 1.338.000                       (умањује се за 162.000) 

 

Замењује се назив Главе 5.04.-Општинска управа/Спортски центар „Блаце“, новим називом: 

Глава 5.04.-Општинска управа/Установа за одржавање објеката у својини општине Блаце 

„Блаце“ и у оквиру те главе мења се: 

  

-позиција 252-Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, из извора 07- 

            Трансфери од других нивоа власти, са 100.000 на 250.000                      (увећава се за 150.000)  

 

Међузбирови- „Укупно за програмску активност 1301-0004“, „Укупно за функцију 810“, „Укупно за 

програм 14“, „Укупно за главу 5.04.“  (колона 6), износи од „19.360.065“, замењују се износима од 

„18.614.744“. 

 

Глава 5.05.-Општинска управа/Туристичка организација ,,Блаце“ 

- позиција 306- Остале специјализоване услуге, са 6.500.000 на 6.000.000      (умањује се за 500.000) 

 

Глава 5.06.-Општинска управа/Предшколска установа ,,Наша радост“ Блаце 

- позиција 345- Остале дотације и трансфери, са 170.000 на 148.119                 (умањује се за 21.881) 

 

Међузбир-„УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5“ (колона 6), износ од „350.364.882“, замењује се износом од  

„349.617.514“. 

 

Збир „УКУПНО РАСХОДИ (РАЗДЕО 1+2+3+4+5)“ (колона 6), износ од „368.176.237“, замењује се 

износом од „367.430.916“. 
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IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

У члану 30. став 2. речи ,,Спортски центар ,,Блаце“, замењују се речима ,,Установа за 

одржавање објеката у својини општине Блаце ,,Блаце“. 

        

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи до 31.12.2020. године и биће 

објављена у ,,Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

Број: I-400-318/2020 

У Блацу, 9. фебруар 2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                        

     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије'', број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 236. до 242. Закона 

о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник Републике Србије'', број 95/18) и члана 43. 

став 1. тачка 41. Статута oпштине Блаце („Службени лист oпштине Блаце“, број 5/19), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 9. фебруара 2020. године, доноси : 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара на територији 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 10/19), тако што се глава IV Накнаде за коришћење 

јавних површина и тарифа накнада за коришћење јавних површина мења и гласи:  

 

,,НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ“ 

Врсте накнада 

Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавне површине су: 
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, 
за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе; 

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова и изградњу. 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1. тачке 1) 
овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

-објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 
продају шгампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монгажни 
објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, 
башта угоститељског објекта; 

-за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других 
манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за 
коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку 
возача и др. 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог 
члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење 
трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

Јавна површина у смислу овог закона јесте површина утврђена планским документом јединице 
локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима: 

-јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.); 

-трг; 
-јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.); 

-јавна   површина   блока   (парковски   уређене површине и саобраћајне површине).  

  

Члан 3. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа: Одељење за 
инспекцијске послове - преко комуналних инспектора. 

 

Обвезник накнаде 

Члан 4. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 
Обавеза настаје даном почетка коришћења јавне површине.за чије је коришћење прописано 

плаћање накнаде. 
Обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 
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Основица  

Члан 5. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 
изражена у метрима квадратним (m2). 

Висина накнаде 

Члан 6. 

Износ накнаде је прописан Тарифом  накнаде за коришћење јавних површина, која је саставни део 

ове Одлуке.  Висина накнада утврђена овом одлуком може се изменити једанпут годишње, и то у поступку 

утврђивања буџета општине за наредну годину. 

Изузетно,  висина    накнаде    утврђена    овом одлуком, може се изменити и у случају доношења, 

односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне 

самоуправе. 

Члан 7. 

На територији општине Блаце накнада се плаћа у различитој висини зависно од врсте делатности, 
површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим 
се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, 
предмети или врше услуге за које се плаћају накнаде. 

Накнада се плаћа у дневном, месечном и годишњем износу сразмерно времену коришћења на 
начин прописан овом Одлуком. 

 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан  8. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног 
простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним 
карактеристикама објекта. 

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. У месецу за 
претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од 
дана достављања решења. 

У погледу начина утврђивања накнаде, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, утврђује Одељење за буџет, финансије 
,локалну пореску администрацију и јавну набавку  у складу са  законом  који  уређује порески поступак и 
пореска администрација. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком примењују се одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе и Закона о општем управном поступку. 

Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Министарству Финансија – 

Пореској управи, Сектору за пореско-правне послове и координацију, Регионалном одељењу за 

другостепени поступак Ниш, у року од 15 дана од дана достављања решења, а преко општине Блаце – 

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

Ослобођења 

Члан 9. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских 
средстава, као и организација Црвеног крста. 

Накнаде се не плаћају за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 
организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и од 
стране субјеката према којима општина Блаце врши права оснивача. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 
извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине врши 
због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом 
извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију. Под довођењем 
објекта у функцију подразумевају се радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не издаје 
одобрење по Закону о планирању и изградњи. 

 

Припадност прихода 

Члан 10. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине Блаце. 
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Члан 11. 

За коришћење јавне површине уводи се: 
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности; 
          2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје надлежни орган општине Блаце; 
             3)накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу 

Зоне 

Члан 12. 

    

   Накнада из члана 35. став 1. тач. 1) и 3) ове Одлуке се утврђује  у различитој висини по деловима 

територије општине Блаце , односно зонама у којима се нлазе објекти , површине, односно предмети или 

врше услуге за које се плаћа накнада и то : 

ПРВА ЗОНА: 

 У насељеном месту  Блаце, унутар границе одређене улицама и географским појмовима (осовином 

улица и речног корита), улицом Српске хероине Милунке Савић до улице Кнеза Лазара, улицом Кнеза 

Лазара у правцу северо- запад до улице Карађорђеве, улицом Карађорђевом до улице Косте Војиновића, 

улицом Косте Војиновића до улице Видовданске, улицом видовднском у правцу исток до улице браће 

Вуксановић, од улице Браће Вуксановић  улицом војводе Степе у правцу северо – исток до улице Николе 

Тесле, улицом Николе Тесле до улице Цара Душана, улицом Цара Душана у правцу северо – исток до 

улице Војводе Мишића, улицом Војводе Мишића до улице 7. Јула у правцу југо- запад до улице Краља 

Петра Првог Карађорђевића, улицом Краља Петра Првог Карађорђевића у правцу југо- исток  до улице 

Радомира Путника, улицом Радомира Путника до реке Блаташнице, реком Блаташницом до улице Српске 

хероине Милунке Савић. 

ДРУГА ЗОНА: 

Део насељеног места Блаце који није обухваћен првом зоном а у границама ПГР- 

насеља Блаце. 

ТРЕЋА ЗОНА: 

 Обухвата земљиште на територији општине Блаце изван границаПГР-а насеља Блаце. 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Уплата прихода од накнада и извештавање 

Члан 13. 

Накнаде за коришћење јавних добара утврђене овом одлуком уплаћују се на рачуне прописане за 
уплату јавних прихода. 

Примена других прописа 

Члан 14. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 
застарелости и осталог што није прописано овом одлуком лица надлежна за утврђивање накнаде сходно 
примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

Поступак утврђивања, контроле и наплате накнаде који спроводи Одељење за буџет 
финансије,локалну пореску администрцију и јавне набвке  Општинске управе општине Блаце , врши се у 
складу са одредбама закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

                    Начин усклађивања 

 

Члан 15. 

Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 
1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су 
надлежности послови статистике. 

Приликом усклађивања висине накнада из става 1. овог члана, основица за усклађивање су 
последњи објављени усклађени износи. 

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује 
усклађене висине накнада из става 1. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Усклађени износи накнада примењиваће се од првог јануара наредне године у односу на годину у 
којој се врши усклађивање. 
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                     Казнене одредбе 

Члан 16 

Ако не плати утврђену накнаду, ако не утврди и не плати накнаду, ако не достави прописан образац, 

односно пријаву или достави непотпун образац, односно пријаву и обрасце и пријаве који садрже нетачне 

податке, односно за учињен прекршај из члана 274. тачка 1.и тачка 3. Закона, казниће се новчаном казном 

за прекршај: 

1. физичко лице и одговорно лице у правном лицу 5.000,00 динара 

2. предузетник 10.000,00 динара 

3.  правно лице 500.000,00 динара 

 

Ступање на снагу 

Члан 17. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у ''Службеном листу општине Блаце“.  

 

Члан 18. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту и унпређење 

животне средине („Службени лист oпштине Блаце“, број 9/10),” 

 

Члан 2. 

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

 

 

 

ТАРИФА ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.1. 

 

1.Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, 

од сваког целог или започетог квадратног метра коришћеног простора утврђује се накнада у дневном 

износу по м
2
, и то: 

 

-за постављање пулта за излгање и продају  воћа и поврћа, постављање уређаја за печење и продају кокица, 

уређаја за израду и продају мини крофница, уређаја за производњу и продају  шећерне вуне, уређаја за 

производњу и продају помфрита , постављање расхладне коморе за продају сладоледа, расхладне коморе 

за продају сладоледа на точење, расхладне витрине за продају хладних напитака, апарата за продају 

топлих напитика и еспресо кафе, 

 

1. Зона 1 12,00 

2. Зона 2 10,00 

3. Зона 3                                            5,00 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.2. 

 

-за постављање тезги и заузимање простора за време празника (Нова година, 8. Март, сајам цвећа и др.)  

170,00 дин/м
2 
дневно 

 

-за постављање тезги за време манифестација и вашара  1.700,00дин/м
2 
дневно

 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.3 
 

Накнада за коришћење простора на  јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за  

коришћење простора за постављање летњих башти, а  утврђује се у дневном износу по м2, у зависности од 

зоне и то: 

 

1. Зона 1 12,00 

3. Зона 2 10,00 

3. Зона 3                                            5,00 
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Период за који се наплаћује коришћење баште је од 01.03 до 31.10. текуће године. За обављање 

угоститељске делатности у башти отвореног типа, у периоду од 01. новембра до 28. фебруара, умањује се 

за 80 % од прописане накнаде. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.4. 

 

  Накнада за коришћење простора на  јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за  

коришћење простора за постављање монтажних садржаја за дечији забавни и спортски програм, дечији 

аутомобили на батерије, а  утврђује се у дневном износу по м2, у износу од 20 динара. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.5. 

 

Накнада за коришћење простора на  јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за  

коришћење простора за забавни луна парк,  трамболине, утврђује се у дневном износу по м2, узносу од 20 

динара. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.6. 

 

Накнада за коришћење простора на  јавној површини у пословне и друге сврхе плаћа се за  

коришћење  простора  слободних површина за кампове, постављање шатора и других објеката 

привременог коришћења, за сваки м
2
  заузете површине у износу од 20,00 динара дневно. 

 

Накнаду из овог тарифног броја, висина накнаде за коришћење јавне површине плаћа правно лице, 

предузетник и физичко лице на основу решења Општинске управе, Одељења за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и јавне набавке, а по претходно издатом одобрењу  Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, стамбене и имовинско правне послове 

Захтев који се доставља Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене и имовинско правне 

послове мора да садржи следеће податке пореског обвезника: 

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, седиште правног 
лица из АПР-а, временски  период  коришћења јавне површине као и доказ о уручењу одобрења; 

- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони број, ЈМБГ, матични број радње, 
адреса пребивалишта из личне карте, назив радње са седиштем из АПР-а, као и број одговарајуће исправе 
за избегла, прогнана и расељена лица, временски период коришћења јавне површине као и доказ о уручењу 
одобрења. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по решењу  Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за 
које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења 

3. Накнада се не плаћа за коришћење простора на јавним површинама ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2.1. 

 

Накнада за коришћење јавног простора за оглашавање за сопствене потребе и потребе других 

лица,  као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица којима се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 

површине, за коју дозволу издаје надлежни орган јединице локлане самоуправе, плаћа се за постављање 

рекламних паноа, укључујући исписивање фирме ван пословног простора  на објектима и просторима који 

припадају општини ( коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично) утврђује се у дневном 

износу по м2, у зависности од зоне и то: 

 

1. Зона 1 30,00 

2. Зона 2 20,00 

3. Зона 3                                          10,00 

 

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник и физичко лице на основу 

решења Општинске управе, Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 

набавке, а по претходно поднетом захтеву и  издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

стамбене и имовинско правне послове  

Захтев који се доставља Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене и имовинско правне 

послове мора да садржи следеће податке пореског обвезника: 

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, седиште правног 
лица из АПР-а, временски  период  коришћења јавне површине као и доказ о уручењу одобрења; 

- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони број, ЈМБГ, матични број радње, 
адреса пребивалишта из личне карте, назив радње са седиштем из АПР-а, као и број одговарајуће исправе 
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за избегла, прогнана и расељена лица, временски период коришћења јавне површине као и доказ о уручењу 
одобрења. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по решењу  Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за 
које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

 

Накнада за коришћење јавног простора  се плаћа за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, а  утврђује се у дневном износу 

по м2, и то: 

-при изградњи објеката по м
2
 заузете површине.......................................................70,00 дин  I зона 

-при изградњи објеката по м
2
 заузете површине.......................................................35,00 дин  II зона 

-при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара по м
2
....... 50,00 дин    

 

Накнаду из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник и физичко лице на основу 

решења Општинске управе, Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 

набавке, а по претходно поднетом захтеву и издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

стамбене и имовинско правне послове  
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, седиште правног лица 

из АПР-а, временски период коришћења јавне површине као и доказ о уручењу акта; 
- за предузетнике и физичка лица: порески идентификациони број, ЈМБГ, матични број 

радње,адреса пребивалишта из личне карте, назив радње са седиштем из АПР-а, као и број одговарајуће 
исправе за избегла, и прогнана и расељена лица, временски период коришћења јавне површине, као и доказ 
о уручењу одобрења.   

Накнаду из става 1.  тачка 1. овог члана плаћа инвеститор објекта, на основу скице заузећа са 
исказаном површином   заузећа овереном од стране одговорног пројектанта   и   одобрења   о   коришћењу  
јавне површине издате од стране надлежног одељења Општинске управе Блаце. 

 Накнада из става 1.тачка 2. овог члана по основу заузећа јавне површине грађевинским 
материјалом увећава се за 100% ако инвеститор продужи одобрени рок за заузимање јавне површине. Под 
продужењем рока подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евдентираног у писменој изјави 
инвеститора о почетку грађења односно извођења радова и року завршетка грађења, односно извођења 
радова према Закону о планирању и изградњи. 

 Накнада из става 1. овог тарифног броја   не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне 
површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и 
приликом извођења радова јавних и јавно комуналних предузећа на изградњи или реконструкцији објеката 
комуналне инфраструктуре. 

 Накнаду из овог тарифног броја утврђује решењем Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке  Општинске управе Блаце на основу  захтева странке и  издатог одобрења  

Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбене и имовинско правне послове  

Накнада из овог члана утврђује се сразмерно времену коришћења .Обавезник накнаде дужан је да 
утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза 
доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 

Број: I-02-232/20  

У Блацу, 9. фебруара 2020. године                     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

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

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14- други закон, 101/16-други закон и 47/18), 

члана 43. став 1. тачка 6. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце” број 5/19) и 

Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Службени гласник Републике Србије” 

број 94/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 9. фебруара 2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О УСАГЛАШАВАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНУ 

БЛАЦЕ ЗА 2020.ГОДИНУ СА НАЦИОНАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗАПОШЉАВАЊА 

ЗА 2020.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Ради усаглашавања са Националним акционим планом запошљавања за 2020.годину у 

Локалном акционом плану запошљавања општине Блаце за 2020.годину број I-101-41/2020 од 

06.01.2020.године мења се у делу МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР тако што се бришу табеле 

незапослена лица по месецима и полу, незапослена лица према степену стручне спреме, полу и 

општинама на крају новембра 2018.године, незапослена лица према старости, полу и општинама на 

крају новембра 2018.године подаци о незапослености и запошљавању по општинама током новембра 

2018.године и додају нове са истим називом за 2019.годину, тако да сада гласе: 

 

 
Т4 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО МЕСЕЦИМА И ПОЛУ 

 

Месец 
Назив општине  

Топлички округ 
Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље 

Просек 

2018 
Укупно 1.541 2.454 2.764 6.106 12.865 
Жене 761 1.197 1.406 2.907 6.270 

 

I 2018 
Укупно 1.603 2.653 2.923 6.512 13.691 
Жене 803 1.282 1.500 3.068 6.653 

 

II 2018 
Укупно 1.625 2.617 2.955 6.570 13.767 
Жене 816 1.268 1.493 3.082 6.659 

 

III 2018 
Укупно 1.640 2.648 2.927 6.484 13.699 
Жене 814 1.296 1.478 3.030 6.618 

 

IV 2018 
Укупно 1.597 2.551 2.897 6.452 13.497 
Жене 790 1.236 1.477 3.038 6.541 

 

V 2018 
Укупно 1.574 2.554 2.833 6.489 13.450 
Жене 776 1.238 1.452 3.061 6.527 

 

VI 2018 
Укупно 1.520 2.499 2.787 6.290 13.096 
Жене 737 1.198 1.429 3.008 6.372 

 

VII 2018 
Укупно 1.506 2.538 2.744 6.135 12.923 
Жене 730 1.230 1.403 2.940 6.303 

 

VIII 2018 
Укупно 1.500 2.377 2.684 5.923 12.484 
Жене 734 1.169 1.369 2.868 6.140 

 

IX 2018 
Укупно 1.481 2.269 2.630 5.651 12.031 
Жене 724 1.117 1.329 2.720 5.890 

 

X 2018 
Укупно 1.469 2.263 2.631 5.579 11.942 
Жене 727 1.122 1.332 2.693 5.874 

 

XI 2018 
Укупно 1.478 2.209 2.572 5.582 11.841 
Жене 733 1.091 1.305 2.695 5.824 

 

XII 2018 
Укупно 1.503 2.270 2.582 5.606 11.961 
Жене 743 1.122 1.300 2.677 5.842 

 

I 2019 
Укупно 1.526 2.308 2.615 5.659 12.108 
Жене 749 1.130 1.317 2.693 5.889 

 

II 2019 
Укупно 1.450 2.353 2.646 5.677 12.126 
Жене 708 1.156 1.332 2.726 5.922 

 

III 2019 
Укупно 1.482 2.342 2.661 5.757 12.242 
Жене 720 1.162 1.341 2.765 5.988 
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IV 2019 
Укупно 1.363 2.323 2.698 5.650 12.034 
Жене 655 1.165 1.375 2.693 5.888 

V 2019 
Укупно 1.361 2.192 2.547 5.674 11.774 
Жене 652 1.098 1.292 2.709 5.751 

VI 2019 
Укупно 1.329 2.142 2.517 5.508 11.496 
Жене 644 1.059 1.285 2.653 5.641 

VII 2019 
Укупно 1.255 2.221 2.486 5.400 11.362 
Жене 618 1.101 1.267 2.622 5.608 

VIII 2019 
Укупно 1.264 2.056 2.429 4.981 10.730 
Жене 625 1.018 1.233 2.411 5.287 

IX 2019 
Укупно 1.239 2.011 2.415 4.904 10.569 
Жене 616 1.003 1.220 2.389 5.228 

X 2019 
Укупно 1.272 2.031 2.386 5.037 10.726 
Жене 635 1.014 1.220 2.434 5.303 

XI 2019 
Укупно 1.310 2.021 2.426 5.128 10.885 
Жене 653 999 1.234 2.488 5.374 

XII 2019 
Укупно 1.340 2.083 2.487 5.254 11.164 
Жене 671 1.016 1.259 2.520 5.466 

XII 2019 /XII 2018 89,16 91,76 96,32 93,72 93,34 
XII 2019 /XII 2018 89,16 91,76 96,32 93,72 93,34 
XII 2019 /XI 2019 102,29 103,07 102,51 102,46 102,56 

 

 

 

 

 

Т5 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ПОЛУ И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ 

ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 
       

Назив округа / Назив општине Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље Топлички 

округ 
Укупно Укупно 1.340 2.083 2.487 5.254 11.164 

Жене 671 1.016 1.259 2.520 5.466 
I Укупно 266 987 889 1.789 3.931 

Жене 155 528 441 897 2.021 
II Укупно 77 97 29 360 563 

Жене 27 43 10 137 217 
III Укупно 451 479 547 1.106 2.583 

Жене 186 174 221 417 998 
IV Укупно 347 437 746 1.396 2.926 

Жене 183 231 429 732 1.575 
V Укупно 3 6 8 39 56 

Жене 0 0 2 4 6 
VI-1 Укупно 52 21 55 168 296 

Жене 29 10 36 92 167 
VI-2 Укупно 65 20 68 124 277 

Жене 42 12 36 76 166 
VII-1 Укупно 79 36 145 271 531 

Жене 49 18 84 165 316 
VII-2 Укупно 0 0 0 1 1 

Жене 0 0 0 0 0 
VIII Укупно 0 0 0 0 0 

Жене 0 0 0 0 0 
       Т6 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ, ПОЛУ И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ 

ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  

       
Назив округа / Назив општине Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље Топлички 

округ 
Укупно Укупно 1.340 2.083 2.487 5.254 11.164 

Жене 671 1.016 1.259 2.520 5.466 
15-19 Укупно 23 67 63 169 322 

Жене 7 36 30 73 146 
20-24 Укупно 99 195 218 512 1.024 

Жене 51 111 92 239 493 
25-29 Укупно 138 211 271 543 1.163 

Жене 80 124 132 297 633 
30-34 Укупно 124 182 238 428 972 

Жене 74 102 137 231 544 
35-39 Укупно 126 193 236 500 1.055 

Жене 72 95 127 257 551 
40-44 Укупно 143 237 269 505 1.154 

Жене 67 131 154 253 605 
45-49 Укупно 129 256 269 599 1.253 

Жене 68 136 144 307 655 
50-54 Укупно 201 289 336 685 1.511 

Жене 106 146 198 366 816 
55-59 Укупно 208 249 348 767 1.572 

Жене 100 87 175 328 690 
60-65 Укупно 149 204 239 546 1.138 

Жене 46 48 70 169 333 
       Т7 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, ПОЛУ И 

ОПШТИНАМА НА КРАЈУ ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  

       
Округ/општина Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље Топлички 

округ 
Укупно Укупно 1.340 2.083 2.487 5.254 11.164 
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Жене 671 1.016 1.259 2.520 5.466 
До 3 месеца Укупно 148 297 326 804 1.575 

Жене 63 127 140 355 685 
3-6 месеци Укупно 110 175 194 495 974 

Жене 55 67 80 213 415 
6-9 месеци Укупно 54 159 130 312 655 

Жене 25 68 68 149 310 
9-12 месеци Укупно 72 121 139 263 595 

Жене 33 55 65 115 268 
1-2 године Укупно 185 313 356 631 1.485 

Жене 88 157 169 292 706 
2-3 године Укупно 97 165 190 352 804 

Жене 44 92 100 176 412 
3-5 године Укупно 109 221 256 534 1.120 

Жене 56 112 129 257 554 
5-8 година Укупно 143 197 306 525 1.171 

Жене 75 101 176 264 616 
8-10 година Укупно 93 181 185 361 820 

Жене 41 97 89 170 397 
Преко 10 

година 
Укупно 329 254 405 977 1.965 
Жене 191 140 243 529 1.103 

 
 

Т14 ПОДАЦИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊУ 

ПО ОПШТИНАМА ТОКОМ ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

Назив округа / 

Назив општине 

 
Стање на крају 

месеца 

 

У месецу 

 

Незапослена лица 
 

Новопријављени 
 

Пријављене потребе за 

радницима 

 

Запошљавање 
 

Запослени са 

евиденције 

 

Укупно 
 

Жене 
 

Укупно 
 

Жене 
 

Укупно 
 

Неодређено 

 

Одређено 
 

Укупно 
 

Жене 
 

Неодређено 

 

Одређено 
 

Укупно 
 

Жене 

Блаце 1.340 671 45 16 2 2 0 2 0 1 1 0 0 

Житорађа 2.083 1.016 126 55 2 2 0 7 0 1 6 2 0 

Куршумлија 2.487 1.259 147 53 21 9 0 6 2 5 1 3 1 

Прокупље 5.254 2.520 388 170 82 82 0 33 3 11 22 6 2 

 
УКУПНО 

 
11.164 

 
5.466 

 
706 

 
294 

 
107 

 
95 

 
0 

 
48 

 
5 

 
18 

 
30 

 
11 

 
3 

 

 

У делу ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. 

ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ став 2. Програм организовања јавних радова мења се и сада 

гласи: 

1. Програм организовања јавних радова 

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

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

користе се за: 

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

-накнаду трошкова извођења јавних радова      

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

 

 

У делу ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА у ставу 2 брише се: „Висина учешћа у суфинансирању буџета Републике Србије 

биће одређена Националним планом запошљавања за 2020. годину, а досадашња пракса са 

најнеразвијенијим општинама, као што је то Блаце, била је 50%.“ 

 

У делу ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА став 2 мења се, тако да сада гласи: „Очекује се да ће 

реализација Локалног акционог плана запошљавања Општине Блаце за 2020.годину у значајној мери 

допринети повећању броја ангажованих незапослених лица на територији општине Блаце.“ 
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                                                                   Члан 2. 

Ова Одлука је саставни део Локалног акционог плана запошљавања општине Блаце за 

2020.годину број I-101-41/2020 од 06.01.2020.године. 

 

Члан 3. 

У свему осталом Локални акциони план запошљавања за општину Блаце за 2020. годину 

остаје неизмењен. 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Блаце”. 

 

Број: I-101-41/20-1 

У Блацу, 9. фебруара 2020.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                     Милош Васиљевић с.р.  
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 88. став 2. и 3. Закона о локалној 

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

101/16 - други закон и 47/18), члана 10. став 1. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/16 и 95/18), и члана 43. став 1. 

тачка 6. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), 

Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 9. фебруара 2020. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ТЕКСТА МЕЂУОПШТИНСКОГ СПОРАЗУМА  

О САРАДЊИ И НАЧИНУ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У ОПШТИНИ БРУС И ОПШТИНИ 

БЛАЦЕ 

 

 

 

I УСВАЈА СЕ текст Међуопштинског споразума о сарадњи и начину управљања 

и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Брус и општини 

Блаце, са прилозима 1-4, који је припремљен у оквиру ЕУ ППФ6 пројекта 

„Институционални пројекат КББ“ који је финансиран од стране Европске уније и 

одобрен од стране Министарства за европске интеграције Републике Србије и 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (у даљем 

тексту „Споразум“), који је саставни део ове Одлуке. 

 

II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Блаце да потпише Споразум.  

 

III Одлуку доставити: Министарству за европске интеграције, Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Општини Брус и граду Крушевцу. 

 

 

Број I-352-308/20 

У Блацу, 9. фебруара 2020. године 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 3. и 4, а у складу са чланом 13. став 2. тачка 2. Закона о јавним службама  

„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05-други закон, 81/05-исправка други 

закон, 83/05-исправка други закон и 83/14-други закон) и члана 43. став 1. тачка 10. Статута општине 

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

дана 9. фебруара 2020. године, донела је  

 

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ „БЛАЦЕ“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о оснивању Спортског центра „Блаце“  

(„Службени лист општине Блаце“, број  6/07, 5/15, 13/16 и 14/19). 

 

Члан 2. 

 У члану 1. став 2. речи; „Установа у области физичке културе“ замењају се речима „Установа 

за одржавање објеката у свијини општине Блаце „Блаце“.“ 

 

Члан 3. 

После члана 5. додаје се члан 5а који гласи: 

 

„Члан 5а 

Средства која су у текућој години Одлуком о буџету општине Блаце, опредељена кориснику 

буџета Општинска управа/Спортски центар „Блаце“ са седиштем у Блацу, користиће на даље 

Установа за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу.“ 

 

Члан 4. 

Остале одредбе ове одлуке ове Одлуке остају непромењене. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на даном доношења и биће објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“ 

 

Број: I-02-306/2020 

У Блацу, дана 9. фебруара 2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Милош Васиљевић с.р. 
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ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

И  
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. I-463-296/20  
У Блацу, 9. фебруара 2020. године 
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Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 9. фебруара 2020. године, 

у складу са одредбама 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, 98/13-ус, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18) и Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, број 16/18), и члана 43. став 1. тачка 19. Статута општине Блаце 

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

 

 

П Р О Г Р А М 

 
 

отуђења грађевинско земљишта у јавној својини општине Блаце  

и прибављања непокретности у јавној својини 
 
 
 
 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

Отуђење локација бр. 1 - кат. парцела бр. 5864 КО Блаце 

Отуђење локација бр. 2 - кат. парцела бр. 6314/1 КО Блаце 

Отуђење локација бр. 3 - кат. парцела бр. 6315/2 КО Блаце 

Отуђење локација бр. 4 - кат. парцела бр. 6314/9 КО Блаце 

Отуђење локација бр. 5 - кат. парцела бр. 6315/6 КО Блаце 

Отуђење локација бр. 6 - кат. парцела бр. 5043 КО Блаце 

 

Прибављање непокретност бр. 1 - улазни део цевовода на кп бр. 7404, даља траса 

пролази кроз 7435, 7971, 7682, 7685, 7684, 7970, 

7857, 7859, 7860, 7861, 7688, 7689, 7690, 7691, 

7692, 7693, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 

7701, 7969, 7835 и изливни део на 7834, све КО 

Блаце 
 

Прибављање непокретност бр. 2 - део кат. парцеле 7435 КО Блаце 
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ЛОКАЦИЈА БР. 1 

Катастерска парцела бр. 5864 КО Блаце 

 

Локација бр. 1, налази се у ул. Топлице Милана, на кп бр. 5864 КО Блаце. 

Уписана је у листу непокретности бр. 1064 КО Блаце, са површином од 10а 60м
2
. 

 

Ближи приказ локације-орто-фото снимак  
 

Локација бр. 1 кп бр. 5864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шири приказ локације-орто-фото снимак  
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 1 

 
 
 
 
 

ВРТИЋ 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУП 
 

ОПШТИНА 
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Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
 
Лист бр. 4.-Планирана намена површина-претежна намена  
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
 
Лист бр. 5.-Планирана намена површина-претежна намена са зонама и целинама  
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Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 

Лист бр. 6.-Планирана регулације и нивелације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
Лист бр. 7.-План инфраструктуре  
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Кат. парцела опремљена је електроенергетском мрежом, водоводном и канализационом 

мрежом и телекомуникационом инфраструктуром. 
 

У Плану генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 
7/17), припада целини А, подцелини А.2- становање средњих густина од 50 до 150ст/ha. 
 

Својом површином од 10а 60м
2
 (податак са eKatastar nepokretnosti), испуњава услов за 

грађевинску парцелу. 
 

Парцела је изграђена. На парцели се налазе три објекта. 
 

Објекат бр. 1. 
 

Начин коришћења: остале зграде 
 

Правни статус објекта: објекат изграђен без одобрења за градњу  

Површина: 180,00м
2

 

 

Објекат бр. 2. 
 

Начин коришћења: остале зграде 
 

Правни статус објекта: објекат изграђен без одобрења за градњу  

Површина: 129,00м
2

 

 

Објекат бр. 3. 
 

Начин коришћења: остале зграде 
 

Правни статус објекта: објекат изграђен без одобрења за градњу  

Површина: 33,00м
2

 

 

(Подаци са еКатастар непокретности.)  
 

 

Орто-фото снимак 
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ЛОКАЦИЈА БР. 2  
Катастерска парцела бр. 6314/1 КО Блаце 

 

 

Локација бр. 2, налази се у ул. Трајка Јовановића, на кп бр. 6314/1 КО Блаце. 

Уписана је у листу непокретности бр. 3296 КО Блаце, са површином од 78,00м
2
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О → ЛОКАЦИЈА БР. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опремљена је електроенергетском мрежом, водоводном и канализационом 

мрежом и телекомуникационом инфраструктуром. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Својом површином од 78,00м
2
, не испуњава услов за грађевинску парцелу. 
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Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
 
Лист бр. 5.-Планирана намена површина-претежна намена са зонама и целинама  
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У Плану генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 

7/17), припада целини Г, подцелини Г.1- становање ниских густина до 50ст/ha. 
 
 
 
 
 
 

 

11  
 
 

 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извод из Плана 
 

генералне регулације   
насеља Блаце 

 
Лист бр. 6.-Планирана 

 
регулације и нивелације 
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Садашњи изглед:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 3  
Катастерска парцела бр. 6315/2 КО Блаце 

 

Локација бр. 3, налази се у ул. Трајка Јовановића, на кп бр. 6315/2 КО Блаце. 

Уписана је у листу непокретности бр. 1064 КО Блаце, са површином од 281,00м
2
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О→ЛОКАЦИЈА БР. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опремљена је електроенергетском мрежом, водоводном и канализационом мрежом и 
телекомуникационом инфраструктуром. 

Службени лист Општине Блаце број 2/20 Страна 28



 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Својом површином од 281,00м
2
, не испуњава услов за грађевинску парцелу. 

 
 

Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
 
Лист бр. 5.-Планирана намена површина-претежна намена са зонама и целинама  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У Плану генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 
7/17), припада целини Г, подцелини Г.1- становање ниских густина до 50ст/ha. 
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11 
 
 
 
 

 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извод из Плана 
 

генералне регулације   
насеља Блаце 

 
Лист бр. 6.-Планирана 

 
регулације и нивелације 

 
 

 

Садашњи изглед:  
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ЛОКАЦИЈА БР. 4  
Катастерска парцела бр. 6314/9 КО Блаце 

 

Локација бр. 4, налази се у ул. Трајка Јовановића, на кп бр. 6314/9 КО Блаце. 

Уписана је у листу непокретности бр. 3296 КО Блаце, са површином од 85,00м
2
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О→ЛОКАЦИЈА БР. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опремљена је електроенергетском мрежом, водоводном и канализационом мрежом и 
телекомуникационом инфраструктуром.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Својом површином од 85,00м
2
, не испуњава услов за грађевинску парцелу. 

У Плану генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 
7/17), припада целини Г, подцелини Г.1- становање ниских густина до 50ст/ha. 
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Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
 
Лист бр. 5.-Планирана намена површина-претежна намена са зонама и целинама  
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извод из Плана 
 

генералне регулације   
насеља Блаце 

 
Лист бр. 6.-Планирана 

 
регулације и нивелације 
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Садашњи изглед:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 5  
Катастерска парцела бр. 6315/6 КО Блаце 

 

Локација бр. 5, налази се у ул. Трајка Јовановића, на кп бр. 6315/6 КО Блаце. 

Уписана је у листу непокретности бр. 1064 КО Блаце, са површином од 176,00м
2
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О→ЛОКАЦИЈА БР. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опремљена је електроенергетском мрежом, водоводном и канализационом 

мрежом и телекомуникационом инфраструктуром. 
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ЛОКАЦИЈА БР. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Својом површином од 176,00м
2
, не испуњава услов за грађевинску парцелу. 

 

Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце 
 
Лист бр. 5.-Планирана намена површина-претежна намена са зонама и целинама  
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У Плану генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 
7/17), припада целини Г, подцелини Г.1- становање ниских густина до 50ст/ha. 
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Извод из Плана 
 

генералне регулације   
насеља Блаце 

 
Лист бр. 6.-Планирана 

 
регулације и нивелације 

 
 

 

Садашњи изглед:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За локације под бр. 2, 3, 4 и 5 важи следеће-3.1.4.3 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА 
СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА до 50 ст/ha (План генералне регулације насеља 
Блаце):  
Основна намена: Породично становање са компатибилним наменама.  
Врста и намена објеката који се могу градити- могуће пратеће намене: објекти јавних 

намена и служби, зеленило, услужне делатности и пословање (занатски, трговачки, 
угоститељски и сл.). Овакви садржаји могу се градити у оквиру стамбеног објекта или 

као засебни објекти, односно као основна или претежна намена објекта. 
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Врста и намена објеката чија је изградња забрањена: забрањена је изградња свих 
објеката који би својом функцијом угрозили основну намену простора-становање или 

би могли да имају негативан утицај на животну средину (бука, прашина, вибрације...) 
Тип изградње: као слободностојећи објекти  
Најмања ширина ширина фронта грађевинске парцеле износи: 

слободностојећи објекат 

........................................................................................................10 m 

Величина грађевинских парцела породичног становања: 

слободностојећи објекти.............................................................................................мин. 

300m2 

Величина грађевинске парцеле за комерцијалне садржаје иста је као и за становање 

ниских густина. 

Највећи дозвољени индекси на парцели породичног становања: 

Индекс  
заузетости..........................................................................................................макс.50% 

Уређене зелене површине...............................................................................................мин 

30% 

Спратност и висина објеката: 

Максимална спратност објеката може бити до П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље). 

Максимална висина надзитка стамбене поткровне етаже износи 1,60m, рачунајући од 

коте 

готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према 

конкретном случају.  
Грађевинска линија: Грађевинске линије су одређене планом и приказане на графичком 

прилогу бр.6 : "ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ". За објекте код којих није 
графички одређивана грађевинска линија утврђује се на основу позиције више од 50% 

изграђених објеката.  
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 6 

Катастерска парцела бр. 5043 КО Блаце 

 

Локација бр. 6, налази се у ул. Видовданска на кп бр. 5043 КО Блаце. Уписана је 

у листу непокретности бр. 2884 КО Блаце, са површином од 427,00м
2
. 

 
 
 
 
 

 

О→ЛОКАЦИЈА БР. 6 
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Опремљена је електроенергетском мрежом, водоводном и канализационом 

мрежом и телекомуникационом инфраструктуром. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОКАЦИЈА БР. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Својом површином од 427,00м
2
, испуњава услов за грађевинску парцелу, која је 

неправилног облика, са ширином фронта од око 25,00м.  
 
 
 
 
 

 

Б.1 

 
 

ЛОКАЦИЈА БР. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У Плану генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 
7/17), припада целини Б, подцелини Б.1- становање ниских густина до 50ст/ha. 

Службени лист Општине Блаце број 2/20 Страна 37



 

ЛОКАЦИЈА БР. 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извод из Плана 
 

генералне регулације 
 

насеља Блаце   
Лист бр. 6.-Планирана 

 
регулације и нивелације  

 
 
 
 
 

 

ЛОКАЦИЈА БР. 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Извод из Плана 

генералне 

регулације насеља 

Блаце Лист бр. 8.-

Карта спровођења 
 

Службени лист Општине Блаце број 2/20 Страна 38



У Плану генералне регулације насеља Блаце, стоји: 
 

„5 ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

 

ЦЕЛИНА Б –  
За ову целину, подцелине Б.1 Б.1а примењују се правила изградње СТАНОВАЊЕ 
НИСКИХ ГУСТИНА ДО 50ст/ha и СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА СА 

ЕЛЕМЕНТИМА РУРАЛНОГ СТАНОВАЊА као смернице за израду Плана детаљне 

регулације за простор према графичком прилогу СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА.  
За подцелину Б.11 – примењивати ПРАВИЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ а 

подцелину Б.12 – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ из овог плана. 

Простор који се реализује према Плану генералне регулације је подцелина Б2, 

становање средњих густина, ограничена са запада улицом Косте Војиновића, са севера 

улицом Цара Душана, са истока улицом Милана Топлице и са југа улицом 

Карађорђевом, као и подцелина Б1, (северно од подцелине Б2), ограничене улицама: са 

запада ул. Косте Војиновића, са севера ул. Видовданском, са истока границом целине 

А, а са југа улицом Цара Душана.“ 

 

На основу графичких прилога из Плана генералне регулације насеља Блаце, може се 
рећи да је део кп бр. 5043 предвиђен за јавну површину-тротоар ул. Видовданска. 

Пошто је за простор у којој се налази кп бр. 5043 предвиђена разрада планом нижег 

реда (ПДР-ом), одељење не може дати податак који део парцеле ће бити заузет 
тротоаром.  
 
 
 

 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТ БР. 1 

 

Општински јавни правобранилац, на основу закључка Општинског већа 

општине Блаце, бр. II-400-2441/2019 од 16.12.2019.године, дана 31.12.2019.године, 

поднео је Општинској управи општине Блаце - надлежном одељењу, предлог за 

прибављање гравитационог одводног цевовода за пражњење Блачког језера на 

кат.парцели 7380 до кат.парцеле 7968, обе у КО Блаце, обзиром да пролази кроз већи 

део земљишта чији је корисник општина Блаце, и то 7968,7969,7970, 7971. У предлогу 

наводи да је Привредно друштво за промет, угоститељство и туризам „М&Ђ“ доо 

Београд, улица Булевар Војводе Мишића бр.14, које заступа директор Војислав Спасић, 

поднело тужбу код Привредног суда П. 9/19 од 8.4.2019.године, те након одржана два 

рочишта, адвокат Привредног друштва покреће иницијативу да је тужилац расположен 

за продају инфраструктуре уложене за опремање Блачког језера. Понуда је од 33 до 36 

милиона динара уз исплату цене на 5 кварталних рата. 

 

Решењем Општинске управе Општине Блаце бр. III-351-354 од 26.11.2003. год., 
Предузећу „Лахор М.Треид“ доо из Београда, ул. Булевар војводе Мишића бр.14, 

одобрена је изградња шаранског рибњака и купалишта и одводног цевовода на кп бр. 
3442, 7406, 7435, 7971, 7861, 7860, 7859, 7857, 7970, 7684, 7685, 7688, 7689, 7690, 7691, 

7692, 7693, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7969, 7835, 7834 и 7968 КО Блаце.  
Одводни гравитациони цевовод, намењен је за пражњење Блачког језера.  
Изграђен је на следећим катастерским парцелама: улазни део цевовода на 7404, даља 

траса пролази кроз 7435, 7971, 7682, 7685, 7684, 7970, 7857, 7859, 7860, 7861, 7688, 

7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7969, 7835 и 

изливни део на 7834, све КО Блаце. Дужина цевовода је око 760,53м. (подаци: Налаз и 

мишљење судских вештака грађевинске струке-Биро за пројектовање, геодезију 

консалтинг и посредовање „Анаквдрат“ доо Ниш-Медијана, ул. Приморска бр. 3 лок. 6, 

бр. 123/19 од 30.12.2019. год.) 
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ТРАСА ЦЕВОВОДА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОРТО-ФОТО СНИМАК 
 
 
 
 
 
 

 

БЛАЧКО ЈЕЗЕРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Део цевовода-кп бр. 7404, 7435 и 7971 налазе се у делу, који је Планом генералне 
регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17), наменом 

намењен за туризам, спорт и рекреацију-зона Блачкој језера (подцелина Д.5). ПГР-ом је 
такође предвиђена даља разрада овог дела, планским документом нижег реда ПДР-ом. 

 

У ПГР-у стоји: 
 

Подцелина Д.5а – Туризам, угоститељство, зеленило, спорт и рекреација 
 

Зона Блачког језера представља изузетан потенцијал за цело поручје општине не само 
за развој туризма већ и за унапређње спорта. У овој зони је изграђено само фудбалско 
игралиште. ПГР-ом се предвиђа израда Плана детаљне регулације за ово подручје.  
Планске интервенције на подручју ПГР-а обухватају уређење и опремање осталих 

обавезних садржаја за дневну рекреацију становништва у непосредној околини 
становања: дечјих игралишта, слободних блоковских простора, јавних спортско-

рекреативних простора, бициклистичких стаза и стаза за шетњу. Зелени простори 
превиђају се за активну и пасивну рекреацију. 
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Извод из Плана генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

бр. 7/17)-5. Планирана намена површина-претежна намена са зонама и целинама 

 

Одлука о изради ПДР-а за туристичку зону „Блачко језеро“ бр. I-350-598/2018 донета је 
31.03.2018. године-(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/18). 

 

Одлука о измени Одлуке о изради ПДР-а за туристичку зону „Блачко језеро“ бр. I-350-
239/2019 донета је 13.03.2019. године-(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19). 

 

Одлука о изради стратешке процене утицаја ПДР-а за туристичку зону „Блачко језеро“ 
на животну средину бр. I-350-238/2019 донета је 13.03.2019. године-(„Службени лист 
општине Блаце“, бр. 5/19). 

 

Уговор о донацији ЕУ за израду Плана детаљне регулације за туристичку зону „Блачко 
језеро“, бр. УНОПС-ЕУПРО-2018-Грант-019 са Општином Блаце, закључен je у 
октобру 2018. год.. 

 

Привредно друштво за промет, угоститељство и туризам „М&Ђ“ доо Београд (Савски 
венац), ул. Булевар Војводе Мишића бр.14, озаконило је предметни цевовод Решењем о 

озакоњењу Општинске управе Општине Блаце-Одељења урбанизам, грађевинарство, 

стамбене и имовнско-правне послове бр. III-02-351-82/14 дана 05.02.2020. године. 
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Извод из Плана генералне 

регулације насеља Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, 

бр. 7/17)-8. Спровођење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТ БР. 2 
 
 

Непокретност бр. 2, односи се на део кп бр. 7435 КО Блаце. Парцела је укупне 

површине је 1ха 19ар 86м
2
. 

Врста земљишта-пољопривредно.  
Имаоц права на земљишту је Спасић Војислав. (подаци еКатастар непокретности.) 
На парцели је изграђен објекат, без одобрења за градњу.  
На основу решења о уклањању објекта, донетог од стране грађевинске инспекције бр. 

III-356-337/16 од 26.04.2017. год., одељење је по службеној дужности покренуло 

поступак озакоњења, отварањем предмета бр. III-02-351-911/17 дана 28.04.2017. год.. У 

складу са Законом о озакоњењу објеката („Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 83/18), 

СКН РГЗ Блаце, достављена је потврда од стране овог одељења, о забрани отуђења 

објеката који су у поступку озакоњења. Када објекти нису евидентирани у графичкој 

бази података катастра непокретности, забрана отуђења се односи на катастерску 

парцелу, на којој је објекат изграђен. 

 

За предметну парцелу донето је решење РГЗ СКН Блаце бр. 952-02-13-042-20517/2019 
од 16.04.2019. год., о забрани отуђења. 
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КП БР 7435  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КП БР 7435 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изграђени објекат 
 
 

Парцела се налазе у делу, који је Планом генералне регулације насеља Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17), наменом намењен за туризам, спорт и 

рекреацију-зона Блачкој језера (подцелина Д.5). ПГР-ом је такође предвиђена даља 

разрада овог дела, планским документом нижег реда ПДР-ом. Садашњи изглед објекта:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За потребе одржавања и чишћења цевовода, евентуалну изградњу шахти, предлаже се 
прбављање 10,00 ар од кп бр. 7435 КО Блаце. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ    
ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 27. став 10, члана 28. став 2, члана 29. став 1. и 3. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-други закон, 108/16, 113/17 

и 95/18), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник Републике Србије“, број 16/18), члана 2. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине Блаце („Службени лист општине  Блаце“, број 1/15, 7/15, 

9/15 и 13/17) и члана 43. став 1. тачка 35. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 5/19) Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 09. 02.2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О 

  ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

  Члан 1. 

Прибавља се у јавну својину Општине Блаце одводни цевовод за пражњење рибњака од 

Блачког језера, од катастарске парцеле број 7404 до водотока на катастарској парцели број 7834, обе 

у КО Блаце, за који је издата грађевинска дозвола, број III-351-354 од 26.11.2003.године, а који је 

озакоњен по Решењу Општинске управе општине Блаце број III-02-351-82/14, од 05. 02. 2020. године, 

у дужини од 760,53 м, пречника Ø 300мм, који прелази преко парцела наведених у Налазу и 

мишљењу судских вештака грађевинске струке које је израдио Биро за пројектовање, геодезију, 

консалтинг и посредовање „Анаквадрат“ ДОО из Ниша, број 123/19, од 30.12.2019. године, с тим што 

се уливни отвор цеви налази на катастарској парцели број 7404 (у дозволи 7406), а изливни на 

катастарској парцели број 7834 (у дозволи 7968), који је својина Привредног друштва за промет, 

угоститељство и туризам „М&Ђ“ доо Београд, улица Булевар Војводе Мишића број 14, Београд, које 

заступа директор Војислав Спасић, али не изнад процењене тржишне вредности, јер у конкретном 

случају то представља једино могуће решење и по својим карактеристикама одговара потребама 

Општине Блаце.  

 

    Члан 2. 

Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се након закљученог вансудског поравнања, 

по тржишној цени, коју је вештачењем утврдио Биро за пројектовање, геодезију, консалтинг и 

посредовање „Анаквадрат“ ДОО из Ниша, број 123/19, од 30.12.2019. године. 

 

                                                                  Члан 3. 

 Овлашћује се председник општине Блаце да предузме све потребне правне радње и послове 

ради реализације ове Одлуке и да закључи и потпише Уговор о прибављању предметне 

непокретности. 

 

                                                                  Члан 4. 

Одлука ступа на снагу након закључења вансудског поравнања, које ће се закључити између 

тужиоца из члана 1. ове Одлуке и Општинског правобраниоца општине Блаце, а којим ће тужилац да 

повуче тужбу и одрекне се тужбеног захтева у целости, свих трошкова поступка (судске таксе и 

накнаде адвоката по адвокатској тарифи) у предмету број 3 П.141/19 који је у току код Привредног 

суда у Нишу и којим се одриче свих права на накнаду евентуалне штете која се односи на предмет 

спора. 

Члан 5. 

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Блаце биће објаљена у 

„Службеном листу општине Блаце“.  

О б р а з л о ж е њ е: 

 

Општински јавни правобранилац, на основу закључка Општинског већа општине Блаце, бр. 

II-400-2441/2019 од 16.12.2019.године, дана 31.12.2019.године поднео је Општинској управи 

општине Блаце - надлежном одељењу, предлог за прибављање гравитационог одводног цевовода за 

пражњење Блачког језера на кат.парцели 7404 до кат.парцеле 77834, обе у КО Блаце, обзиром да 

пролази кроз већи део земљишта чији је корисник општина Блаце, и то 7968,7969,7970, 7971. У 

предлогу наводи да је Привредно друштво за промет, угоститељство и туризам „М&Ђ“ доо  

Београд, улица Булевар Војводе Мишића бр.14, које заступа директор Војислав Спасић, поднело 

тужбу код Привредног суда 3.П. 141/19 од 08.4.2019.године, те након одржана два рочишта, адвокат 

Привредног друштва покреће иницијативу да је тужилац расположен за продају инфраструктуре 

уложене за опремање Блачког језера. Понуда је од 33 до 36 милиона динара уз исплату цене на 5 

кварталних рата.  
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Правни основ за доношење ове одлуке је члан 27. став 10., члан 28. став 2., члан 29. став 1. и 

3. Закона о јавној својини, члан 43. став 1. тачка 35. Статута општине Блаце , члан 3. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и члан 2.и 4. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце, којим је прописано да се  

непокретноти  могу прибавити у јавну својину и непосредном погодбом, али не изнад процењене 

тржишне вредности од стране надлежног органа ако то у конкретном случају представља једино 

могуће решење под којим се подразумева случај када се непокретност прибавља у јавну својину, а по 

својим карактеристикама једина одговара потребама прибавиоца, с тим што предлог акта односно акт 

располагања садржи образложење разлога о оправданости и целисходности. 

Блачко језеро по лимнолошкој класификацији припада стајаћим воденим екосистемима мале 

дубине – означених термином „бара“. Дубина му је до 3 м, а површина око 12 ха. Лоцирано је уз 

само насеље Блаце. Имајући у виду чињеницу да се језеро може користити у различите намене, 

разлог доношења одлуке за прибављање непокретности описане у члану 1. ове Одлуке је привођење 

ове непокретности намени према Плану детаљне регулације, односно да се мањи део уреди као 

купалиште, односно уреди у рекреативне сврхе, а већи део језера искористи за гајање топловодних 

врста риба.  На овај начин би се водена површина веома рационално искористила, елиминисали 

проблеми које језеро као станиште комараца и жаба ствара, становништву Блаца омогућила 

могућност рекреације на води, а уложена инвестиција за одређени период повратила. 

Предметна непокретност прибавља се у јавну својину општине Блаце, обзиром да је то једино 

могуће решење за остваривање Плана генералне регулације Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 7/17), а како предметни цевовод по својим карактеристикама одговара потребама општине Блаце 

за спровођење наведеног Плана.   
Планом генералне регулације насеља Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/17), 

зона Блачког језера, наменом је предвиђена за туризам, спорт и рекреацију-зона Блачког језера. ПГР-

ом је такође предвиђена даља разрада овог дела, планским документом нижег реда ПДР-ом. Зона 

Блачког језера представља изузетан потенцијал за цело подручје општине, не само за развој туризма, 

већ и за унапређње спорта. У овој зони је изграђено само фудбалско игралиште. Планске 

интервенције на подручју ПГР-а обухватају уређење и опремање осталих обавезних садржаја за 

дневну рекреацију становништва у непосредној околини становања: дечјих игралишта, слободних 

блоковских простора, јавних спортско-рекреативних простора, бициклистичких стаза и стаза за 

шетњу. Зелени простори превиђају се за активну и пасивну рекреацију. 

Прибављање непокретности која је предмет ове Одлуке иницирано је предлогом Општинског 

правобраниоца општине Блаце и њено ступање на снагу је условљено  претходним закључењем 

вансудског поравнања, између тужиоца из члана 1. ове Одлуке и Општинског правобраниоца 

општине Блаце, а којим ће тужилац из члана 1. Одлуке да повуче тужбу и одрекне се тужбеног 

захтева у целости, свих трошкова поступка (судске таксе и накнаде адвоката по адвокатској тарифи) 

у предмету број 3. П.141/19 који је у току код Привредног суда у Нишу и којим се одриче свих права 

на накнаду евентуалне штете која се односи на предмет спора.  

Условно прибављање предметне непокретности на напред наведени начин је условљено 

претходним закључењем вансудског поравнања, како је наведено у члану 4. Ове Одлуке и врши се по 

иницијативи и предлогу Општинског правобраниоца општине Блаце, који је на 37. седници 

Скупштине општине Блаце изјавио да је закључење вансудског поравнања у наведеном судском 

поступку, који је у току, у интересу општине Блаце, јер по прибављеном мишљењу надлежног 

правобранилаштва постоје велики изгледи за губитак предметног спора пред судом, чија вредност 

вишеструко премашује вредност по накнадно закљученом вансудском поравнању. 

На основу свега наведеног, Скупштина општине Блаце је на 37. седници одржаној дана 

09.02.2020. године, већином гласова одборника (за усвајање предлога Одлуке је гласало 15 

одборника), донела је Одлуку  као у диспозитиву. 

 

Број: I-463-2680/2019                                                              

У Блацу,  дана 09.02.2020. године 

 

               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                               Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 43. став 1. тачка 53. и 63. Статута општине Блаце („Службени  

лист општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 

дана 9. фебруара 2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину број 15/2020 од 29.01.2020. 

године Туристичке организације „Блаце“ са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Туристичку организацију „Блаце“ са седиштем у Блацу и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 Број: I-022-227/2020 

  У Блацу, 09.02.2020.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

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

општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 9. 

фебруара 2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада за 2020. годину Туристичке 

организације „Блаце“ са седиштем у Блацу, број 217/2020 од 18.12.2019. године. 

 

II 

 

 Решењем известити: Туристичку организацију „Блаце“ са седиштем у Блацу и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 Број: I-022-226/2020 

  У Блацу, 09.02.2020.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р.  
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На основу  члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 53. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

09.02.2020. године, доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УСВАЈАЊУ УЗВЕШТАЈА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“ са седиштем 

у Блацу, за период од 01.01.2019.године  до 31.12.2019.године, од 31.01.2020. године. 

 

II 

 

 Решењем известити: Јавно комунално предузеће „Блаце“ са седиштем у Блацу и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 Број: I-023-275/2020 

  У Блацу, 09.02.2020.године 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                        ПРЕДСЕДНИК 

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

општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 9. 

фебруара 2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Блаце за 2019.  годину, број II-020-197/2020-1 oд 24.01.2020. године. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Општинском штабу за ванредне ситуације општине 

Блаце, на Годишњи план рада за 2020. годину, број II-020-197/2020-2 од 24.01.2020. 

године. 

 

II 

 

 Саставни део овог Решења је План рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Блаце за 2020. годину. 

 

III 

 

 Решењем известити: Општински штаб за ванредне ситуације општине Блаце и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

IV 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-020-233/2020 

  У Блацу, 09.02.2020.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

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

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

и 47/2018), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 09.02.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности члана Управног одбора Туристичке 

организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе Анђелији 

Перић, из с. Горње Сварче, на лични захтев - на основу писане оставке број I-02-

265/2020 од 03.02.2020. године. 

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ Андрија Јовановић, из с. Ђуревац,  за члана Управног одбора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе. 

 

III Мандат новоименованом члану траје до истека мандата органа управљања. 

 

IV Решењем известити именоване, Туристичку организацију „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

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

листу општине Блаце“. 

 

Број: I-02-265/2020 

У Блацу, дана 09.02.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

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

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

и 47/2018), члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 

(II) – други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 09.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„НАША РАДОСТ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I РАЗРЕШАВА СЕ Виолета Симић дужности члана Управног одбора 

Предшколске установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу, из реда родитеља. 

II ИМЕНУЈЕ СЕ Данијела Убавић за члана Управног одбора Предшколске 

установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу, из реда родитеља. 

III Мандат новоименованом члану траје до истека мандата органа управљања. 

IV Решењем известити именоване, Предшколску установу „Наша радост“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

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

листу општине Блаце“. 

Број: I-02-1923/2019 

У Блацу, дана 09.02.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 7. и члана 70. Закона о локалној самоуправи 

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

закон и 47/18), члана 10. и 12. Закона о референдуму и народној иницијативи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 28. став 4.,члана 43. 

став 1. тачка 8., члана 103. и члана 104. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

09.02.2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

I Прихвата се Иницијатива број I-014-331 од 07.02.2020. године и расписује се 

референдум за подручје месне заједнице Блаце за увођење самодоприноса за 

одржавање градског гробља и капеле у Блацу, за период од 2020-2025. године. 

II Самодопринос се уводи у новцу, по стопи и то: 

-1% на зараде из радног односа и остала лична примања чији је основ радни 

однос; 

-2% на приход од самосталних делатности; 

-2% на годишњи катастарски приход од пољопривреде. 

III Референдум ће се одржати дана 26.4.2020. године у времену од 07,00 до 20,00 

часова. 

IV Глaсање грађана одржаће се на четири бирачка места (Блаце 1, Блаце 2, Блаце 

3 и Блаце 4). 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 

10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике

Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 28. став 2. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 5/19), 9 (девет) одборника у Скупштини општине Блаце поднело 

је дана 07.02.2020. године писану иницијативу број I-014-331/2020 за доношење Одлуке 

расписивању референдума и Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне 

заједнице Блаце, који самодопринос ће се односити на одржавање гробља и капеле у 

Блацу, обзиром да је период важења Одлуке Скупштине општине Блаце број I-014-

379/14 која је донета 27.4.2014. године о увођењу самодоприноса у напред наведене 

сврхе истекао, те је потребно донети нову Одлуку, обзиром да је одржавање гробља и 

капеле у Блацу у општем интересу свих грађана месне заједнице Блаце. 
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У прилогу наведене иницијативе доставили су Скупштини општини Блаце 

Програм којим су предложили изворе, намену и начин обезбеђивања финансијских 

средстава за реализацију пројекта који је предмет Одлуке. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи прописано је 

да Скупштина општине, у складу са законом, расписује општински референдум и 

референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у 

грађанској иницијативи и утврђује предлог Одлуке о самодоприносу, док је одредбама 

члана 70. наведеног Закона прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе 

расписује референдум о питањима из своје надлежности. 

Чланом 10. Закона о референдуму и народној иницијативи прописано је да акт о 

расписивању референдума о питањима из надлежности општине доноси Скупштина 

општине, у складу са Статутом, те да акт о расписивању референдума садржи нарочито 

назначење територије за коју се референдум расписује, питање о коме се грађани 

изјашњавају, датум спровођења референдума и време одређено за изјашњавање на 

референдуму (члан 12. наведеног Закона). 

Одредбама члана 28. став 4.,члана 43. став 1. тачка 8., члана 103. и члана 104. 

Статута општине Блаце, између осталог, прописано је да предлог Одлуке о увођењу 

самодоприноса утврђује Скупштина општине, по поднетој иницијативи једне трећине 

одборника, те да по примљеној иницијативи одлучује о покретању поступка за увођење 

самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника, да расписује општински 

референдум, те да је дужна да распише референдум о питању које се односи на 

потребе, односно интересе становништва. 

Разматрајући напред наведену иницијативу, поднету од стране овлашћених 

предлагача, имајући у виду да је период важења Одлуке Скупштине општине Блаце 

број I-014-379/14 која је донета 27.4.2014. године о увођењу самодоприноса у напред 

наведене сврхе истекао, Скупштина општине Блаце је, на седници одржаној дана 

09.02.2020. године, позивајући се напред цитиране одредбе Закона о локалној 

самоуправи, Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута општине Блаце, у 

складу са својим законским надлежностима и овлашћењима, већином гласова од 

укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце (за доношење Одлуке гласало је 

15 од укупно 25 одборника), одлучила као у диспозитиву Одлуке. 

Број I-014- 331/2020 

У Блацу, дана 09.02.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

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

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 4. 

став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 28. став 5. и члана 43. Статута општине Блаце 

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

одржаној дана 09.02.2020. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

I Овим Закључком се одређује рок за припрему Нацрта Одлуке о увођењу 

самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског гробља и 

капеле у Блацу за период од 2020-2025 године и начин спровођења јавне расправе у 

поступку доношења наведене Одлуке. 

II Циљ јавне расправе јесте обезбеђивање јавности у поступку доношења Одлуке 

о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског 

гробља и капеле у Блацу и учешћа заинтересованих лица путем давања примедби, 

предлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Предлога Одлуке о 

увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског 

гробља и капеле у Блацу за период од 2020-2025. године. 

III Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за 

одржавање градског гробља и капеле у Блацу за период 2020-2025 године припремиће 

Општинско веће општине Блаце, у складу са надлежностима по овом закључку и 

Статуту општине Блаце, најкасније у року од 3 (три) дана од дана спроведене јавне 

расправе. 

IV Поступак јавне расправе спровешће Општинско веће општине Блаце, које ће 

одредити рокове и начин организовања поступка јавне расправе, у складу са 

овлашћењима и надлежностима прописаних Статутом општине Блаце и у складу са 

Одлуком о јавној расправи. 

V Овлашћује се Општинска управа општине Блаце да сачини списак грађана 

који имају право изјашњавања на референдуму а немају пребивалиште на подручју 

месне заједнице Блаце за које се референдум спроводи, на начин утврђен прописима о 

изборима. 

VI Након спроведеног поступка јавне расправе Општинско веће општине Блаце 

ће доставити утврђени Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне 

заједнице Блаце за одржавање градског гробља и капеле у Блацу Скупштини општине 

Блаце на даљи поступак и одлучивање. 

VII Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у 

„Службеном листу општине Блаце“. 

Број I-014-331/2020 

У Блацу, дана  09.02.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 70. став 1. тачка 9. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце, бр. 5/19) и члана 1. став 2. Одлуке о измени 

и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе општине Блаце за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 5/19), 

Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за одржавање објеката у 

својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, дана 3. фебруара 2020. године, 

доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији 

радних места у Установи за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, са 

седиштем у Блацу, коју је донео директор Установе за одржавање објеката у својини 

општине Блаце „Блаце“, под деловодним бројем 22/2020, од 16. 1. 2020. године.  

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

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

IV Решење доставити Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце 

„Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви. 

Број: II-02-174/20 

У Блацу, 3. фебруара 2020. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

  Милан Ћурчић с.р.     
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На основу члана 56. став 1. тачка 1. Закона о заштити података о личности  („Сл. гласник 

РС“, бр, 87/18), члана 85. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 26. 

Одлуке о Општинској управи општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/19 и 10/19), 

начелник Општинске управе општине Блаце, на седници одржаној дана 18. децембра 2019. 

године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању лица за заштиту података о личности 

I 

Овим Решењем одређује се лице за заштиту података о личности. 

Лице за заштиту података о личности је Гордана Агатоновић, дипломирана правница, из 

Блаца, запослена у Општинској управи општине Блаце, email: sss@blace.org.rs, број телефона 064 

80 99 266. 

II 

Лице за заштиту података о личности обављаће свој делокруг послова у складу са 

одредбама чл. 56-59 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник Републике Србије“, број 

87/18), као и у складу са свим другим законским и подзаконским актима који регулишу ову 

област. 

III 

За извршавање обавеза лицу за заштиту података о личности обезбедиће се неопходна 

средства за извршавање ових обавеза, приступ подацима о личности и радњама обраде, као и 

стручно усавршавање. 

IV 

Лице за заштиту података о личности је независно у извршавању његових обавеза. 

V 

Контакт податке лица за заштиту података о личности објавити на интернет презентацији 

општине Блаце, огласној табли Општине Блаце и доставити их Поверенику за информације од 

јавног значаја и заштити података о личности одмах по доношењу овог Решења. 

VI 

Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

Број: II-02-2504/19 

Дана 18. децембра 2019. године 

НАЧЕЛНИК  

       Јулијана Јовановић с.р. 
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), члана 

7. и 8. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Блаце

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/09) и члана 74. став 1. тачка 2. Статута 

општине Блаце („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 5/19), уз претходно прибављену 

сагласност Министарства заштите животне средине, бр. 401-00-00004/2020-02, од 13. 1. 

2020. године,Општинскo веће општине Блаце, на седници одржаној дана 29 јануара 

2020. године, донело је  

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗАШТИТЕ 

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава 

за активности које се током 2020. године планирају у области заштите и унапређења 

животне средине на територији општине Блаце, у складу са Законом о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 – др. закон, 43/11-одлука УС, 

14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), чланом 81. Закона о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим посебним законима из 

области заштите животне средине.  

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

укупном износу од 5.100.000,00 динара, а како је предвиђено у разделу Oпштинска 

управа, Програм 6 – Заштита животне средине, позицијe 127, 128, 129 и 130. Одлуке о 

буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 14/19). 

Члан 2. 

Средства из члана 1. став 2. овог Програма користиће се за: 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на

територији општине Блаце: 

350.000,00 динара 

У току 2020. године планира се праћење следећих параметара:  

- праћење квалитета ваздуха,  

- праћење нивоа комуналне буке,  

- испитивање квалитета земљишта у зонама заштите изворишта водоснабдевања 

- израда Програма мониторинга стања животне средине 

За реализацију наведених мониторинга у току 2020. године биће закључени уговори са 

овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне 

набавке а у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15).  

2. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте:

4.600.000,00 динара 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма и то: 

- санација депоније комуналног отпада општине Блаце  
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- подстицање смањења настајања отпада, рециклаже и поновне употребе отпада 

- ажурирање катастра дивљих депонија 

- за озелењавање и уређење зелених површина, обезбеђивање садница за пролећну и 

јесењу садњу за допуну зелених површина у парковима и другим јавним површинама 

- делимично чишћење речних корита, потока, канала – од комуналног отпада, шибља и 

растиња, у циљу заштите од поплава 

- набавка мобилне опреме за сакупљање отпада (типизиране посуде, контејнери) 

- санација и рекултивација дивљих депонија на територији општине, у оквиру акција 

- набавка и постављање табли упозорења 

- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама изазваним хемијским 

удесом, као и друге подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом 

се реализацијом укаже потреба.  

Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са решењима и обавезама 

проистеклим из Закона о заштити животне средине, Одлуке о комуналном уређењу и 

Закона о јавним набавкама, и у сарадњи са другим институцијама са територије 

општине Блаце. Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу 

појединачног акта Председника општине, а на основу поднетих захтева надлежних 

предузећа и институција са територије општине Блаце, као и предлога надлежног 

одељења Општинске управе општине Блаце.    

3. Научно-истраживачки програми и пројекти:

50.000,00 динара 

На основу поднетих захтева од стране заитересованих лица у току 2020. године вршиће 

се суфинансирање научноистраживачких пројеката, студија, дипломских и других 

стручних радова из области заштите животне средине и природних добара, за које 

постоји интерес за њихову реализацију на територији општине Блаце.  

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу појединачног акта 

Председника општине, као и оцене о значају стручног рада, коју доноси надлежно 

Одељење за инспекцијске послове. 

4. Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине

(радионице) 

50.000,00 динара 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 

средине, надлежна одељења Општинске управе општине Блаце ће у сарадњи са другим 

субјектима, организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, 

скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и 

обележавању значајних датума и догађаја, као нпр. 

- обележавање Дана планете Земље 

- обележавање Светског дана заштите животне средине  

- сајмови заштите животне средине 

- кампања за смањење продукције комуналног отпада и предности рециклаже 

- други значајни датуми, догађаји, манифестације и акције 

Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинасирање од стране образовних установа, јавних предузећа, туристичке 

организације и институција са територије општине Блаце. Акт о додели средстава за 

суфинсирање из ове позиције доноси Председник општине.  
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5. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине

50.000,00 динара 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о 

стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају 

заштите животне средине, у току 2020. године планирано је обавештавање јавности о 

стању животне средине путем средстава јавног информисања. 

Члан 3. 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се 

у зависности од прилива средстава прикупљених у складу са приливом наменских 

уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. 

закон).  

Члан 4. 

Када се приходи не остварују у планираном износу, Председник општине Блаце 

утврђује приоритетне активности, на предлог надлежног Одељења за инспекцијске 

послове. 

Члан 5. 

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза, и 

реализацију појединачних програма и пројеката спроводи надлежно Одељење 

Општинске управе.  

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине 

Блаце, Одељење за инспекцијске послове, пре усвајања Програма за наредну годину.  

Члан 6. 

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Општине Блаце“. 

Број: II-400-2406/19 

У Блацу, 29. јануара 2020. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

 Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11 - др. 

закон и 44/18 –др. закон), чл. 3. и 8. став 1, чл. 9, 13, 14. и 21. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса, која 

реализују удружења („Службени  гласник РС“, бр. 16/18), члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –др. закон и 47/18) и члана 74. 

Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине 

Блаце, на седници одржаној дана 29. јануара 2020. године, доноси 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

O НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником врше се допуне Правилника о начину и критеријумима за остваривање 

права на доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање трошкова 

програма и пројеката удружења грађана са териториије општине Блаце ("Службени лист општине 

Блаце“, бр. 1/19 и 6/19) (у даљем тексту: Правилник). 

Члан 2. 

У члану 2. став 1. после речи: „корупције“, додају се речи: „омладинске политике“. 

Члан 3. 

У члану 2. став 2. после речи: „Блаце“, додају се речи: „и давање простора Омладинског 

центра Блаце на коришћење зарад реализације омладинске политике на локалном нивоу“. 

Члан 4. 

У свему осталом Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу 

средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање трошкова програма и 

пројеката удружења грађана са териториије општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 

1/19 и 6/19) остаје непромењен. 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу 

општине Блаце". 

Број: II-400-188/20          

У Блацу, 29. јануара 2020. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ          

ПРЕДСЕДНИК

Милан Ћурчић с.р.        
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