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1. Садржај „Информатора о раду“ органа управе Општине Блаце 
 

1. садржај; 

2. основни подаци о државном органу и информатору; 

3. организациона структура; 

4. опис функција старешина; 

5. опис правила у вези са јавношћу рада; 

6. списак најчешће тражених информација од јавног значаја; 

7. опис надлежности, овлашћења и обавеза; 

8. опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза; 

9. навођење прописа; 

10. услуге које орган пружа заинтересованим лицима; 

11. поступак ради пружања услуга; 

12. преглед података о пруженим услугама; 

13. подаци о приходима и расходима; 

14. подаци о јавним набавкама; 

15. подаци о државној помоћи; 

16. подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима; 

17. подаци о средствима рада; 

18. чување носача информација; 

19. врсте информација у поседу; 

20. врсте информација којима државни орган омогућава приступ и 

21. информације о подношењу захтева приступ информацијама. 
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2. Основни подаци о државном органу и информатору; 
 

Поштовани грађани, 

 

Усвајањем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, новембра 

2004.године, учињен је значајан корак ка унапређењу нашег правног система, и прописана обавеза 

државних органа да најмање једном годишње објављују информације о свом раду. Описом 

овлашћења органа општине, обавеза, организационе структуре, подацима о услугама о услугама које 

се непосредно пружају грађанима, поступком за подношење захтева, овлашћења која се тичу 

јавности рада желели смо да Општину приближимо Вама, да што брже остварите своја права, а нама 

да што боље радимо. 

 

ИНФОРМАТОР ЈЕ ДОСТУПАН  

 

 У електронском облику  

 На званичној интернет презентацији Општине Блаце www.blace.org.rs 

 

Општинска управа општине Блаце, у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/2004), а у вези са Упутством за 

објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", бр. 57/2005), објављује 

 

ИНФОРМАТОР 

ОРГАНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

1. ИНФОРМАТОР о раду Општинске управе општине Блаце представља годишњу 

публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и 

функционисању Општинске управе, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у 

односу на информације везане за активности Општинске управе. Информатор за 2005. годину је 

прво такво издање, које је објављено у електронској форми на сајту Општинске управе – 

www.blace.org.rs  

 

 Информатор ће бити редовно ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима 

које ова публикација пружа. За тачност и потпуност података које Информатор садржи одговорно 

лице је Милијана Ђурковић Вучетић, начелник Општинске управе Блаце Лице одговорно за 

остваривање права по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Анђелка 

Павловић - стр. сарадник за рад и радне односе.   

 

Основни подаци о државном органу 

 

18420 Блаце, Карађорђева бр. 4 

 веб сајт: www.blace.org.rs 

тел/ факс (+381 27) 371-110, (+381 27) 371-138 

е - пошта: blace@blace.org.rs 

 

 Општина Блаце  
ПИБ: 100984785, 

Матични број: 07203608 

 Општинска управа  
ПИБ:100984777, 

Матични број: 07203659 

 

 

http://www.blace.org.rs/
http://www.blace.org.rs/
http://www.blace.org.rs/
mailto:blace@blace.org.rs
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3. Организациона структура; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скупштина 
Општине 

Председник 
Општине 

Општинско 
веће 

Општинска 
управа 

Председник 
СО 

Заменик 
председника 

СО 
 

Секретар СО 
 

29 одборника 
 

Комисије и 
савети 

 

Заменик 
Председника  

Општине 

Помоћник 

председника 

општине за 

урбанизам 

Помоћник 

председника 

општине за 

омладину и 

спорт 

 

Председник 
Општине 

Заменик 
Председника  

Општине 
 

5 чланова 
 

Начелник 
Општинске 

управе 

Службе 

Општина  
Блаце 
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4. Опис функција старешина; 

 
Председник Скупштине 

Скупштина општине има председника Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, 

потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и 

пословником Скупштине општине. 

 
Заменик председника Скупштине 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине.           

 
Секретар Скупштине 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад.Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може 

бити поново постављен. 

 
Председник Општине 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 

5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се 

финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 

остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, 

односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност 

Дирекције за имовину Републике Србије; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине 

општине; 

9) информише јавност о свом раду; 

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног 

органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

11) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

12) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 

 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и 

Општинске управе. 

 

Помоћник председника Општине 

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из 

појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.). 

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са 

питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове 

утврђене актом о организацији Општинске управе. 

 

Начелник Општинске управе 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у 

складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи. 
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 Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу образложеног 

предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа. 

5. Опис правила у вези са јавношћу рада; 

 
Правила у вези са јавношћу рада органа Општине Блаце, дефиниса у Статутом Општине Блаце: 

 

Рад органа Општине је јаван. 

            

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката 

јавности и постављањем интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине; 

3. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине. 

  

У оквиру тачке седам налази се Статут опшине Блаце. 

 

 

6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја; 
У 2013. години грађани су поднели 40 захтева за информације од јавног значаја, поднето је 36 

захтева грађана а 4 захтева поднеле су невладине организације.Најчешће тражене информације су 

подаци о новом запошљавању, средства која је Општине расподелила невладиним организацијама, 

висина плата функционера и информације од дневницама изборних комисија. 

 

У 2014. години закључно са 16. 05.2014, поднето је 13 захтева за информације од јавног значаја. 

 

7. Опис надлежности, овлашћења и обавеза; 

 
Статут општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“,  број 7/08) 

 

Органи Општине 

 

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и Општинска 

управа. 

Презумпција надлежности 

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим 

статутом. 

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из 

надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши 

Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине. 

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна 

је Скупштина општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1. Председник Скупштине општине  

Име и презиме: Љубиша Судимац 

Број телефона: 027/370-001 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: blace@blace.org.rs 

 

2. Заменик председника Скупштине општине  

Име и презиме: Јовица Ћурчић 

Број телефона: 027/370-001 

Број факса: 027/371-138 

mailto:blace@blace.org.rs
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Електронска адреса: blace@blace.org.rs 

 

3. Секретар скупштине општине 

Име и презиме: Зоран Милутиновић 

Број телефона: 027/370-001 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: blace@blace.org.rs 

 

Положај Скупштине општине 

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене 

Уставом, законом и овим статутом. 

Састав Скупштине општине 

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 

у складу са законом и овим статутом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива, у року 

од 15 дана од дана објављивања резултата избора.             

Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 

1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека рока из става 1. 

овог члана.  

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине. 

 

Конституисање Скупштине 

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем 

секретара Скупштине. 

 

Број одборника 

Скупштина општине  има 29 одборника. 

 

Мандат 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

 

Заклетва 

 

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине 

Блаце придржавати Устава, закона и Статута општине Блаце,и да ћу часно и непристрасно вршити дужност 

одборника, руководећи се интересима грађана.“ 

 

Неспојивост функција 

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља 

Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач. 

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада 

мирују му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила  Скупштина 

општине престаје функција на коју су именована, односно постављена. 

 

Имунитет одборника 

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

   

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, 

предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из 

надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад 

органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.  

mailto:blace@blace.org.rs
mailto:blace@blace.org.rs
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 Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке 

дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у 

припремању предлога за Скупштину општине.  

Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.  

 

Накнада и друга примања одборника 

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених 

радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се 

посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Надлежност Скупштине општине 

 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такса и накнада; 

4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине; 

5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 

6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта; 

7) доноси прописе и друге опште акте; 

8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор 

над њиховим радом; 

10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 

законом; 

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског већа; 

14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 

15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 

16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

17) ) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност 

Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима; 

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 

21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 

22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним 

организацијама;  

24) информише јавност о свом раду;  

25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије 

којим се повређује право на локалну самоуправу; 

26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је 

оснивач или већински власник општина; 

28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у 

Општини; 

29) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;  

30) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 

31) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

32) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 
 

Кворум за рад и одлучивање 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 
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Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим 

статутом није друкчије одређено. 

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

1. доноси Статут; 

 2. доноси буџет; 

 3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 

 4. доноси просторни план;             

5. доноси урбанистичке планове; 

 6. одлучује о јавном задуживању Општине и корисника буџета Општине. 

            7. одлучује о измени грба и заставе Општине.  

 8. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

      9. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;  

     10. усваја етички кодекс и 

     11.одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.  

 

Сазивање 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три 

месеца. 

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, Општинског 

већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања 

седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може заказати 

подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум 

потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.  

 

Јавност рада 

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.  

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради 

упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, 

овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине 

општине.  

 У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа 

пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.  

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и 

одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног реда.  

 

Радна тела Скупштине општине 

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају 

друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.  

  Број и задаци сталних радних тела, као и права и дужности председника и чланова сталних радних 

тела, ближе се уређују пословником Скупштине општине.  

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, 

задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  и  

чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.  

 

Избор сталног радног тела 

 

Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, 

ако законом или овим статутом није другачије предвиђено. 

За чланове и председнике сталних радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.  

 

Председник сталног радног тела 
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Председника сталног радног тела бирају чланови радног тела, већином од укупног броја чланова 

радног тела, уколико није другачије предвиђено законом.     

Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, 

формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 

 

Посебна радна тела Скупштине 

Поред сталних радних тела предвиђених Пословником Скупштине општине, Скупштина општине може 

да оснива као стална радна тела: Савет за праћење примене етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички 

савет јавних служби и Комисију за равноправност полова. 

Услове за рад посебних радних тела и обављање стручних и административно-техничких послова 

обезбеђује Општинска управа. 

 

Савет за праћење примене етичког кодекса 

 

Савет за праћење примене етичког кодекса:  

1) прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса; 

2) прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким кодексом; 

3) прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса; 

4) промовише примену етичког кодекса у Општини и шире; 

5) предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса; 

6) пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и 

организацијама у вези са применом етичког кодекса; 

7) остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима; 

8) обавља друге послове одређене овим статутом и другим прописима.  

 

Савет води регистар лица која се сматрају функционерима Општине у смислу етичког кодекса који 

садржи податке о: функцијама у општини на које се етички кодекс примењује, именима и основним личним 

подацима функционера који те функције врше и битним подацима који се односе на поштовање етичког 

кодекса од стране појединих функционера. 

Број чланова, начин рада, овлашћења Савета, као и садржина регистра, уређују се актом Скупштине 

општине. 

 

 

 

Савет за младе 

 Савет за младе: 

1) иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења 

слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких 

шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа 

правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе; 

2) учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са 

Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање; 

3) даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине; 

4) даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за 

младе;  

5) усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних 

акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику Општине и 

Општинском већу;  

6) иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за младе у циљу 

унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности 

Општине; 

7) подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку 

реализацији њихових активности; 

8) подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава 

органе општине; 

9) даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно 

финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу 

Општине. 
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Састав и мандат Савета за младе 

Савет за младе има 7 чланова. 

Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од четири године, а по истеку мандата 

могу бити поново изабрани. 

 

Избор чланова Савета за младе 

Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог председника Општине, 

председника Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, омладинских 

организација и удружења, школа и других јавних служби.  

Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака, представника 

удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о равноправности полова и 

заступљености припадника националних мањина у мешовитим срединама. 

Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година који су 

активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, 

односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите 

области интересовања младих. 

Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да поседују вишегодишње 

искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност односно да су активно учествовали у већем броју 

активности од важности за младе. 

Кориснички савет јавних служби 

 Скупштина општине образује Кориснички савет јавних служби као стално радно тело састављено од 5 

чланова. 

 Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних служби и о свом 

ставу обавештава Скупштину општине и јавност. 

 Кориснички савет јавних служби нарочито разматра остварени ниво квалитета и обима услуга јавних 

служби, као и цене комуналних производа и услуга, односно висину накнаде за услуге јавних служби. 

 Чланове Корисничког савета бира Скупштина општине на предлог радних тела Скупштине општине, 

одборничких група и удружења грађана. 

 Председник и најмање половина чланова Корисничког савета не могу бити из састава одборника, 

функционера и запослених у Општини, односно у јавним службама чији је оснивач Општина. 

 Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат члановима Корисничког савета. 

 

Комисија за равноправност полова 

Комисија за равноправност полова прати остваривање равноправности полова, даје мишљење о 

предлозима прописа и одлука које доноси Скупштина општине, предлаже активности и предузимање мера, 

посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу Општине. 

 У раду Комисије за равноправност полова могу, по позиву, учествовати и друга лица без права 

одлучивања. 

 

Председник Скупштине 

Скупштина општине има председника Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, 

потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и 

пословником Скупштине општине. 

             

Избор председника Скупштине 

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време 

од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом  кругу 

гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова.  

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.  

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, 

понавља се поступак кандидовања и избора.  

 

Разрешење председника Скупштине 

Председник скупштине може бити разрешен пре истека мандата:  

1) на лични захтев,  
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2) на предлог најмање трећине одборника.  

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор. 

 

Заменик председника Скупштине 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине.           

 

Секретар Скупштине 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити 

поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, 

положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити 

секретара и пре истека мандата. 

Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима 

као и секретар. 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине општине. 

  

Пословник Скупштине 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине 

уређују се њеним пословником. 

Пословник доноси Скупштина општине већином од укупног броја одборника. 

 

 

Извршни органи Општине 

 

Извршни органи 

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће. 

 

Председник Општине 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Име и презиме: Радоје Крстовић 

Број телефона: 027/371-110 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: radoje.krstovic@blace.org.rs 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Име и презиме: Милан Миљковић 

Број телефона: 027/371-669 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: milan.miljkovic@blace.org.rs 

 

 

Избор председника Општине 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. 

mailto:radoje.krstovic@blace.org.rs
mailto:milan.miljkovic@blace.org.rs
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Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда 

одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине. 

 

Неспојивост функција 

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у Скупштини општине. 

Председник Општине и заменик председника општине су на сталном  раду у Општини. 

 

Надлежност  

Председник Општине:  

13) представља и заступа Општину; 

14) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

15) наредбодавац је за извршење буџета; 

16) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава; 

17) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се 

финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 

остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

18) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, 

односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност 

Дирекције за имовину Републике Србије; 

19) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

20) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине 

општине; 

21) информише јавност о свом раду; 

22) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног 

органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

23) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

24) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 

 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и 

Општинске управе. 

 

2.2. Општинско веће 

 

Састав и избор 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 5 чланова 

Општинског већа. 

Председник Општине је председник Општинског већа. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника и то за следеће ресоре: образовање и култура, пољопривреда, комуналне 

делатности, јавне службе и социјална политика сарадња са синдикатима друштвених и приватних предузећа. 

Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује о избору 

заменика председника општине и чланова општинског већа. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.  

 

Неспојивост функција 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или 

више одређених подручја из надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

Општинско веће: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре 

почетка фискалне године; 
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4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у 

сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина 

општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 

других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно 

аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

9)  информише јавност о свом раду;   

10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

11) врши друге послове које утврди Скупштина општине. 

 

Положај председника Општине у Општинском већу 

 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  

 

Кворум за рад и одлучивање 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом  за 

поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

 

Пословник Општинског већа 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим 

пословником, у складу са законом и овим статутом. 

 

Привредни савет 
Општинско веће образује Привредни савет. 

Привредни савет је надлежан да даје иницијативе везане за економски развој, разматра стратегије и 

планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног економског развоја. 

 Привредни савет о својим иницијативама и закључцима упознаје Скупштину општине, председника 

Општине и Општинско веће.  

 Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског 

већа. 

 

Састав Привредног савета 

Председника  и 6 чланова Привредног савета именује Општинско веће на време трајања мандата 

Општинског већа. 

 Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна удружења 

и предузетници. 

Најмање једна трећина чланова Привредног савета мора бити из редова привредника и предузетника, 

односно из редова њихових удружења. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по 

сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката 

Скупштине општине. 

 

Разрешење председника Општине 

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен 

предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана 

од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.  

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење 

не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања 

претходног предлога. 
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Дејство разрешења председника Општине 

Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и Општинског 

већа. 

 

Разрешење заменика председника Општине,  

односно члана Општинског већа 

 

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека 

времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти 

начин на који је изабран. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана Општинског већа, 

председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника 

Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.  

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени 

или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, 

заменика председника Општине или члана Општинског већа. 

 

 

Престанак мандата извршних органа Општине  

због престанка мандата Скупштине 

 

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и Општинском већу, 

с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и 

Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине. 

 

3. Општинска управа  

 

 

Општинска управа 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за 

потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска управа. 

 

Надлежност 

Општинска управа: 

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско 

веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 

других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско 

веће; 

7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, 

председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном 

годишње. 

 

Начела деловања општинске управе 

 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је 

да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и 

правних интереса. 

 Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана. 

 

Организација Општинске управе 
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Општинска управа образује се као јединствени орган.  

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и 

других послова.  

 

Руковођење 

Општинском управом руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, 

положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Постављење начелника и  

заменика начелника Општинске управе 

 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.  

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе. 

 

Функција: Начелник општинске управе општине Блаце  

Име и презиме: Милијана Ђурковић Вучетић 

Број телефона: 027/371-369 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: oublace@blace.org,rs 

 

Одговорност начелника 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у 

складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи. 

 Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу образложеног 

предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа. 

 

   

Помоћници председника Општине 

 

Функција: Помоћник председника Општине за омладину и спорт 

Име и презиме: Ненад Миливојевић 

Број телефона: 027/370-001 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: blace@blace.org,rs 

 

 

Функција: Помоћник председника Општине за урбанизам 

Име и презиме: Миливоје Ралић 

Број телефона: 027/370-669 

Број факса: 027/371-138 

Електронска адреса: milivoje.ralic@blace.org,rs 

 

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из 

појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).
1
 

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са 

питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове 

утврђене актом о организацији Општинске управе. 

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине. 

 

Уређење Општинске управе 

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз 

сагласност Општинског већа. 

                                                 
1
 У прилогу модела Статута биће припремљен предлог разраде описа послова неких помоћника председника општине. 

mailto:oublace@blace.org,rs
mailto:blace@blace.org,rs
mailto:milivoje.ralic@blace.org,rs
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Овлашћења у вршењу управног надзора 
Општинска управа у обављању управног надзора може: 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 

2) изрећи мандатну казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети 

захтев за покретање прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком 

Скупштине општине.  

 

Примена прописа о управном поступку 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана 

и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 

 

Сукоб надлежности 

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, 

организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, 

правних лица или других странака. 

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих 

јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом. 

 

Изузеће 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник. 

 
ЈАВНОСТ РАДА 

 

Рад органа Општине је јаван. 

            

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

4. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и других аката 

јавности и постављањем интернет презентације; 

5. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине; 

6. и у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине. 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежности Општине 

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира 

права и дужности Републике који су јој законом поверени.  

 

Надлежности утврђене Уставом и законом 

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

1) доноси програме развоја Општине и појединих делатности; 

2) доноси просторни план Општине; 

3) доноси урбанистичке планове; 

4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 

5) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такса и накнада; 

6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом 
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водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у 

градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, 

зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и 

одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово 

обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде 

за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним 

зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и 

коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење 

грађевинског земљишта; 

10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу 

општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира 

усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих 

привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних 

места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за 

коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и 

програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са 

стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за 

заштиту и унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, 

одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и 

улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 

15) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, 

и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и 

постављати пловни објекти; 

16) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради 

задовољавања потреба локалног становништва; 

17) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене 

заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 

функционисање; 

18) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје 

дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, 

утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за 

обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и 

обавља послове државног старатеља; 

19) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче 

развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и 

библиотека и других установа културе чији је оснивач;  

20) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за 

њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

21) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом 

спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу 

пашњака другој култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује 

водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте 

локалног значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим 

својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе; 

25) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на 

којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 

26) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и 

увећању; 
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27) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња; 

28) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

29) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад; 

30) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 

31) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких 

могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи 

и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком 

положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и 

другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 

33) организује службу правне помоћи грађанима; 

34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права 

припадника националних мањина и етничких група; стара се о остваривању, заштити и унапређењу 

равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких 

могућности остваривања права и отклањање неравноправности; 

35) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање  

36) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

37) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих 

аката из надлежности Општине; 

38) уређује организацију и рад мировних већа;  

39) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 

40) помаже рад организација и удружења грађана; 

41) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за 

младе и ствара услове за омладинско организовање и 

42) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим 

статутом. 

 

Јавне службе Општине    
За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва Општина 

може посебном одлуком оснивати: предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу.  

 

Именовање органа јавних служби Општине 

Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби чији је оснивач на период од 4 године, осим када је законом другачије 

предвиђено. 

 

Састав органа јавних служби Општине 

Приликом именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација 

и служби чији је оснивач Општина, органи који одлучују о именовању обезбедиће најмање 30 одсто 

представника мање заступљеног пола у овим телима 

 

Поступак именовања директора јавне службе 

Ако законом није уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине именује директоре после 

спроведеног јавног конкурса.  

 Извештај о резултатима конкурса из става 1. овог члана подноси се Скупштини општине најмање 15 

дана пре доношење одлуке о именовању, осим ако законом није другачије уређено. 

 

Сагласност на планове и програм пословања јавне службе 

Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина дужни су да 

Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм 

пословања. 

 

Поверавање послова правном или физичком лицу 

Општина може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или физичком лицу 

обављање  појединих  послова из своје надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине. 

 

Подношење Скупштини општине извештаја о раду јавних служби 
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 Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да, најмање једном 

годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, најкасније до 30. априла текуће године за 

претходну годину.  

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 
 

Средства за обављање послова и извори средстава 

За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом поверених 

послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају приходи и примања утврђени законом.  

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу 

задуживања и других прихода и примања утврђених законом.  

 

Ненаменски карактер средстава 
Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних 

прихода чији је наменски карактер утврђен законом.  

              

Буџет и завршни рачун 
Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и 

примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.  

            По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.  

 

Одговорност за извршење буџета 
За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине. 

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута 

годишње, информише председника Општине.  

 

Самодопринос 
За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу прикупљати 

самодоприносом.  

Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу већином гласова од укупног броја 

одборника. 

 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И 

ОБАВЕЗА 
 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и 

члана 2, 8. и 48. Закона о радним односима у државним органима (“Сл. гласник РС” бр. 48/91, 66/91, 

44/98, 49/99 и 39/02), члана 86. став 2. Статута Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08) 

и члана 56. Одлуке о општинској управи Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 8/08), Закон 

о одређивању максималног броја запослених у локалној aдминистрацији („Сл. гласник РС“ бр. 

104/09), начелник Општинске управе  општине Блаце, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се утврђује унутрашња организацији и  систематизацији послова у 

Општинској управи општине Блаце, врсте послова и њихов делокруг, услови за обављање свих 
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послова, начин руковођења, укупан број послова са називом и број потребних извршилаца, послови 

за које се запослени примају без јавног оглашавања, послови за које се могу примити приправници. 

 

Члан 2. 

 

Послови, стручна спрема, радно искуство и други услови за рад у Општинској управи утврђује 

се у систематизацији послова која је саставни део овог правилника. 

 

Члан 3. 

 

Општинска управа  дужна је да грађанима омогући несметано остваривање њихових права, 

обавеза и правних интереса, да даје потребне податке и обавештења, пружа правну помоћ, сарађује 

са грађанима и поштује њихово достојанство. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 4. 

 

Општинска управа је организована као јединствени орган са организационим јединицама. 

Основне организационе јединице су Службе. Службе се организују према врсти, међусобној 

повезаности и обиму послова чијим се вршењем обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад у 

области за коју се образују, у складу са Одлуком о  општинској управи општине Блаце. 

Основне организационе јединице су: 

1. Служба за општу управу и заједничке послове, 

2. Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне 

послове, 

3. Служба за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију, 

4. Служба за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, 

      5. Служба за привреду, локални економски развој и друштвене делатности, 

6. Служба органа општине, 

7. Служба општинског услужног центра и информатике, 

8. Служба Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у 

насељу.  

 

Члан 5. 

 

Општинском управом као јединственим органом руководи начелник. 

За начелника може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе и 5 година радног искуства у струци. 

 

Члан 6. 

 

Начелник Општинске управе општине Блаце (у даљем тексту: начелник) за свој рад и рад 

Општинске управе одговара органима Општине Блаце у складу са Статутом и Одлуком о 

општинској управи општине Блаце. 

 

Члан 7. 

 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима 

грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 
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Члан 8. 

 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица, могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за 

рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство утврђено овим Правилником, у 

складу са Законом и другим прописима. 

 

Члан 9. 

 

Приправници у Општинској управи могу се примати за вршење задатака и послова радних 

места за која се као посебан услов тражи радно искуство до 1 године или без радног искуства. 

Број приправника утврђује на почетку године у складу са кадровским планом и висином 

обезбеђених средстава, Начелник уз сагласност председника Општине Блаце. 

Приправници се оспособљавају кроз практичан рад, према посебном програму који утврђује 

Начелник у складу са Правилником о стручном усавршавању запослених у Општинској управи и 

Законом. 

По истеку приправничког стажа приправник је дужан да у року од 6 месеци положи стручни 

испит, а уколико га не положи, престаје му радни однос.  

Приправник који положи приправнички испит може наставити да ради на неодређено време и 

бити распоређен на одговарајуће радно место ако у  Општинској управи за то постоје услови, 

односно потребе за радом и ако су обезбеђена средства за то радно место. Приправнику који по 

истеку приправничког стажа не положи стручни испит у року предвиђеном законом престаје радни 

однос. 

 

Члан 10. 

 

У Општинској управи приправник се може примити ради стручног оспособљавања у својству 

волонтера и волонтера-практиканта, за потребе општинских органа. 

У току стручног оспособљавања приправник волонтер не прима плату, ако Законом није 

друкчије одређено, а друга права, обавезе и одговорности из радног односа утврђују се Уговором у 

складу са Законом и посебним уговором који закључује Начелник. 

У току стручног оспособљавања приправнику волонтеру обезбеђују се права из пензијског и 

инвалидског осигурања у случају инвалидности и настанка телесног оштећења проузрокованих 

повредом на раду или професионалном болешћу, у складу са прописима о пензијском и инвалидском 

осигурању радника. 

Број приправника – волонтера утврђује се на исти начин као и број припрвника који се 

примају на одређено време. 

 

Члан 11. 

 

Нацрте Одлука и других аката које Председник општине или Општинско веће предложи 

Скупштини општине  ради уређења питања и односа из надлежности Скупштине општине, 

припремају надлежне службе Општинске управе у складу са делокругом утврђеним Одлуком о 

општинској управи општине Блаце. 

Уз предлог акта из става I овог члана општинска управа предлаже који акти треба да буду 

разматрани на јавној расправи (дискусији) и начин организовања јавне дискусије у складу са 

Статутом Општине и Законом. 

 

Члан 12. 
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 Надлежне службе општинске управе доносе своје планове рада (месечне, тромесечне и 

годишње). 

 Надзор над извршавањем месечног плана рада и предузимању одговарајућих мера за 

благовремено и квалитетно извршавање задатака и послова врши Начелник. 

Члан 13. 

 

 У Општинској управи води се евиденција и подноси извештај о извршавању задатака и 

послова утврђених  месечним плановима рада, као и другим задацима и пословима извршеним у 

извештајном периоду. 

 На основу евиденције из претходног  става  овог члана и критеријума које доноси Начелник, 

врши се оцена рада запослених за утврђивање звања и оцене за напредовање у звањима и за 

награђивање. 

Члан 14. 

 

 Извештаји о раду, односно извршавању задатака и послова општинске управе разматрају се 

одмах по истеку времена на које се извештаји односе. 

 На основу извештаја о раду и предлога Начелника за све запослене у Општинској управи води 

се евиденција о свим околностима везаним за њихов рад (радни лист). 

 У радни лист уписују се оцене запосленог (месечне, тромесечне и годишње). 

Радни лист се доставља уз предлог за напредовање. 

 Радни лист се води на обрасцу прописаном од стране Министарства правде. 

Начелник може, за поједине запослене или службе, у складу са прописом који донесе, захтевати 

полагање теста општег и стручног знања. 

Члан 15. 

 

У Општинској управи подстиче се и развија тимски рад, непрекидно врши едукација 

запослених уз повећање квантитета знања. 

За извршење појединих сложених задатака и послова који захтевају заједнички рад 

различитих профила могу се образовати радне групе и друга радна тела. 

Радна тела из става 1. и 2. овог члана образује Начелник. 

Овим правилником се уређују стручни и други послови које обављају постављена лица ради 

пружања стручне помоћи председнику општине у складу са законом и статутом Општине.  

 

Члан 16. 

 

Председник Општине може поставити  помоћнике председника општине у Општинској 

управи, који обављају послове везане за делокруг његове одговорности (за економски развој, 

урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.) . 

Помоћник  се поставља на период од  четири године, и може бити разрешен пре истека 

времена на које је постављен, даном подношења оставке или даном разрешења. 

Помоћника поставља и разрешава председник Општине. 

Помоћник председника општине, као постављено лице, остварује права, обавезе и 

одговорности из рада и по основу рада, у складу са Законом и другим прописима, којима се 

регулишу права, обавезе и одговорности запослених у јединицама локалне самоуправе.  

 

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

. 

1. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗА УРБАНИЗАМ 

 

  1 извршилац 
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         Предлаже пројекте у области урбанизма, даје мишљења у вези са питањима која су од 

значаја за развој и покреће иницијативу за решавање питања битних за област урбанизма, покреће 

иницијативе за израду урбанистичких , планских аката,  као и за њихове измене и допуне, даје 

упутства при изради архитектонских пројеката у циљу заштите архитектонске вредности и очувања 

амбијенталних вредности појединих градских делова и објеката, даје мишљења на пројекте из 

области урбанизма који су од великог значаја за општину, сарађује са свим органима и 

институцијама који располажу подацима неопходним за обављање пословима из његове 

надлежности. 

Обавља и друге послове у области за коју је постављен по налогу председника општине. 

УСЛОВИ : Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера, положен стручни 

испит, једна година радног искуства и познавање рада на рачунару. 

 

2. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

1 извршилац 

 

         Предлаже пројекте у области комуналног развоја, даје мишљења у вези са питањима која су 

од значаја за развој комуналне инфраструктуре и покреће иницијативу за решавање питања битних 

за област комуналне инфраструктуре, сарађује са свим органима и институцијама који располажу 

подацима неопходним за обављање пословима из његове надлежности, прати техничку и кадровску 

опремљеност предузећа која обављају комуналне делатности на територији општине. 

УСЛОВИ : Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера, положен стручни 

испит, једна година радног искуства и познавање рада на рачунару 

 

3. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧУ КУЛТУРУ, И РАЗВОЈ МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

1 извршилац 

 

        Предлаже пројекте у области спорта, даје мишљења у вези са питањима од значаја за развој 

спорта и физичке културе, сарађује са спортским клубовима који егзистирају на територији општине 

Блаце и прати њихов рад, учествује у организацији спортских такмичења и турнира, сарађује са 

Спортским савезом Србије. 

 Даје мишљење о предлогу за оснивање нове Месне заједнице, промену подручја и укидање 

Месне заједнице, односно других облика месне самоуправе ако предлог подноси председник 

општине, сарађује са председницима месних заједница, даје мишљења и пружа им помоћ у 

решавању питања од значаја за месне заједнице.. 

Обавља и друге послове у области за коју је постављен по налогу председника општине. 

УСЛОВИ : IV степен стручне спреме, друштвеног или техничког смера, са радним 

искуством. 

 

III – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И УСЛОВИ ЗА 

ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 

 

1) УКУПАН БРОЈ ПОСЛОВА  

И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 
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Члан 17. 

У Општинској управи утврђују се укупно 47 радних места и 51 извршилац.  

 

Члан 18. 

Радна места и извршиоци из члана 17. овог Правилника утврђују се односно распоређују 

према областима, делатностима. 

 

2) ОПИС ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И 

УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ 

Члан 19. 

Радна места и извршиоци из члана 17. овог Правилника утврђују се и распоређују то: 

1. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Обавља и послове утврђене законом, статутом, Одлуком о општинској управи, Пословником 

о раду органа Општине и другим општим или појединачним актом било ког органа Општине Блаце, 

као и да координира рад свих запослених и генерално је одговоран за рад Општинске управе. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, правног смера, најмање пет година 

радног искуства) и положен стручни испит. 

 

1. СЛУЖБА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

1. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ РАДА  И РАДНИХ ОДНОСА 

1 извршилац 

Обавља послове општинске управе који се односе на рад општинске управа и то: води 

евиденцију у области радних односа запослених у општинској управи, радне листе које служе за 

одређивање звања запослених у Општинској управи и њиховом напредовању и награђивању, води 

јединствену кадровску евиденцију из оквира права и дужности Општине, припрема појединачна акта 

у вези остваривања права, обавеза и одговорности запослених у Општинској управи по основу рада 

и у вези са радом у Општинској управи, обавља одговарајуће стручно-административне послове у 

вези са здравственим и пензионим осигурањем запослених у Општинској управи, врши стручно-

административне послове у вези са јавним оглашавањем за заснивање радног  односа у Општинској 

управи и Јавном правобранилаштву, а по налогу Начелника општинске управе и за друге индиректне 

кориснике буџета, постављење и именовање, обавља послове из радних односа у Општинској управи 

у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и послове које му повери Начелник, 

сарађује са Националном службом за запошљавање у Блацу, ради популарисања програма за 

незапослене. 

Ради на остваривању права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу 

органи јавне власти у складу са законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја; 

решава по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, објављује информације 

од јавног значаја на интернет сајту општине, прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању 

информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену документацију, доставља 

информацију, одбија  захтев решењем, пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање права  
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утврђеним законом; предузима мере за унапређење праксе  ступања са  носачима информација, 

праксе одржавања носача информација као и праксе њиховог чувања и обезбеђивања.  

Бар једном годишње израђује информатор са основним подацима о раду органа општине и 

општинске управе, обавља стручне, оперативне, аналитичке и саветодавне послове у циљу 

успостављања  непосредне двосмерне комуникације председника општине и органа општине са 

грађанима, сарађује са државним органима, службама, удружењима и другим организацијама. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године друштвеног смера, положен стручни 

испит, једна година радног искуства и познавање рада на рачунару. 

 

2. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ  ГРАЂАНСКИХ СТАЊА 

 

1/2 извршиоца 

 

Обавља послове на изради предлога решења у управном поступку по захтевима грађана за 

промену личног имена; доноси решења о исправкама у матичним књигама, о накнадном упису у 

матичне књиге и евиденцију држављана, води поступак за издавање уверења о слободном брачном 

стању и за позакоњење деце; поступа по пресудама суда о разводу брака и о промени презимена у 

законском року; поступа по захтевима и замолницама других општина који се односе на грађанска 

стања, такође врши израду и достављање надлежним статистичким и другим органима, статистичке  

и друге извештаје о подацима из матичних књига и књига држављана,  као и друге послове по налогу 

Начелника; за упис у матичну књигу венчаних, односно за закључење брака наших држављана 

издаје извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,  за невесту и женика за закључење 

брака страног држављанина, извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу, или на 

страном обрасцу и оверен "apostile" печатом и преведен на српском језику, уверење о слободном 

брачном стању (оверен "apostile" печатом и преведен на српски језик). 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, дипломске академске студије 

(мастер), специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије правног смера и 

положен стручни испит, три године радног искуства и познавање рада на рачунару. 

 

3. ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА  

1 извршилац 

Обавља послове који се односе на пријем грађана који се  обраћају Председнику  Општине, 

заменику председника и Начелнику; узима податке од  грађана по којим  питањима желе да се 

обрате наведеним функционерима и о томе обавештава те функционере, прикупља податке од 

Општинске управе и других државних органа, предузећа, установа и јавних служби и других 

правних лица о питањима по којима се грађани обраћају надлежним функционерима  општине, даје 

информације грађанима о раду општинских органа. Заказује састанке које организују изабрана, 

именована и постављена лица и по потреби за њих припрема разна акта; oбавештава надлежне 

функционере о прикупљеним подацима, води белешке и потребне евиденције о пријему грађана, 

обавља административно-техничке послове за потребе функционера; води и евидентира коришћење 

сале за седнице. Обавља послове Општинске управе који се односе на давање телефонских веза 

корисника централе, обавештава Начелника о коришћењу услуга централе од стране корисника 

централе и запослених  Општинске управе. 
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УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године, било 

које струке и положен стручни испит и 1 година радног искуства и познавање рада на рачунару. ? 

 

4. ПОСЛОВИ ВОЗАЧА 

1 извршилац, 

Обавља послове који се односе на управљање возилом, прање, подмазивање и одржавање 

возила Општинске управе и или Општине; обавља задатке и послове везане за технички преглед и 

регистрацију возила, отклањање насталих кварова на возилима, предузима мере код 

специјализованих организација да се настали кварови на наведеним возилима отклоне, да возила у 

зимском периоду буду снабдевена одговарајућим заштитним средствима, стара се о благовременој 

замени дотрајалих делова, врши превоз на службеним путовањима функционера у органима 

Општине Блаце; обавља и друге послове по налогу Начелника. 

 

УСЛОВИ: IV  степен стручне спреме,положен возачки испит „ Б“ и „Д“ категорија 

 

5. ПОСЛОВИ ДАКТИЛОГРАФА 

3 извршиоца 

Обавља једноставне канцеларијске задатке и послове који се односе на преписивање 

материјала из рукописа, штампаног, прекуцавање и умножавање материјала на матрицама и 

машинама свих врста, куцање материјала по диктату, старање о редовном и уредном одржавању 

опреме, као и друге дактилографске послове које му стави у надлежност Начелник. 

УСЛОВИ: Основна школа, дактилографски курс, положена Ia или Iб класа и положен тест 

фактичке брзине куцања. 

 

6. ПОСЛОВИ КУРИРА    

6 извршилаца 

Обавља једноставне манипулативне задатке и послове који се односе на спољну доставу 

предмета и аката, поште; обавља и друге послове везане за евентуалне обавезе за техничке послове у 

управи. 

УСЛОВИ: KВ радник 

 

7. ПОСЛОВИ СПРЕМАЧИЦЕ  

1 извршилац 

Обавља послове спремања и разношења топлих и хладних напитака, а кат-кад по налогу 

Начелника и хране, за потребе органа општине, састанке органа и радних тела скупштине и 

општинског већа и госте током пријема, као и за запослене у Општинској управи. У одсуству 

хигијеничара одговара за његов делокруг обавеза. 

УСЛОВИ: КВ радник. 

 

8. ПОСЛОВИ ПОМОЋНОГ РАДНИКА – ХИГИЈЕНИЧАРА
2
 

1 извршилац 

                                                 
2
 Послове хигијеничара – 1/2 зараде финансира Пореска управа, 1/2 Служба за катастар непокретности ; 
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Обавља манипулативне задатке и послове који се односе на одржавање хигијене чистоће у 

згради, радним просторијама, прање и освежавање подова, као и друге задатке и послове по налогу 

Начелника. 

УСЛОВИ: КВ радник - бравар 

 

9.  ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА И ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗГРАДЕ  ОПШТИНЕ
**

 

2 извршиоца 

Обавља послове на одржавању реда у згради и на простору око зграде; контролишу лица 

видно носећи идентификациону картицу, која улазе у зграду општине, без обзира које правне јавне 

власти тражи, да би осујетили уношење оружја и других средства којима се могу угрозити животи 

људи и најмање ометати рад у згради; прослеђује странке и даје им свако тражено обавештење; 

бележи долазак радника  Општинске управе општине Блаце и других органа у згради, на посао и 

одлазак са посла као и излазак са посла у току радног времена, уколико захтева Начелник за 

поједине запослене; „сигнализира“ свако ремећење реда Начелнику и другим надлежним органима;  

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, положен испит за ватрогасце и поседовање 

дозволе за ношење оружја. 

 

10. ПОСЛОВИ ДОМАРА 

1 извршилац 

Обавља послове на текућем одржавање зграде у којој се обављају послови општине, ради на 

одржавању електричне инсталације, водовода и канализације у Општинској управи и поправци 

истих. У одсуству радника на пословима одржавања и физичког обезбеђења зграде општине, 

замењује исте и обавља њихове послове, а у случају спречености возача, обавља и његове послове. 

УСЛОВИ: КВ радник – бравар 

 

2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО    

СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

11. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ  УРБАНИЗАМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА 

1 извршилац  

Обавља послове Општинске управе који се односе на спровођење управног поступка и 

одлучивање о правима и обавезама физичких и правних лица до доношења аката о локацијским 

дозволама, доношење решења о одобрењу за изградњу, надзиђивању, о догради, адаптацији и 

реконструкцији постојећих објеката и легализацију бесправно изграђених објеката; припрема 

решења о издавању употребне дозволе;   припрема решења о образовању Комисије за технички 

преглед грађевинских објеката; води прописну евиденцију издатих дозвола и подноси извештај о 

стању примене прописа у области грађевинарства, као и  регистар улица и тргова, стамбених зграда 

за колективно становање, одређује кућне бројеве; обавља административне и техничке послове у 

поступку припреме одлука у области планирања и изградње и обавља и друге послове по налогу 

Начелника. 

 УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године грађевинског или архитектонског 

смера, једна година радног искуства и положен стручни испит. 

 

                                                 
**

 Послови обезбеђења – ½  запослених финансира Служба за катастар непокретности РГЗ. 
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12. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

 

1 извршилац 

 

Обавља послове Општинске управе који се односе на одлучивање о правима и обавезама 

физичких и правних лица до доношења решења о  одобрењу за изградњу, доградњу и 

реконструкцију објекта; ради на припреми решења о образовању комисије за технички преглед и 

раскопавање јавних површина; води прописану евиденцију издатих одобрења и подноси извештај о 

стању примене прописа у области грађевинарства; обавља административне и техничке послове у 

поступку издавања локацијских дозвола, прибављања потребних сагласности, мишљења и решења у 

име и за рачун инвеститора о њиховом трошку, обезбеђење техничког прегледа изграђеног објекта и 

издавање употребне дозволе, пријаве почетка градње; врши административне и техничке послове до 

доношења Одлука у вези урбанистичких планова; обавља техничке послове у вези спровођења 

урбанистичких планова, оглашавање планова на јавни увид, презентирање примедби сугестија и 

предлога Комисије за планове у поступку јавног увида и након завршеног увида, давања обавештења 

о намени зоне или целине, односно о намени одређене грађевинске парцеле, издавања извода из 

урбанистичких планова и локацијских дозвола, издавање аката о условима за уређење локације, 

издавање потврде о усклађености техничке документације са планским актима; обавља и друге 

послове по налогу Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године, 

грађевинске струке, једна година радног искуства у струци и положен испит за рад у органима 

државне управе,познавање рада на рачунару.    

 

3. СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

И РЕВИЗИЈУ 

 
13. ПОСЛОВИ  ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА 

 

1/2 извршиоца 

 

Обавља послове инспекцијског надзора: наређује писаним решењем уклањање објеката или 

његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе, налаже 

писаним  решењем обуставу радова и одређује рок за прибављање, односно измену грађевинске 

дозволе, ако се објекат не гради према грађевинској дозволи, односно главном пројекту, а ако 

инвеститор у остављеном року не прибави, односно измени грађевинску дозволу, налaже решењем 

уклањање објекта, односно његовог дела, обуставу радова, ако инвеститор није закључио уговор о 

грађењу, у складу са Законом о планирању и изградњи, одређује рок за прибављање грађевинске 

дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу решења из члана 145. овог Закона 

потребно прибавити грађевинску дозволу, а ако инвеститор у остављеном року не прибави 

грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела; врши надзор над 

применом одредаба Закона о планирању и изградњи и Закона о одржавању стамбених зграда,врши 

контролу примене осталих прописа, норматива и стандарда при изради техничке документације за 

грађење и коришћење објеката, покреће поступак за утврђивање одговорности инвеститора за 

прекршај, привредни преступ и кривично дело у складу са законом и израђује извештаје о 

постигнутим  резултатима; над Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима јавним 

површинама и улицама у насељеним местима Општине и Одлуком о условима и мерама за рушење 

објеката; врши послове Општинске управе из стамбене области - откривање бесправно усељених 

лица, спровођење  поступка и доношење решења за исељење лица које користи стан без законског 

основа,  извршење решења о бесправном усељењу; спроводи закључке о дозволи принудног 
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извршења решења о исељавању бесправно усељених лица; обавља послове у Општинској управи 

везане за област социјалне заштите грађана, при решавању статуса корисника социјалног становања, 

избеглих и интерно расељених лица и угрожених породица из локалне самоуправе и сарађује са 

ресорним представницима више управне власти; врши свакодневни надзор над извођењем 

грађевинских радова на објектима где је Општина корисник, а инвеститор надлежно министарство, 

невладина организација, а као инвеститори имају надзор над извођењем радова; у одсуству 

комуналног инспектора, обавља послове комуналног инспектора, ex officio сем уколико Начелник за 

то не овласти друго лице; надзор  над применом закона и прописа донетих на основу Закона о 

превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног 

превоза и то: ванлинијског превоза путника, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси 

превоза, као и надзор над применом одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју града 

Блаца и друге послове по налогу Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

грађевинске струке, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит и 

положен возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на рачунару. 

 

14. ПОСЛОВИ  КОМУНАЛНОГ  ИНСПЕКТОРА  

2 извршиоца 

Обавља послове општинске управе који се односе на:  надзор над извршавањем прописа из 

области комуналне делатности од стране предузећа, установа, грађана и других правних лица на 

подручју Општине, а који се односе на уређивање зелених површина (паркова и травњака), чишћење 

улица, исправност улица и путева, канализације, јавне расвете, исправност светлосних реклама, 

фирми, уредност фасада и излога, чишћење снега, уклањање смећа са коловоза, тротоара и других 

објеката, врши контролу извршења из комуналне области (заузећа тротоара, раскопавања улица, 

постављање светлосних фирми и реклама, надзор над бесправним држањем живине, стоке, контролу 

извршења уговорних обавеза од стране  Комуналног јавног предузећа у вези одржавања паркова, 

улица и тротоара, контролу стања комуналних објеката, издавање наредби за уклањање ствари и 

других предмета са јавних површина и предузимања  мера за уклањање ствари са јавних површина, 

покретање прекршајног и других поступка у складу са Законом, доношење и извршавање решења из 

комуналне делатности, обавља и друге послове из области комуналне делатности у складу са 

Законом; идентификује дивље депоније и друге аномалије животне средине; врши контролу 

извршавања прописа који се односе на линијски саобраћај у градском и приградском саобраћају на 

територији Општине, аутобуске станице и стајалишта, изградње, реконструкције и одржавања и 

заштиту локалних и некатегорисаних путева у Општини, доноси решења о привременој забрани 

саобраћаја због извођења радова, пружа стручну помоћ месним заједницама око регулисања 

саобраћаја, врши послове давања сагласности за прекопавање локалних и некатегорисаних путева, 

припрема решења о установљењу аутобуских станица и стајалишта, врши послове у вези одржавања 

и изградње улица у граду и друге послове из области комуналне делатности из надлежности 

Општинске управе; стара се о уклањању хаварисаних и не регистрованих моторних возила са јавних 

и зелених површина , као и надзор над применом Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и 

улицама у насељеним местима Општине Блаце и Одлуке о условима и мерама за рушење објеката, 

припрема извештаје и информације из ове области за органе Општине, као и друге послове из 

наведене области у складу са Законом, прописима донетим на основу Закона и Одлуком Скупштине 

општине, као и послове по налогу Начелника, ex officio,  мења услед спречености, инспектора за 

зaштиту животне средине, уколико Начелник не одреди другачије. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године, положен 

стручни испит и 3 године радног искуства и положен возачки испит Б категорије, познавање рада на 

рачунару. 
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15. ПОСЛОВИ – ИНСПЕКТОРА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

1 извршилац 

 

Обавља инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа  

донетих на основу Закона, обавезно координира са инспекторима вишег нивоа управне власти; врши 

послове Општинске управе који се односе на старање о спровођењу система  заштите и 

унапређивања животне средине и одређивању мера и поступака заштите од штетних утицаја 

делатности на животну средину, предузимање мера заштите ваздуха и земљишта од загађивања, 

заштите од буке на територији Општине, у стамбеним, занатским и комуналним објектима, 

предузимање законом предвиђених мера и радњи заштите од нејонизујућих зрачења, и предузимање 

свих потребних мера и радњи из области заштите животне средине и друге послове предвиђене 

законом и прописима донетим на основу закона и одлука Скупштине Општине; врши надзор над 

активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, као и привременог 

складиштења инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника отпада; 

утврђује испуњеност услова и спровођење мера утврђених у одлуци о давању сагласности на студију 

о процени утицаја на животну средину;   контролише примену Закона о интегрисаном спречавању и 

контроли загађивања животне средине; врши и инспекцијски надзор на заштићеним подручјима које 

проглашава надлежни орган јединице локалне самоуправе; доноси решења и закључке, подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни 

преступ и подноси кривичне пријаве; учествује у припреми информација за државне органе и медије, 

поступа по пријавама и извештајима о предузетим мерама; утврђује да ли се управљање природним 

ресурсима врши према стратешким документима у складу са законом; контролише да ли се спроводе 

мере и услови заштите животне средине у планирању и изградњи; одговоран је у предузимању мера 

а у вези држања и заштите животиња и мера хватања паса луталица на територији Општине; 

Информише јавност путем медија о пословима, догађајима, активностима и циљевима органа 

Општине (Информативна служба Општине Блаце); стално је на услузи  медијима, пратећи медијску 

заступљеност Општине, припрема и реализује званичне посете и пријеме домаћих и страних 

званичника, организује посете наших делагација иностранству, ради на успостављању сарадње 

(братимљењу) Општине са другим општинама, остварује комуникацију с домаћим и страним лицима 

и организацијама за потребе председника Општине и његових сарадника, активно учествује у 

организацији градских манифестација и свечаности којима је покровитељ Општина; прати дневну 

штампу, интернет и информативне програме електронских медија на плану информисања јавности о 

раду Општине, са једне  и информисања функционера Општине о активностима других институција 

са друге стране; заказује конференције и израђује саопштења за јавност за представнике јавног 

информисања; припрема press cliping из дневне штампе и по потреби, прибавља радио и ТВ записе 

везане за рад општине и формира аудио, видео, CD и микрофилмовану архиву истих.   

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године биолошког смера, положен стручни 

испит, 3 године радног искуства и положен возачки испит „Б“ категорије, познавање рада на 

рачунару. 

 

16.  ПОСЛОВИ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА 
*
 

 1 извршилац 

 Контролише поступање школа у погледу примене Закона, других прописа и аката, врши увид 

у наменско коришћење средстава којима располаже школа, врши преглед школе у поступку 

утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављања делатности, предузима мере ради 

                                                 
*
 ½ зараде финансира Општина Житорађа, а сходно подзаконском пропису Министарству просвете и спорта   
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остваривања права и обавеза родитеља и ученика, наставника, васпитача, сарадника и директора, 

контролише поступак уписа и испуњеност услова за превремени упис деце и поништава упис 

ученика у школу ако је обављен супротно Закону;  наређује отклањање неправилности и недостатака 

у одређеном року, Решењем наређује извршење прописане мере која није извршена, подноси пријаву 

надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање 

прекршајног поступка; у складу са Законом врши контролу поступања установе у погледу примене 

закона, других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно педагошку проверу 

рада установе, врши преглед установе у поступку  утврђивања испуњености услова за почетак рада и 

обављање делатности  и за проширење делатности, контролише испуњеност прописаних услова, за 

спровођење испита, врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у 

поступку поништавања јавних исправа  које издаје школа. Налаже отклањање неправилности и 

недостатака  у одређеном року, наређује извршење прописане мере која није извршена, забрањује 

решењем спровођење радње које су супротне закону,  подноси пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка; 

сарађује  и непосредно је обавезан ресорном Министарству просвете и спорта. 

 УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године правног смера, са положеним 

стручним испитом за рад у органима државне управе или за секретара установе и најмање 3 године 

радног стажа у државним органима,  установи или органима јединице локалне самоуправе на 

пословима образовања и васпитања, лице са одговарајућом високом стручном спремом, положен 

стручни испит у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача или стручног 

сарадника, са најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања, као и стручним 

испитом  за рад у органима државне управе и положен возачки испит Б категорије, познавање рада 

на рачунару. 

 
17.  ПОСЛОВИ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА 

1 извршилац 

Врши инспекцију и ревизију: директних и индиректних корисника средстава буџета локалне 

власти; јавних предузећа, основаних од стране локалне власти, правних лица основаним од стране 

тих јавних предузећа, односно правних лица над којима локална власт има директну  или 

индиректну контролу над више од 50% капитала  или више од 50% гласова у Управном одбору као и 

над другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од 50%  укупног прихода; 

проверу примене Закона која представља накнадну проверу корисника буџетских средстава, 

организација, предузећа, односно правних лица из члана 67. став1. и 3. Закона о буџетском систему, 

у погледу поштовања правила интерне контроле; Оцену система интерне контроле која представља 

оцену адекватности, успешности и потпуности интерне контроле; контролу примене Закона у 

области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава 

корисника буџетских средстава, организација и предузећа, односно правних лица; ревизију начина 

рада (перформанси) која представља оцену  пословања и процеса у корисницима буџетских 

средстава, организацијама, предузећима, односно правним лицима из члана 67. став 1. и 3. овог 

Закона над којима се врши ревизија, укључујући и не финансијске операције, у циљу оцене 

економичности, ефикасности и успешности органа и организација; даје савете о импликацијама 

контроле и ревизије када се уводе нови системи, процедуре или задаци; Успоставља сарадњу са 

екстерном ревизијом; врши остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу 

функционисања система интерне контроле. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера, 3 године радног 

искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и положен возачки испит Б 

категорије, познавање рада на рачунару. 
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4. СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ 

18. ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКО-

МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ  

 

1 извршилац 

Обавља послове на припреми и извршењу буџета; утврђивању и наплата локалних јавних 

прихода; изради и спровођењу финансијских одлука; пословима наменске расподеле буџетских 

прихода у складу са одлуком о буџету, учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу 

доношења буџета, врши дугорочна стратешка планирања буџета у складу са стратешким планом 

Општине; прикупљању и контролисању финансијских планова индиректних буџетских корисника; 

одобравању месечне планове извршења буџета и квота индиректних буџетских корисника; 

обрађивању захтева индиректних буџетских корисника, предлаже месечне планове за потребна 

средства, посредује између индиректних буџетских корисника и трезора, врши унутрашњу, интерну 

контролу свих трансакција индиректних буџетских корисника, врши периодично извештавање и 

анализу примања и извршених плаћања са консолидованог рачуна трезора за индиректне буџетске 

кориснике; контролише извршавања и реализацију  донетих планова и програма јавних предузећа 

чији је оснивач Општина, прати извршавање обавеза свих предузећа према грађанима, правним 

лицима и предузетницима, извршавање обавеза према органима локалне самоуправе, евидентира 

извршене и реализоване задатке, обавештава органе општине и надлежна одељења и службе 

Општинске управе ради предузимања неопходних мера; израде периодичних обрачуна, извештаја, 

анализа и сл. у вези са извршењем буџета, ради завршне рачуне буџета, и консолидованог рачуна 

трезора; координира рад и руководи пословима из области књиговодства и рачуноводства. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе и једна година радног искуства. 

 

19. ПОСЛОВИ  КОНТИСТЕ  

1 извршилац 

Обавља послове пријема документације и комплетирање исте ради контирања и то: за буџет 

Општине, води главну књигу за буџет, води одговарајуће аналитичке евиденције по буџету, врши 

израду периодичних обрачуна и завршних рачуна за буџет, прикупља документацију за подрачун за 

дечју заштиту, прикупља документацију за јавне службе;  ликвидацију књиговоствених исправа на 

основу које се врши исплата преко рачуна или благајне и исправе а које повлаче материјално 

финансијске обавезе за општинску управу и буџет, стара се о тачном обрачуну пореза и доприноса 

на зараде запослених Општинске управе; тумачи финансијске ефекате Закона; саветује извршној 

власти нове управних модела и процедуре у циљу ефикаснијег извршења буџета; чини доступним 

финансијске трансакције јавности и учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу 

доношења буџета; припрема извештаје, информације и програме општинског месног самодоприноса 

за органе Општине Блаце, врши поверене послове од стране републике који се односе на послове 

утврђивања права на родитељски додатак и накнаду за време породиљског, продуженог 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, врши синтетичко и аналитичко књижење 

расхода и исплата инвалидских принадлежности на терет републичког рачуна, кретања салда по 

овим рачунима, води ликвидационе листове корисника борачког додатка, врши контролу 

правилности утврђивања висине исплате додатка, саставља периодичне обрачуне и завршне рачуне о 

свим видовима расхода, води потребне књиговодствене евиденције о стању исплате материјалног 
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обезбеђења учесницима НОР-а и личне инвалиднине учесника оружане акције после 17.08.1990. 

године, о исплати рачуна за здравствену заштиту војних инвалида и  обавља и друге послове по 

налогу Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару. 

 

20. ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА 

1 извршилац 

Обавља послове управљања преузетим обавезама у оквиру консолидованог рачуна трезора, 

планира и одобрава дневне, месечне, тромесечне квоте из оквира одобрених апропријација, планира 

буџетску ликвидност готовинских токова буџета на основу примања и издатака; обавља послове 

управљања готовинским средствма, одобравање планова извршења буџета, и промене квота, 

одобравање образаца за (предлога и захтева) плаћање на терет буџетских средстава израда 

извештаја, и информација у вези извршења расхода; ради на финансијском планирању (пројекције и 

праћење прилива на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода, готовинских токова, 

плана извршења буџета, сервисирање дуга, дефинисање тромесечних, месечних и дневних квота 

преузетих обавеза). Врши управљање готовинским средствима; контрола расхода; управљање дугом; 

буџетско рачуноводство и извештавање; управљање финансијским информационим  системом; врши 

и друге послове по налогу налогодавца буџета и Начелника и других органа Општине. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе, једна година радног искуства, познавање рада на рачунару. 

 

21. ПОСЛОВИ  БЛАГАЈНИКА  

1 извршилац 

Води целокупно благајничко пословање Општинске управе, врши обрачун и исплату зарада 

запослених у Општинској управи и функционера Скупштине општине и члановима Општинског 

већа, дневница запосленима и одборницима Скупштине општине, обрачун накнаде по уговорима о 

делу, повременим и привременим пословима, обрачун накнаде за боловање и породиљско боловање, 

води евиденцију о исплаћеним зарадама запосленима и лицима ангажованим по уговорима и 

њиховим накнадама неопходних за достављање података Фонду ПИО и појединачним пореским 

пријавама, доставља извештаје о запосленима и зарадама запослених, води послове 

административних забрана, води и све књиговодствене послове у вези радом и функционисањем 

месних заједница, сва плаћања са рачуна месних заједница по одобрењу председника месних 

заједница, депоновања картона код надлежне службе за потребе месних заједница припрема и 

израђује завршне рачуне месних заједница, стара се о уредном и тачном вођењу пословних књига, 

припрема документацију за наредбодавца буџета и послове по налогу сарадника за буџет; ради и 

друге послове по налогу председника  Општине и Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера, једна година 

радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе познавање рада на 

рачунару. 

 

22. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНОГ КООРДИНАТОРА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

ОПШТИНЕ 
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1 извршилац  

Координира поступке за утврђивање пореза на имовину правних и физичких лица, локалне 

комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и 

других накнада, припрема решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица обавља и друге 

послове по налогу Начелника  и лица задужених за извршење буџета по Статуту Општине. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера,1 година радног 

стажа, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у државним органима. 

 

23. ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА 

1 извршилац 

Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе за које се 

решењем утврђује обавеза, прима, обрађује и уноси  податке из пореских пријава за порез на 

имовину физичких лица, ажурира базу података пореза на имовину физичких лица, припрема базу  

података за штампу решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица, води евиденцију о 

току достављања, појединачно уноси податак о датуму достављања решења о утврђивању пореза на 

имовину физичких лица, обрађује и уноси податке  ради утврђивања накнаде  за коришћење 

грађевинског земљишта и других накнада, предлаже налогодавцу буџета планирање и мере  за 

реализацију прихода,  обавља и друге послове по налогу Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

економског смера, једна година радног стажа, познавање рада на рачунару, положен стручни испит 

за рад у органима државне управе. 

 

24. ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА   

1 извршилац 

 У складу са Законом обавља послове контроле законитости и правилности, обрачунавања и 

благовремености плаћања локалних јавних прихода, припрема начин решења којим се налаже 

отклањање утврђених неправилности  у поступку контроле, контролише подношење пореских 

пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем,  учествује у изради  методолошких 

упутстава у вези пореске контроле  локалних и јавних прихода, пружа основну правну помоћ и 

објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе, учествује у 

опредељивању захтева за израду,  измену  софтерских подршки за пореску контролу локалних 

јавних прихода, припрема извештај у вези контроле локалних прихода, обавља и друге послове по 

налогу начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 једна година радног стажа, познавање рада 

на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

 

25. ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА  НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

1 извршилац 

Предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на  

покретним стварима и непокретности пореског обвезника,  припрема нацрте решења о принудној 

наплати, води поступак по захтевима за одлагање  плаћања локалних јавних прихода, предлаже 

пореско ослобођење, води администрацију за поступке по изјављеним жалбама, извршава послове  

редовне и принудне наплате у складу са Законом; обавља и друге послове по налогу Начелника. 
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УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера, једна година 

радног стажа, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима државне 

управе. 

 

26. ПОСЛОВИ  ИЗВРШИТЕЉА ЈАВНИХ ПРИХОДА 

1 извршилац 

Предузима мере ради наплате пореског дуга, води евиденцију пореских дужника прима, 

извршава послове  редовне и принудне наплате у складу са Законом; спроводи поступак принудне 

наплте локалних јавних прихода  из покретних ствари готовог новца, новчаних и неновчаних 

потраживања пореског обвезника у складу са Законом, прибавља информације  о покретним 

стварима  и потраживањима пореског обвезника; обавља и друге послове по налогу Начелника. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме друштвеног, економског или техничког  смера, једна 

година радног стажа, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у органима 

државне управе. 

 

5. СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

27. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА, ВОДОПРИВРЕДЕ 

И РАЗВОЈА СЕЛА 

2 извршиоца 

Обавља послове Општинске управе који се односе на: праћење и анализирање кретања у 

области пољопривреде, шумарства, водопривреде и развоја села, предлаже одговарајућа решења, 

израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката 

сходно законима; обавља послове који се односе на имплементацију Закона о органској производњи, 

развојне пројекте у развоју органске производње, помаже у изради инвестиционих планова у циљу 

приступа пољопривредних газдинстава инвестиционим фондовима, подржава систем сертификације 

(HACCP, EUROGAP), доноси решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта и 

утврђује накнаду сходно закону; подноси извештаје о појави биљних болести и штеточина; 

процењује насталу штету на пољопривредним културама, учествује у раду комисије за процену  

штете у случају елементарних непогода или вештачи по захтевима одређених органа и институција; 

анализира и прати стање сточног фонда, даје предлоге за унапређење,  учествује у изради основа и 

програм сетве и жетве. Прати функционисање противградног система на територији општине и 

прати реализацију свих усвојених докумената из ових области и предлаже мере за њихово 

унапређење. Учествује у припреми манифестације „ Дани шљиве-шљиво моја“ везаних за такмичење 

у избору најбољег младог пољопривредног произвођача, најбоље обрађеног шљивака, најбоље 

ракије. Врши прикупљање информација са терена који су у интересу и за потребе Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; ради са странкама у пружању помоћи информативног 

карактера и помоћи код попуњавања апликација донетих од стране Министарства. 

Два дана у току недеље врши посету селима и обавља разговор са корисницима у пружању 

комплетних информација о активностима и плановима Министарства. као и да пружа стручне савете 

у области пољопривреде и руралног развоја, 

Комуницира са медијима и организује медијске кампање и дистрибуира промотивне флајере о 

активностима   Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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Припрема, координира и уређује документацију у вези са пројектима Европске уније, као и 

свим конкурсима на нивоу Републике Србије, везано за развој села, као и друге послове из ових 

области по налогу Начелника општинске управе. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 и пољопривредног смера, једна година 

радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на 

рачунару (један извршилац) и стечено високо образовање на студијама првог степена (основне 

академске или основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 

године економског смера, једна година радног стажа, познавање рада на рачунару, положен стручни 

испит за рад у органима државне управе (један извршилац). 

 

28. ПОСЛОВИ  ПРИВРЕДЕ И ПРИВАТНОГ  ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

1 извршилац 

Обавља стручне административно техничке послове и друге послове на вођењу, 

координирању и сервирању послова из области локалног економског развоја; обавља послове 

маркетинга, припрема и стара се о реализацији пројекта од значаја за локални економски развој; 

учествује у реализацији едукативних програма обуке преквалификацију и доквалификацију 

незапослених лица у циљу смањења незапослености а у складу са потребама економског развоја 

општине; остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама на општинском, 

регионалном, покрајинском и републичком нивоу, невладиним организацијама, пословним 

удружењима и удружењима грађана везано за економски развој општине; учествује у припреми и 

одржавању базе података  о локалним компанијама, расположивом стручном особљу, новим 

домаћим и страним инвеститорима, слободном земљишту у власништву општине као и земљишту 

погодном за изградњу индустријских капацитета; врши пријем документације неопходне за 

регистрацију привредних субјеката и исту прослеђује АПР-е; води управни поступак и доноси 

решења за издавање одобрења за обављање делатности сличним занатским као и делатности у 

области туризма из надлежности локалне самоуправе; помаже привредним друштвима у 

остваривању права код банке, привредне коморе и других органа; подноси извештаје за потребе  

Општине Блаце; врши административно-стручне послове за потребе Савета за ову област, које 

одређује председник општине; обавља послове регулативе одвијања јавног саобраћаја на територији 

Општине, ванлинијског превоза путника и такси превоза; обавља послове који се односе на праћење 

поступака приватизације правних лица на територији Општине; остварује контакт са Агенцијом за 

приватизацију и надлежним Министарствима; учествује у изградњи пројеката и врши послове на 

увођењу ГИС-а; обавља послове који се односе на израђивање елабората потребних за добијање 

донација, прати реализацију програма по приспелим донацијама; учествује у изради пројеката, врши 

послове на увођењу ГИС-а; врши послове на увођењу финансијског менаџмента, остварује контакте 

и сарадњу са УГ и грађанима у иностранству; остварује сваку могућу сарадњу са домаћим 

невладиним организацијама; коначно, ради на  пословима унапређења и промоције туризма 

Општине Блаце, учествује и подстиче програм изградње туристичке инфраструктуре и уређење 

простора, координира активности и сарадње између привредних и других субјеката; доноси решења 

о уређивању категорије кућа, апартмана и соба, на захтев физичког лица, евидентира и води регистар 

категорисаних кућа, станова, апартмана  и соба; објављује информације о туристичкој понуди на 

територији Општине; стара се о припреми манифестације „Дани шљиве-шљиво моја“; упознаје 

надлежне органе са притужбама туриста, прописује садржај евиденције гостију физичких лица која 

издају куће, станове, апартмане и собе; организује рад и формира базу података о туристичко-

угоститељским предузећима, предлаже надлежним органима предузимање мера и активности за 

подстицање развоја туризма;обавља и друге послове по налогу Начелника општинске управе.  

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства и положен 

стручни испит за рад у органима државне управе. 
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29. ПОСЛОВИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. извршилац,  

 

Спроводи управни поступак и обавља административне послове у области стратешке процене 

утицаја пројеката на  животну средину из надлежности Општине; из области заштите природе; у 

области управљања отпадом; спроводи поступак издавања интегрисане дозволе из надлежности 

локалне самоуправе; прати стање и израђује годишњи програм и извештај о стању животне средине 

на територији Општине; спроводи поступак праћења и реализације превентивних и санационих мера 

заштите животне средине; обавља послове на спровођењу  заштите од пожара из надлежности 

локалне самоуправе; обавља послове из области планирања одбране, припреме за одбрану и радне и 

материјалне обавезе из надлежности локалне самоуправе; обавља послове из области заштите и 

спасавања из надлежности локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу Начелника 

општинске управе. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 3 године радног искуства на истим 

или сличним пословима, положен стручни испит за рад у органима државне управе, положен 

возачки испит Б категорије и познавање рада на рачунару. 

   

30. ПОСЛОВИ  БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 

1 извршилац 

 

Обавља послове Општинске управе који се односе на пријем избеглица (идентификацију-

узимање података и обраду истих по  прописаним обрасцима доношење решења о признавању  

статуса избеглица, издавање избегличке легитимације издавање потврда о признатом статусу, 

узимање изјава за добијање избегличких пасоша, поделе новчане помоћи, поделе помоћи у пакетима 

и намирницама, издавање потврда за бесплатно путовање железницом, уколико има оправданости за 

путовањем, пружање помоћи око уписа ученика избеглица у основне и средње школе на територији 

Општине, старање око збрињавања избеглица (смештај, материјална помоћ, здравствена заштита, 

према Уредби о збрињавању избеглица, примање захтева и обрада истих преко Службе тражења о 

избеглим лицима, лицима несталим у рату, доношење решења о губљењу статуса избеглица, 

учествовање у акцијама прикупљања хуманитарне помоћи, слање извештаја Комесаријата за 

избеглице, контактирање са Комесаријатом и МУП-ом;  

Спроводи управни поступк и доноси решења о остваривању права ратних војних  инвалида, о 

остваривању права породица палих бораца, о остваривању прва на породичну војну инвалиднину, по 

основу војних и мирнодопских војних инвалида, о остваривању додатака за негу и помоћ од стране 

другог лица, о усклађивању инвалидског  додатка, о остваривању права на бањско – климатско 

лечење,о остваривању права на бесплатну  и повлашћену вожњу, правима на путничко возило, о 

помоћи у случају смрти, о допунској заштити ратних војних и мирнодопских инвалида, о 

материјалном обезбеђењу  учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и њиховог 

усклађивања, о остваривању права на кадровачку помоћ породица лица која се налазе на одслужењу 

војног рока у Војсци Србије, признавање својства цивилног инвалида рата, о признавању права на 

туђу негу и помоћ и њихову ревалоризацију, о признавању права  на здравствену заштиту војних 

инвалида рата и корисницика породичне инвалиднине, о признавању права на додатак на децу 

личним војним инвалидима и корисника продичне инвалиднине, сарађује са комисијом која пружа 

додатну, образовну, здравствену и социјалну подршку детету и ученику, води регистар корисника 

кадровачке помоћи, попуњава налоге за накнаду за путовање и смештај, попуњава налоге за исплату 

и обуставу исплате, врши обрачун заосталих примања војних инвалида и чланова породица и друге 
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послове утврђене законом и прописима донетим на основу Закона; сарађује са ресорним 

Министарством, припрема извештаје и информације из наведене области за потребе Општинског 

већа и председника Општине и на захтев надлежног Министарства, као и друге послове из наведене 

области одређене Законом и прописима донетим на основу закона, и друге послове по налогу 

Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године економског или правног смера, једна 

година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада 

на рачунару. 

 

31. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  

 

1 извршилац 

 

Обавља послове Општинске управе и поверене послове од стране Републике, до доношења 

решења,  који се односе на послове утврђивања права на додатак  на децу, као и евентуални поновни 

поступак поступања по примедбама из другостепеног решења у вези са остваривањем права на 

додатак на децу; спровођења прописа који су од утицаја на остваривање права на дечји додатак, а по 

истеку рока од 12 месеци врши обнову захтева о праву на дечји додатак; организује посао по 

захтевима родитеља за подршку демографског развоја из буџета и побољшања услова за 

задовољавање основних потреба деце и подршке материјално угроженим породицама са децом; 

обрађује прописане статистичке евиденције и друге извештаје и врши друге послове по налогу 

Начелника. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

економског смера, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне 

управе и познавање рада на рачунару. 

 

32. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
            

1 извршилац 

 

Идентификује проблем и потребе младих у локалној заједници, води базу података 

организација младих (Невладине организације младих, неформалне групе идр.) Координира процес 

успостављања и спровођења политике младих на локалном нивоу. Спроводи имплементацију 

активне политике младих по свим питањима везаним за проблематику младих, афирмише и врши 

сарадњу са свим битним субјектима (општинским службама, јавним установама и сл.). 

Комуницира и сарађује са организацијама и удружењима младих, представницима цивилног 

друштва и грађанске иницијативе и појединцима. Сарађује са надлежним министарствима и другим 

владиним структурама која се баве питањима младих. Администрира буџет за младе. Пружа стручну 

помоћ младим предузетницима за израду бизнис планова . Обезбеђује сарадњу локалне заједнице са 

школама, спортским и другим организацијама и клубовима. Врши промовисање значаја 

волонтерског рада. Организује креативне и едукативне радионице за младе, културне манифестације 

посвећене афирмацији културе и образовања младих општине Блаце, остварује комуникацију са 

одговарајућим међународним организацијама и институцијама, као и представницима организација 

младих из Дијаспоре. 
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УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године, знање 

енглеског језика, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у органима државне 

управе. 

 

6. СЛУЖБА ОРГАНА ОПШТИНЕ 
 

33. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ  

        

1 извршилац 

 

Припрема и обрађује извештаје и информације за Скупштину Општине из области рада 

Општинске управе, о раду Скупштине и њених органа, обавештава одборнике о раду Скупштине 

општине и њених тела и органа, води евиденцију о документацији Скупштине општине, припрема 

нацрте и предлоге одлука за седнице Скупштине и других аката које разматра и доноси Скупштина 

општине, обезбеђује њихово методолошко јединство и усклађеност са Уставом, Законом и Статутом 

Општине, стара се о спровђењу закључака и других појединачних и општих аката које доноси 

Скупштина општине, о њиховом објављивању, припрема седнице Скупштине Општине, стара се о 

припремању и  достављању материјала за седнице Скупштине и њених радних тела, учествује у 

планирању рада Скупштине, пружа одборницима стручну помоћ у остваривању њихових права и 

дужности, формулисања одборничких питања, врши стручне и техничке обраде материјала за  

седнице и стара се о техничким условима за одржавање седница СО-е и њениих органа и тела, 

информише Општинску управу и друге државне  органе, установе и друга правна лица о ставовима, 

закључцима, и препорукама донетим на седницама СО-е, води записнике на седницама СО-е и 

њихових радних тела, обавља послове везане за јавне набавке мале и велике вредности, планирања 

јавних набавки, покретања посупка спровођења процедуре јавних набавки и законског извештавања, 

стара се о информисању, обавља и друге послове по налогу Начелника Општинске управе. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 4 године правног смера, 1 година радног искуства, 

положен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару. 

 

34. ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНА  И РАДНИХ 

ТЕЛА ОПШТИНЕ 

 

½ извршиоца 

 

 Припрема и обрађује извештаје и информације за Општинско веће, припрема нацрте и 

предлоге одлука за Општинско веће и других аката које  разматра и доноси Општинско веће, 

обезбеђује њихову усклађеност за законом и  Статутом општине, стара се о спровођењу закључака и 

других појединачних и општих аката које доноси Општинско веће и председник општине, спроводи 

управни поступак и припрема нацрте решења за Општинско веће и Председника општине Блаце, 

спроводи поступак давања грађевинског земљишта на коришћење путем конкурса, припрема одлуке 

о додели тог земљишта, обавља стручне послове за комисије које именује председник општине и 

Општинско веће, обавља и друге послове по налогу председника. 
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УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године правног смера, 1 година радног 

искуства и положен стручни испит за рад у органима државне управе.  

 

35. ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНОГ СЕКТОРА И ПРУЖАЊЕ 

ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА 

 

1 извршилац  

 

Обавља послове Општинске управе који се односе на: техничко опслуживање Општинске 

комисије за комасацију; спроводи управни поступак до доношења решења о утврђивању општег 

интереса за спровођење експропријације, арондације, припремање решења о експропријацији, 

административном преносу  права коришћења, поништају решења о експропријацији, одређивању 

накнаде за експроприсане непокретности, установљење службености, давању неизграђеног 

грађевинског земљишта на коришћење, враћање пашњака и утрина, расправљање имовинско-правних 

односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној  својини, утврђивању земљишта за 

редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, обраду захтева за давање неизграђеног 

грађевинског земљишта на коришћење путем непосредне погодбе и спроводи поступак за издавање 

тапија. Обавља стручне послове у вези откупа општинских станова, издавања уверења и других 

исправа у складу са Законом, припремање општих аката из имовинско-правне области; пружа правне 

савете грађанима општине, и помоћ запосленима у Општинској управи и предузећима и установама 

чији је оснивач Општина, усмено или писмено, саставља захтеве, предлоге тужбе и жалбе и све 

поднеске надлежним управним органима или судовима, сем обавезе   заступања пред истим; 

припрема извештаје, материјале и анализе из области имовинско-правних послова за органе 

Општине; прати управну праксу  ресорног министарства и управно-судску праксу везану за свој 

делокруг рада; остварује сарадњу са ресорним министарством из свог делокруга одговорности, 

обавља и друге послове по налогу Начелника Општинске управе, 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године правног смера, 1 година радног 

искуства положен стручни испит за рад у органима државне управе, познавање рада на рачунару. 

 

7. СЛУЖБА ОПШТИНСКОГ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА И ИНФОРМАТИКЕ 

 
36. ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТОРА  

         

1 извршилац 

 

Учествује у планирању набавке хардвера, системског и апликативног софтвера, 

имплементира их, одржава и администрира; организује и администрира логичку структуру мреже 

Општинске управе; учествује у планирању и развоју и администрира сервисе везе локалне и 

приступних мрежа; стара се о правима приступа ресурсима мрежа и безбедности мреже Општинске 

управе; учествује у пројектовању и развоју информационог система Општинске управе; пружа 

подршку корисницима из делокруга својих послова; обавља стручне послове у подручју планирања 

развоја, одржавања и сигурности рачунарско комуникационе инфраструктуре; учествује у 

организовању набавке  израде и одржавања наменских пакета и база података за кориснике, као и 

електронских архива; организује, координира и надгледа активности  на успостављању одржавању, 

развоју информационих сервиса, организује, координира и израђује интерне стандарде, препоруке и 
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правила понашања корисника информационе инфраструктуре; обавља и друге послове по налогу, 

Начелника и представника других органа  Општине. Одржавање  Web sajta Oпштине Блаце.   

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

информатике, 1 година радног искуства положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

 

37.  ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ  - ШЕФ ПИСАРНИЦЕ И УПИСНИЧАР   

 

1 извршилац 

      

Прима поднеске, даје обавештења и пружа помоћ странкама, разврстава и сигнира, 

класификује поднеске за свако одељење или службу, даје обавештења када ће предмет бити решен, 

доставља предмете обрађивачу – непосредном извршиоцу и вршење других послова по налогу 

Начелника; стара се о формалној исправности поднесака које прима за Општинску управу; издаје 

потврде о пријему поднесака за општу управу; води деловоднике поверљиве и строго поверљиве 

поште; води основну евиденцију о предметима и актима у канцеларијама Општинске управе; заводи 

пошту у интерне доставне књиге; ставља отиске пријемног штамбиља и одговарајуће податке у 

њима; распоређује пошту; пружа странкама помоћ у формирању поднесака, као и послове пружања 

помоћи социјално угроженим грађанима, у прикупљању документације за остваривање права на 

једнократну помоћ; прикупља и експедује пошту; врши контролник поштарине и врши друге задатке 

и послове из Уредбе о канцеларијском пословању; доставља пошту Начелнику, другим органима и 

запосленим и службама Општинске управе преко интерне доставне књиге; захтеве за дечји додатак и 

давање свих потребних информација грађанима; захтеве за родитељски додатак и пружање свих 

информација у вези остваривања, захтеве за новчану помоћ мајкама избеглицама; захтеве за борачки 

додатак пружање свих информација грађанима из области борачко-инвалидске заштите,  захтеве за 

превремени полазак деце у школу; прослеђује захтеве и поднеске на обраду непосредном извршиоцу 

пружа информације у вези остваривања накнаде за рад хранитеља и вршење других послова по 

налогу Начелника. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена гимназија, 1 година радног искуства и 

положен стручни испит за рад у државним органима, познавање рада на рачунару. 

 

38. ПОСЛОВИ ОДАБИРАЊА И ЗАШТИТЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

 

1 извршилац 

 

Врши пријем предмета за архиву, архивира их према Уредби о канцеларијском пословању и 

упутству у поступку одабирања и заштите архивске грађе; стара се пре свега, да буде сређена по 

јединственим класификационим знацима и роковима чувања; води архивску књигу; обрађује 

извештаје о кретању предмета и аката у управним поступцима; врши задуживање предмета на АОП 

или картотеци, припрема предмете из архиве на увид или реверс, сарађује са свим архивама у 

Општини и Историјским архивом у Прокупљу; уз то води и све послове везане за остваривање права 

корисника студентских кредита и студентских стипендија; врши и друге послове по налогу 

Начелника; 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме било којег смера, једна година радног искуства и 

положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

 

39. ПОСЛОВИ  ОВЕРЕ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА И ЕКОНОМАТА  

 

1 извршилац 

            Оверава  потписе, преписе и рукописе, обрасце и фотокопира, прима поднеске, и издаје радне 

књижице; врши набавку потрошног канцеларијског материјала и одговара за реализацију 

планираних квота истих за потребе запослених Општинске управе; врши и друге послове по налогу 

Начелника.  
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства и положен стручни испит за 

рад у државним органима,познавање рада на рачунару. 

 

40. ПОСЛОВИ  МАТИЧАРА   

 

1 извршилац  

           

Води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, књиге држављана у складу са Законом и 

матичним књигама, издаје изводе из матичних књига, врши промене и уписе чињеница: рођења, 

венчања, смрти, држављанства и других чињеница у матичним књигама и књизи држављана у складу 

са законом о матичним књигама, прописима донетих на основу тог закона и закона о држављанству, 

саставља смртовнице ex officio и по захтевима странака, доставља надлежном суду ради покретања 

поступка за расправљање заоставштине умрлих и несталих лица, врши остале послове у вези са 

матичном евиденцијом и обавља законом предвиђене послове закључења брака, чува документацију 

и одговара за законитост вођења матичних књига; обавља и послове из области грађанских стања; по 

налогу Начелника сарађује са ресорним министарствима; израђује и доставља надлежним 

статистичким и другим органима, статистичке  и друге извештаје о подацима из матичних књига и 

књига држављана, учествује у изради планова одбране из оквира права и дужности Општине из своје 

надлежности, као и друге послове по налогу Начелника; издаје радне књижице и води регистар о 

издатим радним књижицама. 

УСЛОВИ: Положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година 

радног искуства, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 

студије-мастер,специјалистичке академске студије или струковне студије) у образовно научном пољу 

Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од 4 године друштвеног 

смера, положен стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 

  Матичари који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. Гласник РС“ бр. 

20/2009) не испуњавају услове из претходног става, настављају да обављају послове матичара, 

уколико положе посебан стручни испит за матичара у року од 3 године од дана почетка примене 

Закона о матичним књигама („Сл. Гласник РС“ бр 20/2009).  

 

41. ПОСЛОВИ  ЗАМЕНИКА МАТИЧАРА  

       

2 извршиоца  

 

Води матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, књиге држављана у складу са Законом и 

матичним књигама, издаје изводе из матичних књига, врши промене и уписе чињеница: рођења, 

венчања, смрти, држављанства и других чињеница у матичним књигама и књизи држављана у складу 

са законом о матичним књигама, прописима донетих на основу тог закона и закона о држављанству, 

саставља смртовнице ex officio и по захтевима странака,доставља надлежном суду ради покретања 

поступка за расправљање заоставштине умрлих и несталих лица, врши остале послове у вези са 

матичном евиденцијом и обавља законом предвиђене послове закључења брака, чува документацију 

и одговара за законитост вођења матичних књига; обавља и послове из области грађанских стања; по 

налогу Начелника сарађује са ресорним министарствима; израђује и доставља надлежним 

статистичким и другим органима, статистичке  и друге извештаје о подацима из матичних књига и 

књига држављана, учествује у изради планова одбране из оквира права и дужности Општине из своје 

надлежности, као и друге послове по налогу Начелника; издаје радне књижице и води регистар о 

издатим радним књижицама. 

УСЛОВИ: Положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање једна година 

радног искуства, високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске 

студије-мастер,специјалистичке академске студије или струковне студије) у образовно научном пољу 

Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од 4 године друштвеног 

смера, положен стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. 
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              Матичари који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама („Сл. Гласник РС“ бр. 

20/2009) не испуњавају услове из претходног става, настављају да обављају послове матичара, 

уколико положе посебан стручни испит за матичара у року од 3 године од дана почетка примене 

Закона о матичним књигама(„Сл. Гласник РС“ бр. 20/2009).  

 

42. ПОСЛОВИ САРАДНИКА ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ИЗГРАДЊЕ 

 

               1 извршилац 

 

   Врши пријем документације везане за послове: издавања локацијске грађевинске и 

употребне дозволе, ажурира и води евиденцију о издатим грађевинским и употребним дозвлама, 

архивира издате локацијске, грађевинске и употрeбне дозволе; прослеђује статистичке извештаје 

Републичком заводу за статистику, обрађује захтеве за издавање потврда и уверења по ЗУП-у; 

помаже неуким странкама у прикупљању документације потребне за издавање локацијске 

грађевинске, информацију о локацији и употребне дозволе; опскрбљује подацима из своје 

надлежности за потребе званичног сајта Општине, а са координатором за јавне инвестиције; једнако 

је одговорна посебно за апликације Општине за конкурс од средстава приређивања игре на срећу 

ресорног министарства за локалну самоуправу као и Exchange програма ЕУ; прима захтеве за 

издавање решења за сезонске локације. 

УСЛОВИ : Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

економског смера, 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у државним органима. 

 

43. ПОСЛОВИ  БИРАЧКОГ СПИСКА 

1 извршилац 

Врши упис и брисање бирача из бирачког списка, измене, исправке, допуне података у 

бирачком списку и излагање, закључивање, достављање и преписивање бирачког списка; ажурно 

прибавља податке од органа унутрашњих послова о пријавама и одјавама пребивалишта грађана; 

врши промене у бирачком списку ex officio, као  и на захтев странака, до доношења решења за сваку 

промену; води евиденцију о донетим решењима, по врсти и основу промене; упоређује податке из 

бирачког списка са подацима из матичних књига рођених о стицању пунолетства, лишавању и 

враћању пословне способности и промени личног имена, као и податке из матичних књига умрлих, о 

смрти и проглашењу несталог лица за умрло, и на основу тога по службеној дужности врши 

потребне промене у бирачком списку. 

Обавља послове Општинске управе и поверене послове,  до доношења решења која се односе 

на утврђивање права на родитељски додатак и накнаду за време породиљског, продуженог 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Благовремено доставља статистички 

извештај надлежном министарству. 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

економског смера, 1 година радног искуства положен стручни испит за рад у органима државне 

управе, и познавање рада на рачунару. 

 

8. СЛУЖБА ФОНДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ОПШТИНСКЕ И         

НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ  И   УЛИЦЕ У НАСЕЉУ  

 

44.   ПОСЛОВИ РУКОВОДИОЦА ФОНДА 

             

1 извршилац 
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Припрема програм изградње одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица у 

граду  и путних објеката; стара се о редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева и 

улица у граду  и врши контролу извођења радова на одржавању путева; стара се о изради техничке 

документације за одржавање путева и путних објеката и саобраћајне сигнализације; припрема 

пројектне задатке за израду техничке документације за одржавање путева и саобраћајне 

сигнализације, прати стање у области планирања и уређења простора и покреће иницијативу и 

обезбеђење подлога, студија и анализа које би омогућиле рационално коришћење расположивих 

радом стечених вредности, прати и проучава примену прописа и остваривање ефекта прописа који се 

односе на организацију, уређење и коришћење простора и предлаже унапређење методологије и 

законске регулативе из области просторног и урбанистичког планирања, припрма програмске и 

планске подлоге из области комуналне економије, водопривреде, саобраћаја и уређивања 

грађевинског земљишта, студије, анализе и предлоге одлука из области комуналне економије, 

водопривреде, саобраћаја и уређивања грађевинског земљишта за потребе Општине Блаце, прати 

реализацију планова и одговарајућих одлука и предлаже корекције, измене и допуне у складу са  

променом услова и законском регулативом, формира планску техничку и економску подлогу као и 

материјалне за годишње и средњорочне планове посебно у делу уређивања грађевинског земљишта; 

обавља послове у поступку уређивања грађевинског земљишта, који се односе на прибављање, 

уступање на коришћење и коришћење грађевинског земљишта; припрема програм уређења 

грађевинског земљишта; сарађује са пројектантом у току израде пројеката ради праћења и 

усмеравања пројектовања; припрема програме јавне - опште хигијене са надлежним комуналним 

предузећем, прати реализацију програма јавне чистоће и одржавања зеленила и комуналне опреме; 

води надзор на одржавању чистоће и зеленила; стара се о редовном одржавању улица и врши 

контролу радова на одржавању улица; стара се о редовном одржавању јавне расвете; поверава 

одговарајућим предузећима пројектовање, израду и реконструкцију општинских и некатегорисаних 

путева и улица. предлаже расподелу средстава намењених за одржавање и развој путева; обезбеђује 

уређење земљишта за потребе инвеститора у складу са Просторним планом општине Блаце, односно 

Планом генералне регулације насеља Блаце; сачињава потребну документацију у сарадњи са 

стручном службом органа општине за спровођење јавне набавке за извођење радова на изградњи и 

одржавању комуналних објеката; врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге 

стручне послове финансирања програма и прати његову реализацију у складу са оствареним 

приходима; прибавља градско-грађевинско земљиште (решавање имовинско-правних односа, 

расељавање и слично). 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године грађевинског смера, три године 

радног искуства и положен стручни испит за рад у струци, положен стручни испит за рад у органима 

државне управе. 

 

45.  КООРДИНАТОР ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ФОНДА  

½  извршиоца 

Посредује у припреми (праћење конкурса домаћих и иностраних инвеститора или донатора, 

потом законито аплицирање, и припрему техничке документације) све до реализације пројеката од 

општег значаја за локалну самоуправу – јавних инвестиција из области грађевине из средстава 

Фонда за  грађевинско земљиште, средстава донатора, средстава других Министарстава 

координирањем обавеза свих извршних органа, а посебно Председника Општине, Руководиоца 

Фонда за грађевинско земљиште и Начелника општинске управе.  

Учествује у припремању документације, до доношења решења о  одобрењу за изградњу, 

доградњу и реконструкцију објекта; припрема решења о образовању комисије за технички преглед и 

раскопавање јавних површина; води прописану евиденцију издатих одобрења и подноси извештај о 

стању примене прописа у области грађевинарства; обавља административне и техничке послове у 

поступку издавања локацијских дозвола, прибављање потребних сагласности, мишљења и решења у 

име и за рачун инвеститора о њиховом трошку, обезбеђење техничког прегледа изграђеног објекта и 

издавање употребне дозволе, пријаве почетка градње; врши административне и техничке послове до 
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доношења Одлука у вези урбанистичких планова, обавља и друге послове по налогу Начелника;  

затим обавља послове спровођења урбанистичких планова, оглашавање планова на јавни увид, 

презентирање примедби сугестија и предлога Комисије за планове у поступку јавног увида и након 

завршеног увида, давање обавештења 

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске или 

основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 3 године 

грађевинске струке, једна година радног искуства у струци и положен испит за рад у органима 

државне управе, познавање рада на рачунару. 

 

46. ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА 

 

1 извршилац 

 

Обавља послове Општинске управе који се односе на припрему и вођење управног поступка и 

доношења решења о  одобрењу за изградњу, доградњу и реконструкцију објекта; припрема решења о 

образовању комисије за технички преглед и раскопавање јавних површина; води прописану 

евиденцију издатих одобрења и подноси извештај о стању примене прописа у области 

грађевинарства; обавља административне и техничке послове у поступку издавања локацијских 

дозвола, прибављање потребних сагласности, мишљења и решења у име и за рачун инвеститора о 

њиховом трошку, обезбеђење техничког прегледа изграђеног објекта и издавање употребне дозволе, 

пријаве почетка градње; врши административне и техничке послове до доношења Одлука у вези 

урбанистичких планова, обавља послове спровођења урбанистичких планова, оглашавање планова 

на јавни увид, презентирање примедби сугестија и предлога Комисије за планове у поступку јавног 

увида и након завршеног увида, давање обавештења о намени зоне или целине, односно о намени 

одређене грађевинске парцеле, издавање извода из урбанистичких планова и локацијских дозвола, 

издавање аката о условима за уређење локације, издавање потврде о усклађености техничке 

документације са планским актима; обавља и друге послове по налогу Начелника.  

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године грађевинске струке, једна година 

радног искуства у струци и положен испит за рад у органима државне управе,познавање рада на 

рачуна 

 

47.   ПОСЛОВИ  БЛАГАЈНИКА  ФОНДА 

1 извршилац 

Врши пријем документације и комплетирање исте ради контирања  за Фонд, води главну 

књигу Фонда, и доставља извештај о пословању фонда Скупштини општине Блаце на усвајање, 

учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу доношења буџета, води целокупно 

благајничко пословање Фонда за грађевинско земљиште, подиже изводе код Управе за трезор, 

књижи подигнути новац и исплаћене рачуне и налоге за уплате и исплату, саставља благајнички 

дневник,  води налог примања и исплате, попуњава  чекове за подизање новца и уплаћује обуставе и 

води евиденцију о обуставама, врши послове и задатке утврђене законом по налогу сарадника за 

буџет и наредбодавца буџета; стара се о уредном и тачном вођењу пословних књига, припрема 

документацију за наредбодавца буџета и послове по налогу сарадника за буџет; ради и друге послове 

по налогу председника  Општине, Руководиоца фонда и Начелника општинске управе. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, основне академске или основне струковне студије 

економског смера и положен стручни испит, једна година радног искуства,познавање рада на 

рачунару. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

Начелник, као старешина Општинске управе, распоредиће запослене у Општинској управи на 

радна места утврђена овим правилником најкасније у  року од 15 дана од дана ступања на снагу 

овог Правилника. 

 

Члан 33. 

  Даном ступања на снагу овог Правилника,престаје да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Блаце, број: III-02-

1266/12 од 18.10.2012. године. 

 

Члан 34. 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској управи 

Општине Блаце, ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли Општинске 

управе, а након прибављања сагласности  Општинског већа Општине Блаце. 

 

Број: III-02-588/2013 

У Блацу, 24.04.2013. године 

                                                                                                    НАЧЕЛНИК 

                                                                                         ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                   Милијана Ђурковић – Вучетић 

 

 

 

9. Навођење прописа 

10. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима; 

11. Поступак ради пружања услуга; 

12. Преглед података о пруженим услугама; 
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13. Подаци о приходима и расходима; 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 

129/07), члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 исп. и 108/13) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце ("Сл.лист 

општине Блаце", бр.7/08), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 21.12.2013. године, 

донела је  

 

 

     
 О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

  

 

Члан 1. 

 

 Укупни приходи- примања буџета Општине Блаце за 2014. годину (у даљем тексту буџет) 

утврђују се у износу од 312.165.657  динара.  

 

Члан 2. 

 

Део прихода –примања из члана 1. ове Одлуке у износу од 112.898.000 динара обезбеђује се 

за финансирање јавних расхода преко посебних рачуна (образовање, култура, физичка култура, 

друштвена брига о деци, социјална заштита).  

 

Члан 3. 

 

 Део  прихода-примања из члана 1. ове Одлуке обезбеђује се за финансирање комуналне 

делатности у износу од 78.149.000 динара и распоређује се Фонду за грађевинско земљиште. 

 

Члан 4.  

 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 60.000.000 динара, 

користиће се за финансирање капиталних пројеката планираних у члану 10. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од  5.882.786 динара.  

Средства из става 1. овог члана користе се на предлог Извршног органа Општине Блаце. 

 

Члан 6. 

 

 У сталну буџетску резерву издваја се износ од 1.560.000 динара, односно, сразмерно 

оствареним јавним приходима. 

 

 

Члан 7. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2014. годину састоје се од: 
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ОПИС 

Износ 

у динарима 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске  330.282.427 

имовине   

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 330.282.427 

-буџетска средства 312.015.657 

- сопствени приходи 18.116.770 

- донације 150.000 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске  390.282.427 

имовине   

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 276.061.927 

- текући буџетски расходи 258.097.157 

- расходи из сопствених прихода 17.814.770 

- донације 150.000 

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 114.220.500 

- текући буџетски издаци 113.918.500 

- издаци из сопствених прихода 302.000 

- донације 0 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -60.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 0 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 0 

Примања од продаје финансијске имовине   

Примања од задуживања   

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 60.000.000 

Издаци за отплату главнице дуга   

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 60.000.000 

 

 

Члан 8. 

Јавни приходи-примања утврђени су у износу од 312.165.657 динара по следећим врстама: 
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економскa ВРСТА ПРИХОДА План за 

класиф.         2014. годину 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке   

711100 Порез на зараде 72.000.000 

711120 Порез на приходе од самосталних делатности 6.500.000 

711140 Порез на приходе од имовине 1.500.000 

711160 Порез на приходе од осигурања 30.000 

711180 Самодопринос 200.000 

711190 Порез на друге приходе 7.500.000 

УКУПНО 711: 87.730.000 

713000 Порез на имовину   

713120 Порез на имовину 7.000.000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 100.000 

713420 Порез на капиталне трансакције 3.000.000 

713610 Порез на акције на име и уделе 20.000 

УКУПНО 713: 10.120.000 

714000 Порези на добра и услуге   

714430 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа и   

истицање и исписивање фирме ван пословног простора 50.000 

714440 

Средатва за против пожарну заштиту од 6% наплаћене   

премије осигурања 20.000 

714510 Порези на моторно возило 2.000.000 

  Накнада за промену намене пољопривредног   

714543 земљишта 150.000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 200.000 

714550 Боравишна такса 50.000 

714560 Општинске и градске накнаде 1.200.000 

714573 Комунална такса за коришћење витрина 50.000 

714590 Накнаде за коришћење општинских путева и улица 400.000 

УКУПНО 714: 4.120.000 

716000 Други порези   

716110 Комунална такса на фирму 4.500.000 

УКУПНО 716: 4.500.000 

732000 Донације од међународних организација   

732151 Текуће донац.од међун.орган.у корист нивоа општине 150.000 

  УКУПНО 732: 150.000 

733000 Трансфери од других нивоа власти   

733150 Текући трансфери од других нивоа власти 162.765.657 

733150 Текући  остали трансфери од других нивоа власти 7.000.000 

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти 15.000.000 

УКУПНО 733: 184.765.657 

  

  

741000 Приходи од имовине   
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741150 Камате на средства буџета општине 2.000.000 

741522 

Сред. остварена од давања у закуп пољоп.земљишта   

односно пољоп. објеката у државној својини 100.000 

741526 Накнада за коришћење шума 150.000 

  Комунална такса за коришћење простора на јавним   

741531 површинама 200.000 

741533 Комунална такса за кор. слоб. површина 1.300.000 

741534 Накн.за коришћење грађевинског земљ.од физич.лица 4.000.000 

  Комунална такса за заузеће јавне површине    

741535 грађевинским материјалом 

 

20.000 

            

741536 Накн.за коришћење грађ. земљ.од правних лица 50.000 

741569 Сливна водна накнада од правних лица 40.000 

УКУПНО 741: 7.860.000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга   

  Приходи од продаје добара и услуга или закупа у 2.200.000 

742150 корист нивоа општина 

 

  

742251 Општинске административне таксе 2.000.000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 800.000 

742351 Приходи општинских органа управе 150.000 

УКУПНО 742: 5.150.000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3.500.000 

743350 Новчане казне изречене у прекршајном поступку   

  као и одузета имовинска корист 20.000 

УКУПНО 743: 3.520.000 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   

744150 Текући добровољни трансфери  од физичких и правних  150.000 

  лица у корист нивоа општине   

УКУПНО 744: 150.000 

745000 Мешовити и неодређени приходи   

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 4.000.000 

УКУПНО 745: 4.000.000 

770000 Меморандумске тавке за рефундацију расхода   

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 100.000 

УКУПНО 770: 100.000 

У К У П Н И   П Р И Х О Д И: 312.165.657 

     

  

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 60.000.000 

     

  

УКУПНО: КЛАСА 7 И 3 372.165.657 

  

    

  

Сопствени приходи буџетских корисника 18.116.770 

С  В  Е  Г  А: 390.282.427 
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Члан 9. 

Јавни расходи по основним наменама у укупном износу од 372.165.657 динара распоређују  се у 

следећим износима: 

 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

   Екон. 

НАЗИВ КОНТА 

План 2014. План 2014. План 2014. 

клас. из сопствени укупна  

  буџета извори средства 

1 2 3 4 5 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       

411 Плате и додаци запослених 65.462.178 8.085.470 73.547.648 

412 Социјални доприноси 11.717.713 1.447.300 13.165.013 

414 Социјална давања запосленим 1.815.000 315.000 2.130.000 

415 Накнаде за запослене 2.977.000 535.000 3.512.000 

416 Јубиларне награде 2.343.000 50.000 2.393.000 

  УКУПНО 41: 84.314.891 10.432.770 94.747.661 

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА      

421 Стални трошкови 47.446.200 339.000 47.785.200 

422 Трошкови путовања 797.000 173.000 970.000 

423 Услуге по уговору 20.351.576 730.000 21.081.576 

424 Специјализоване услуге 12.827.000 870.000 13.697.000 

425 Текуће поправке и одржавање 26.129.500 320.000 26.449.500 

426 Материјал 4.813.500 4.622.000 9.435.500 

  УКУПНО  42: 112.364.776 7.054.000 119.418.776 

43 АМОРТИЗАЦИЈА      

  УКУПНО 43:   208.000 208.000 

45 СУБВЕНЦИЈЕ      

451 Субвенције јавним нефинан.предузећима и 

организацијама 

      

8.250.000   8.250.000 

  УКУПНО 45: 8.250.000 0 8.250.000 

46 ТРАНСФЕРИ       

463 Текуће донације и трансфери осталим 

нивоима власти 

6.934.299   6.934.299 

465 Остале текуће донације   50.000 50.000 

  УКУПНО 46: 6.934.299 50.000 6.984.299 

47 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА      

471 Помоћ у кући старим лицима 9.800.000   9.800.000 

472 Накнада за соц.заштиту из буџ. 11.487.000   11.487.000 

  УКУПНО 47: 21.287.000 0 21.287.000 

     

     

 

 
 
 
 

   



 

Општина Блаце - Информатор о раду - ажуриран 16. мај 2014. године 

53 

     48 ОСТАЛИ РАСХОДИ       

481 Дотац. невлад.организацијама 16.033.405  16.033.405 

482 Порези,таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

340.000 50.000 390.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000 20.000 520.000 

484 Накнада штете услед елементарних 

непогода или других природних узрока 

680.000   680.000 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране држаних органа 

100.000   100.000 

  УКУПНО  48: 17.653.405 70.000 17.723.405 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ       

499 Средства резерве 7.442.786  7.442.786 

  УКУПНО 49: 7.442.786 0 7.442.786 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА      

511 Зграде и грађевински објекти 101.308.500   101.308.500 

512 Машине и опрема 7.605.000 190.000 7.795.000 

513 Остала основна средства     0 

515 Нематеријална имовина 405.000 92.000 497.000 

  УКУПНО 51: 109.318.500 282.000 109.600.500 

          

523 Залихе робе за даљу продају   20.000 20.000 

  УКУПНО 52: 0 20.000 20.000 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА       

541 Земљиште 4.600.000  4.600.000 

  УКУПНО 54: 4.600.000 0 4.600.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ: 372.165.657 18.116.770 390.282.427 

 

 

Члан 10. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015 и 2016. годину исказују се у 

следећем прегледу: 

 

Ред. 

бр. 

Екон. 

Класиф. 

Опис Износ у динараима 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 65.879.500 73.669.058 69.598.207 

1. 511230 Зграде и грађевински објекти 43.300.000 37.019.058 35.000.000 

  Изградња пута Дом Трбуње-Марковићи 8.201.010   

  Изградња пута Ђуревац- засеок 

Живковићи 

10.471.422 2.019.058  

  Изградња пута у Горњој Пребрези крак 

према споменику природе ,,Пребреза” 

8.432.368   

  Изградња улице Војводе Степе  10.500.000   

  Изградња улице Јована Цвијића 5.695.200   

  Изградња улице Видовданска  3.000.000  

  Изградња улице Косанчић Ивана   1.000.000  
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  Изградња улице Стевана Немање  2.000.000  

  Изградња улице Добривоја Стошовића  4.000.000  

  Изградња пута у Г. Пребрези  13.000.000 15.000.000 

  Пројекција средстава за капиталне 

пројекте  за 2015 и 2016. годину 

 12.000.000 20.000.000 

2. 511220 Објекти за потребе образовања 7.634.000 15.000.000 12.948.207 

  Доградња и реконструкција зграде 

ПУ,,Наша радост” 

6.000.000 13.000.000 10.948.207 

  Реконструкција и капитално одржавање 

објеката образовања 

1.634.000 2.000.000 2.000.000 

3. 511293 Отворени спортски и рекреациони 

објекти 

8.000.000 16.000.000 16.000.000 

  Изградња комплекса отворених базена 

у Блацу кроз више фаза 

7.000.000 15.000.000 15.000.000 

  Остали спортски и рекреациони објекти 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

4. 511321 Одржавање зграда 287.500 350.000 350.000 

5. 511340 Одржавање водоводне мреже 158.000 300.000 300.000 

6. 511451 Пројектна документација 6.500.000 5.000.000 5.000.000 

  Израда плана за постројење за 

пречишћавање отпадних вода и 

канализационе мреже 

 1.000.000  

  План генералне регулације 2.900.000   

  Урбанистичко пројектовање за 

регионални дистрибутивни трговачки 

центар 

1.200.000 1.000.000  

  Пројекција средстава за пројектну 

документацију за 2014., 2015. и 

2016.годину 

2.400.000 3.000.000 5.000.000 

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 9.610.000 3.600.000 3.100.000 

1. 512 Машине и опрема 7.605.000 3.200.000 2.700.000 

  Опрема за копнени саобраћај 2.500.000 200.000 200.000 

  Административна опрема 5.105.000 3.000.000 2.500.000 

2. 515 Нематеријална имовина 405.000 400.000 400.000 

3. 541 Набавка грађевинског земљишта 1.600.000   

  Проширење градског гробља 1.600.000   

  В. РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 38.429.000 59.805.736 53.030.000 

1. 511230 Изградња пута у Д. Драгуши-засеок 

Милинчић 0,8км 

5.600.000   

  Изградња пута у Криваји-крак пута 

Лукићи-Кандићи 1191м 

7.400.000 6.580.736  

  Изградња пута у Кутловцу 1,625 км 3.000.000 8.375.000  

  Уређење зелених површина, на 

катастарској парцели 6683/2 и 6682 КО 

Блаце 

429.000 1.850.000  

  Изградња пута Г.Гргуре-Каљаја  5.000.000 10.000.000 17.000.000 

  Изградња пута у Чунгули 3,9км 4.000.000 11.000.000 12.000.000 

  Изградња пута у селу Врбовац 1,25км  4.000.000 4.750.000 

  Изградња пута у Музаћу  6.000.000 6.280.000 

  Изградња пута у Лазаревцу 1,2км  4.000.000 5.000.000 

2. 511240 Изградња и реконструкција водоводних 

система (Придворица, Церовица- 

Голички систем) 

10.000.000 5.000.000 5.000.000 

3. 541110 Накнада за експрописано земљиште 3.000.000 3.000.000 3.000.000 



 

Општина Блаце - Информатор о раду - ажуриран 16. мај 2014. године 

55 

Капитални пројекти су пројекти чија реализација (извођење) траје дуже од годину дана и чији 

је век трајања, односно коришћења дужи од пет година. Капитални пројекти укључују вишегодишње 

финансирање и релативно велике издатке у садашњости, за које се очекује да ће генерисати корист 

односно добит у годинама након реализације. 

У великој мери реализација капиталних пројеката у Блацу зависи од прилива средстава из 

буџета Републике Србије. 

Табела  Планирани капитални издаци попуњена је на основу потреба локалне заједнице за 

одређеним пројектима, планова локалне власти и пре свега на основу пројектованог прилива 

средстава по појединим пројектима. Део вредности пројеката је уписана на основу потписаних 

уговора а део на основу процена стручне службе. 

План капиталних издатака подложан је промени и зависи од прилива средстава из буџета 

Републике Србије и нових околности и потреба локалне заједнице на терену. Поред наведених 

пројеката, у плану је још и реализација великог броја пројеката (нпр.изградња и реконструкција 

путева у месним заједницама, изградња и реконструкција улица у Блацу на различитим локацијама, 

побољшање комуналне инфраструктуре, водоснадбевања, уличне расвете). 

 

Члан 11. 

Средства буџета преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета. Средства 

јавним предузећима преносе се на основу Програма који је усвојила Скупштина општине или на 

основу захтева јавног предузећа. 

 

Члан 12. 

 Остварени приходи-примања распоређују се тромесечним или месечним плановима за 

извршење буџета, које утврђује орган надлежан за послове буџета. 

 Тромесечни или месечни план за извршење буџета доноси функционер надлежан за извршење 

буџета општине. 

 

Члан 13. 

 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине и одговоран је за законито и 

наменско коришћење средстава распоређених буџетом. 

 

Члан 14. 

 За извршење буџета одговоран је извршни орган. 

 У случају да се приходи-примања буџета  не остварују у планираном износу  извршни орган 

може да утврди приоритет у коришћењу средстава, да измени распоред средстава на поједине 

намене у оквиру укупно утврђених средстава буџета. 

 Стална буџетска резерва може се  користити и за  привремено извршавање обавеза из буџета у 

случају смањеног обима примања. 

 Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве,  доноси  надлежни извршни орган 

локалне власти, на предлог органа управе надлежног за финансије 

 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се  Скупштини општине. 

  

Члан 15. 

 Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати код 

банака или других финансијских организација, закључивањем уговора о кредиту или куповином 

краткорочних хартија од  вредности. О томе одлучује Општинско веће општине Блаце, а председник 

општине  потписује уговор. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 16. 

 Средства буџета у износу од 312.165.657 динара, нераспоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година у износу од 60.000.000 и средства прихода-примања  изворних  активности 

индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од  18.116.770 динара,  распоређују се по 

корисницима и то 
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ОПИС(назив конта) 

страна 1 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕО 1. Средства СО и ОВ       

1 411110 70579 O4431 110 Плате и додаци запослених  6.907.314    6.907.314 

  

412000     

 

Социјални доприноси на       

2 терет послодавца 1.236.409   1.236.409 

         Накнаде члановима Комисија и осталим       

3  416130 
   

радним телима  638.000    638.000 

    

      

Трошкови платног       

4 421110 промета 1.500.000   1.500.000 

    

      

Трошкови дневница на       

5 422110 службеном путу 75.000   75.000 

 6 423440 
   

 Медији-новине 703.000   703.000 

    

      

Накнаде  изабраним  и именованим       

7 423591 лицима 2.940.000   2.940.000 

8 423710 
   

 Репрезентација 660.000   660.000 

    

      

Обележавање значајних        

9 424910 датума 2.000.000   2.000.000 

10 424910       Међународна сарадња 300.000   300.000 

11 481940        Референдум за самодопринос 520.000 

 

520.000 

  УКУПНО РАЗДЕО  1. 17.479.723 0 17.479.723 

РАЗДЕО 2. ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ       

  411110 70580 О4432 110 Плате и додаци  

 

    

12 

 

      запослених 1.036.425   1.036.425 

  

412000     

 

Социјални доприноси на       

13 терет послодавца 185.520   185.520 

14 414310       Отпремнине и помоћи 11.000   11.000 

  

414410       

Помоћ у медицинском лечењу       

15 запосленог или чл. његове.породице 2.000   2.000 

16 421210       Електрична енергија 43.000   43.000 

17 421220       Централно грејење 16.000   16.000 

18 421310       Водовод и канализација 15.000   15.000 

19 421410       Телефони 16.000   16.000 

20 421420       Услуге поште и доставе 5.000   5.000 

21 421520       Осигурање запослених 2.000   2.000 

    

      

Трошкови дневница на       

22 422110 службеном путу 11.000   11.000 

    

      

Текуће поправаке и одржавање       

23 425220  административне опреме 7.500   7.500 

24 426110       Канцеларијски материјал 15.000   15.000 

25 426810       Материјал за чишћење 4.000   4.000 

26 426310       Стручна литература 55.000   55.000 

  УКУПНО РАЗДЕО  2. 1.424.445 0 1.424.445 

РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКА УПРАВА 

   
27 411110 O4432 O4432 110 Плате и додаци        

          запослених 32.507.184   32.507.184 



 

Општина Блаце - Информатор о раду - ажуриран 16. мај 2014. године 

57 

п
о

зи
ц

и
ја

 

ек
о

н
о

м
ск

а 
к
л
ас

и
ф

и
к
а
ц

и
ја

 

н
ам

ен
а
 

је
д

и
н

ст
в
ен

и
 б

р
о

ј 
б

у
џ

ет
с
к
о

г 

к
о

р
и

сн
и

к
а
 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
а
л
н

а 
к
л
ас

и
ф

и
к
а
ц

и
ја

 

ОПИС(назив конта) 

страна 2 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

412000 

      Социјални доприноси на       

28       терет послодавца 5.818.786   5.818.786 

29 414110       Породиљско боловање 900.000   900.000 

30 414120       Боловање преко 30 дана 500.000   500.000 

31 414310       Отпремнине и помоћи 160.000   160.000 

  

414410       

Помоћ у медицинском 

46.000 

    

  лечењу запосленог или     

32 члана његове породице   46.000 

          Превоз на посао и са 450.000   450.000 

33 415110       посла       

34 421210       Услуге за електричну енергију 700.000   700.000 

35 421220       Услуге за грејање-дрва 160.000   160.000 

          Услуге грејања-       

36 421220       Централно грејање 750.000   750.000 

        

 

Услуге водовода       

37 421310       и канализације 150.000   150.000 

38 421410       Телефони 550.000   550.000 

39 421410       Мобилни телефони 380.000   380.000 

40 421410       Интернет 25.000   25.000 

41 421420       Услуге поште и доставе 180.000   180.000 

42 421510       Осигурање имовине 150.000   150.000 

43 421520       Осигурање запослених 80.000   80.000 

          Трошкови дневница на        

44 422110       службеном путу 230.000   230.000 

45 422120       Трошкови превоза на службеном путу 40.000   40.000 

        

 

Трошкови смештаја на       

46 422130     

 

службеном путу 45.000   45.000 

          Услуге и одржавање       

47 423210       софтвера 560.000   560.000 

        

 

Котизација за стручно        

48 423320       саветовање 60.000   60.000 

          Друге услуге образовања       

49 423390        (стручни испит) 29.000   29.000 

          Услуге информисања       

50 423430       (тендери и огласи) 200.000   200.000 

        

 

Остале стручне услуге       

51 423590     

 

(Уговор о делу) 750.000   750.000 

          Остале специјализоване        

52 424910       услуге (повремени послови) 540.000   540.000 

          Текуће поправке и        

53 425110       одржавање зграда 400.000   400.000 

        

 

Текуће поправке и одржавање       

54 425220        административне опреме 510.000   510.000 

55 425210       Текуће поправке и        

          одржавање опреме саобраћај 400.000   400.000 
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ОПИС(назив конта) 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56 426110       Канцеларијски материјал 700.000   700.000 

57 426110 

 

     Копирање матичних црквених књига 200.000   200.000 

58 426120       Одећа и униформа 24.000   24.000 

          Публикације, часописи и       

59 426310       гласила 250.000   250.000 

60 426410       Бензин, уље и друго 670.000   670.000 

61 426910       Материјал за чишћење 153.000   153.000 

62 512210       Машине и опрема 900.000   900.000 

63 515110       Компјутерски софтвер 165.000   165.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 3: 50.332.970 0 50.332.970 

РАЗДЕО 4. ОСНОВНА ШКОЛА "Стојан Новаковић"       

          Превоз радника у оквиру       

64 415110 70797 OO914 912 редовног рада 1.727.000   1.727.000 

65 416110       Јубиларне награде 1.320.000 

 

1.320.000 

          Трошкови платног промета       

66 421110       и банкарских услуга 620.000   620.000 

67 421210       Електрична енергија 1.500.000   1.500.000 

68 421220       Дрва 650.000   650.000 

69 421220       Услуге централног грејања 4.550.000   4.550.000 

70 421310       Комуналне услуге 400.000   400.000 

71 421410       ПТТ-телефон,марке 180.000   180.000 

72 421510       Осигурање имовине 155.000   155.000 

73 421520       Осигурење радника 80.000   80.000 

74 422110       Дневнице за службена путовања 80.000   80.000 

75 426410       Бензин , уље и друго 106.000   106.000 

          Услуе образовања и  350.000   350.000 

76 423310       усавршавања запослених       

77 423710       Репрезентација 28.000   28.000 

78 423710       Пакетићи 90.000   90.000 

79 423910       Превоз ђака 4.500.000   4.500.000 

80 423910       Остале опште услуге 100.000   100.000 

81 424230       Услуге спорта - хала 1.100.000   1.100.000 

          Обележавање јубилеја        

82 424910       (значајних датума) 60.000   60.000 

83 424310       Медицинске услуге 20.000   20.000 

          Услуге очувања животне        

84 424610       средине 50.000   50.000 

          Текуће поправке и        

85 425110       одржавање зграда 1.962.000   1.962.000 

86 425220       Одржавање опреме 180.000   180.000 

87 426110       Канцеларијски материјал 300.000   300.000 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

88 426310       Стручна литература 160.000   160.000 

89 426810       Материјал за хигијену 160.000   160.000 

90 426820       Храна и пиће 40.000   40.000 

91 472710       Специјално одељење 30.000   30.000 

          Потребе ученика 

50.000 

    

92 472710       социјалних случајева   50.000 

93 472710       Такмичење ученика 180.000   180.000 

94 472710       Књиге за одличан успех 155.000   155.000 

95 472710       Ученичке награде 80.000   80.000 

96 512110       Опрема за саобраћај 30.000   30.000 

97 512210       Основна средства 1.500.000   1.500.000 

98 512610       Наставна средства и учила 180.000   180.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 4: 22.673.000 0 22.673.000 

РАЗДЕО 5. СРЕДЊА ШКОЛА       

99 415110 70796 O1951 920 Превоз радника 750.000   750.000 

100 416110       Јубиларне награде 300.000   300.000 

          Трошкови платног  300.000   300.000 

101 421110       промета       

102 421210       Електрична енергија 300.000   300.000 

103 421220       Централно грејање 4.500.000   4.500.000 

104 421310       Водовод и канализација 580.000   580.000 

105 421410       ПТТ-телефон,марке 95.000   95.000 

106 421410       Интернет и слично 35.000   35.000 

107 421420       Пошта 22.000   22.000 

108 421510       Осигурање имовине 260.000   260.000 

109 421520       Осигурање запослених 62.000   62.000 

          Трошкови дневница на  41.000   41.000 

110 422110       службеном путу       

111 422120       Трошкови превоза на сл. путу 50.000   50.000 

112 422130       Трошкови смештаја на сл. путу 25.000   25.000 

113 423320       Котизација за семинаре 100.000   100.000 

114 423390       Стручни испит 50.000   50.000 

115 423410       Услуге штампања билтена 12.000   12.000 

          Објављивање тендера 15.000   15.000 

116 423430       и огласа       

117 423710       Репрезентација 20.000   20.000 

118 423910       Остале опште услуге 15.000   15.000 

119 424112       Заштита биља пољопривредне услуге 60.000   60.000 

120 424330       Услуге јавног здравства 15.000   15.000 

121 424910       Остале       

          специјализоване услуге 24.000   24.000 

122 425110       Текуће поправке и        

          одржавање зграда 100.000   100.000 

123 425230       Одржавање опреме за       

          пољопривреду 150.000   150.000 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

124 425260       Текуће поправке и        

          одржавање опреме 230.000   230.000 

125 426110       Канцеларијски материјал 80.000   80.000 

126 426290       Остали материјали  за пољопривреду 120.000   120.000 

127 426310       Стручна литература 120.000   120.000 

128 426320       Материјал за образовање 32.000   32.000 

129 426410       Бензин 80.000   80.000 

130 426810       Хемиjска средства за чишћење 50.000   50.000 

131 426829       Остали материјали  за  угоститељство 95.000   95.000 

132 426910       Материјал за посебне намене  80.000    80.000 

133 472710       Накнада из буџета-       

          књиге за одличан успех 80.000   80.000 

134 472710       Такмичење ученика 130.000   130.000 

135 472930       Остале накнаде за социјалну помоћ 20.000   20.000 

136 512210       Машине и опрема 1.260.000   1.260.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 5: 10.258.000 0 10.258.000 

РАЗДЕО 6.  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДРАИНАЦ"       

          Плате и додаци        

137 411110 70799 O4466 820 запослених 4.762.064   4.762.064 

          Социјални доприноси на       

138 412000       терет послодавца 852.396   852.396 

139 414130       Инвалидност рад другог степена   265.000 265.000 

          Социјална давања        

140 414410       запосленима 25.000   25.000 

          Трошкови платног       

141 421110       промета 70.000   70.000 

142 421210       Електрична енергија 400.000 80.000 480.000 

143 421220       Централно грејање 720.000   720.000 

          Услуге водовода и        

144 421310       канализације 84.000 20.000 104.000 

145 421410       ПТТ-телефон 45.000   45.000 

146 421410       Трошкови мобилног телефона   15.000 15.000 

147 421410       Интернет и слично   27.000 27.000 

148 421420       ПТТ-пошта   5.000 5.000 

149 421420       Услуге доставе   4.000 4.000 

          Осигурање зграде и        

150 421510       опрема 63.000   63.000 

151 421520       Осигурање радника 6.000   6.000 

152 422110       Трошкови дневница   15.000 15.000 

153 422120       Трошкови превоза на службеном путу    10.000  10.000 

          Накнада за употребу       

154 422190       сопственог возила   46.000 46.000 

155 422190       Остали трошкови за посл. путовањ.   2.000 2.000 

          Услуге за израду       

156 423210       софтвера 7.000   7.000 

157 423390       Издаци за курсеве страних језика 200.000 50.000 250.000 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

158 423590       Остале стручне услуге - хор 52.000   52.000 

159 423710       Репрезентација 17.000 5.000 22.000 

          Услуге по уговору-       

160 423910       Аматерско позориште 232.000   232.000 

161 423910       Услуге по уговору- фолклор 475.000 300.000 775.000 

162 424220       Набавка филмова   50.000 50.000 

163 424220       Набавка проф.позоришта   100.000 100.000 

164 424220       Програм за шљивијаду 100.000 20.000 120.000 

    

 

    Видовдански и Топлички       

165 424220       сусрети 21.000   21.000 

166 424220       Ликовна секција 50.000   50.000 

167 424220       Ликовна колонија 90.000 10.000 100.000 

          Књижевне       

168 424220       манифестације 50.000 5.000 55.000 

169 424220       Изложба 30.000 5.000 35.000 

  424220       50-то годишњи сусрети брачних        

170         парова, разна такмичења и др. 75.000 5.000 80.000 

171 425110       Текуће поправке и одржавање зграде 130.000   130.000 

172 425110       Текуће поправке и одржавање зграде 700.000   700.000 

          (мокри чвор и шминкерница)        

          Канцеларијски        

173 426110       материјал 29.000   29.000 

          Текуће поправке и       

174 425260       одржавање опреме 85.000   85.000 

          Стручна литература       

175 426310       запослених 33.000   33.000 

176 426410       Бензин 20.000   20.000 

177 426620       Материјал за културу 20.000   20.000 

178 426810       Материјал за чишћење 20.000 2.000 22.000 

179 426910       Алат и инвентар 25.000   25.000 

180 426910       Матер. за посебне намене 4.000   4.000 

181 431210       Амортизација   100.000 100.000 

182 482200       Таксe 9.000   9.000 

183 512620       Опрема за културу 100.000 70.000 170.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 6: 9.601.460 1.211.000 10.812.460 

РАЗДЕО 7. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "РАКА  ДРАИНАЦ"       

          Плате и додаци       

184 411110 70799 O4467 820  запослених 3.945.757   3.945.757 

          Социјални доприноси на       

185 412000       терет послодавца 706.295   706.295 

          Социјална давања       

186 414410       запосленима 25.000   25.000 

187 416110       Јубиларне награде 35.000   35.000 

188 421110       Платни промет 50.000   50.000 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          Услуге за електричну       

189 421210       енергију 40.000 5.000 45.000 

190 421220       Дрва и угаљ 130.000   130.000 

191 421310       Комуналне услуге 30.000 6.000 36.000 

192 421410       Телефон 23.000   23.000 

193 421410       Интернет и слично 20.000   20.000 

194 421420       Пошта 1.000 3.000 4.000 

          Осигурање зграде и        

195 421510       опреме 13.000   13.000 

196 421520       Осигурање радника 4.000   4.000 

          Трошкови дневница на       

197 422110       службеном путу 22.000   22.000 

          Трошкови превоза на       

198 422120       на службеном путу 7.000   7.000 

199 422130       Трошкови смеш.на сл.путу 15.000   15.000 

          Накнада за употребу        

200 422190       сопственог возила 10.000   10.000 

          Услуге за израду и одржавање       

201 423210       софтвера 126.000   126.000 

          Издаци за стручни       

202 423390       испит 13.000   13.000 

          Остали издаци за стручно усавршавање       

203 423390       (сајам књига) 30.000   30.000 

          Медијске услуге       

204 423440       радио и ТВ 5.000   5.000 

205 423710       Репрезентација 16.000   16.000 

          Драинчеви сусрети и        

206 424220       књижевне манифестације 50.000   50.000 

          Текуће поправке и       

207 425260       одржавање опреме 25.000   25.000 

208 426110       Канцеларијски  материјал 18.000   18.000 

209 426310       Стручна литература       

          за запослене 9.000   9.000 

210 426620       Материјал за културу 44.000   44.000 

211 426810       Производи за чишћење 10.000   10.000 

212 426910       Алат и инвентар 3.500   3.500 

213 482360       Таксе 5.000   5.000 

214 512630       Опрема за културу 70.000   70.000 

215 515120       Књиге у библиотеци 240.000 77.000 317.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 7: 5.741.552 91.000 5.832.552 

РАЗДЕО 8. ЈП "ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ"       

          Плате и додаци       

216 411110 70799 80217 820  запослених 1.399.519   1.399.519 

          Социјални доприноси на       

217 412000       терет послодавца 250.511   250.511 

218 414410       Социјална давања запосленима 15.000   15.000 

219 421110       Платни промет 30.000   30.000 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

220 421410       Интернет 20.000   20.000 

221 421420       Пошта 2.000 4.000 6.000 

222 421510       Осигурање зграде и опреме 35.000   35.000 

223 421520       Осигурање радника 3.000   3.000 

224 421910       Накнада за емитовање програма 84.000   84.000 

          и коришћење радио фрекфенције       

225 422110       Трошкови дневница на службеном путу 15.000   15.000 

226 

        Трошкови превоза на       

422120       на службеном путу 5.000   5.000 

227 

        Накнада за употребу        

422190       сопственог возила 20.000   20.000 

228 423420       Услуге по уговору РТВ 300.000 120.000 420.000 

229 423710       Репрезентација 15.000   15.000 

230 423910       Остале услуге 90.000 80.000 170.000 

231 425260       Текуће поправке и одржавање опреме 72.000   72.000 

232 426110       Канцеларијски  материј. 15.000   15.000 

233 426410       Бензин 15.000   15.000 

234 426620       Материјал за културу 52.000   52.000 

235 426810       Матријал за чишћење 10.000   10.000 

236 482200       Таксе 10.000   10.000 

237 512630       Опрема 263.000   263.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 8: 2.721.030 204.000 2.925.030 

  РАЗДЕО 9.  СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР "НИРВАНА" 

238 411110 70799 80227 860 Плате и додатци запослени 0 4.816.070 4.816.070 

          Социјални доприноси на       

239 412000       терет послодавца 0 862.077 862.077 

240 414310       Отпремнине и помоћи 

  

40.000 

  

  

  

40.000 

241 414410       

Помоћ у медицинском       

лечењу запосленог или       

члана породице 20.000 30.000 50.000 

242 415110       Накнада трошкова превоза  50.000 150.000 200.000 

          на посао и са посла       

243 421110       Платни промет 70.000 10.000 80.000 

          Услуге за електричну       

244 421210       енергију 700.000   700.000 

245 421225       Централно грејање 1.200.000   1.200.000 

246 421310       Услуге водовода и канализације 70.000   70.000 

247 421320       Трошкови редовног одрж.и старања 52.000 30.000 82.000 

248 421410       Телефон 60.000   60.000 

249 421410       Мобилни телефон 50.000 50.000 100.000 

250 421410       Интернет 18.000   18.000 

251 421420       Пошта 10.000   10.000 

252 421510       Осигурање имовине 23.000   23.000 

253 421520       Осигурање запослених 6.200   6.200 

254 422100       Трошкови службеног путовања у земљи 37.000 80.000 117.000 
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 ОПИС(назив конта) 

страна  9 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

255 422200       Трошкови служб. путовања ван земље 30.000   30.000 

256 423190       Остале административне услуге 10.000   10.000 

257 423410       Услуге штампања 53.000 50.000 103.000 

258 423430       Услуга рекламе и пропаганде 105.000 50.000 155.000 

259 423710       Репрезентација 30.000 30.000 60.000 

260 423910     

 

Остале опште услуге 50.000   50.000 

261 424910       Обележавање значајних  датума 1.500.000 500.000 2.000.000 

262 425110       Текуће поправке и одржавање зграда 2.000.000 100.000 2.100.000 

263 425210     

 

Mеханичке поправке 20.000 20.000 40.000 

264 

        Текуће поправке и        

425220       одржавање администрат. опреме 70.000 20.000 90.000 

  425260 

 

    Текуће поправке и одрж. адм. опреме        

265   

 

    за образовање, културу и спорт 32.000 20.000 52.000 

          Текуће поправке и одрж. производне,        

266 425290       

моторне, непокретне и немоторне 

опреме 120.000 50.000 170.000 

267 426110       Канцеларијски  материјал 50.000 20.000 70.000 

268 426410       Издаци за гориво 450.000 50.000 500.000 

269 426600       Канцеларија за младе 100.000   100.000 

270 426630       Материјал за спорт 50.000 30.000 80.000 

271 426810       Материјал за одржавање хигјене 30.000 30.000 60.000 

272 426910       Материјал за чишћење 25.000 30.000 55.000 

273 431110       Амортизација зграда   5.000 5.000 

274 431210 

 

    Амортизација опреме   3.000 3.000 

275 483110 
 

    Казне за кашњење   20.000 20.000 

276 465110       Остале текуће донације   50.000 50.000 

277 482130       Регистрација возила 11.000   11.000 

278 482200       Такса 15.000   15.000 

279 482250       Судске таксе 100.000   100.000 

280 512200       Административна опрема 1.500.000 100.000 1.600.000 

281 512220       Рачунарска опрема 60.000   60.000 

282 512640       Опрема за спорт 32.000 20.000 52.000 

283 523110       Залихе робе за даљу продају   20.000 20.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 9: 8.849.200 7.246.147 16.095.347 

РАЗДЕО 10. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА       

284 463150 70291 00264 070 Плате и додаци запослених 2.132.569   2.132.569 

285 463150       Текући трансф. -центар за социјал.рад 110.000   110.000 

286 463150       Социј. доприноси на терет послодавца 381.730   381.730 

287 463150       Помоћ у случају смрти 160.000   160.000 

288 471232       

Помоћ у кући старим и инвалидним 

лицима  9.800.000   9.800.000 

289 472310       Домски смештај 50.000   50.000 

          50% - рефундација за       

290 472310       социјалне случајеве 50.000   50.000 

291 472310       Тренутне помоћи 1.500.000   1.500.000 

292 472310       Накнада за лечење стерилитета 300.000   300.000 

          Накнада из буџета за децу и породицу -       

293 472310       Одрживи демографски развој 1.000.000   1.000.000 

          Помоћ незапосленим породиљама, до       

294 472310       навршене прве године живота детета 4.000.000   4.000.000 

295 472810       Накнада из буџета за становање и живљ 240.000   240.000 
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ОПИС(назив конта) 

страна  10 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

296 472810       

Интервентна средства за натуралну 

помоћ 422.000   422.000 

          Накнада из буџета за децу и породицу -       

297 472310       Уџбеници за децу МОП-а 200.000   200.000 

298 512220       Рачунарска опрема 50.000   50.000 

299 425110       Текуће поправке и одржавање зграда 316.000   316.000 

300 512200       Административна опрема 105.000   105.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 10: 20.817.299 0 20.817.299 

РАЗДЕО 11. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"НАША РАДОСТ"       

301 411110 70798 О4465 911 Плате и додаци запослених 14.051.284 3.269.400 17.320.684 

          Социјални доприноси на       

302 412000       терет послодавца 2.515.175 585.223 3.100.398 

303 414310       Отпремнине и помоћи 60.000   60.000 

          Социјална давања       

304 414410       запослених   20.000 20.000 

305 415110       Превоз радника   385.000 385.000 

306 416110       Јубиларне награде 50.000 50.000 100.000 

307 421110       Платни промет 130.000   130.000 

          Услуге за електричну       

308 421210       енергију 500.000   500.000 

309 421220       Угаљ и дрва 490.000   490.000 

310 421310       Услуге водовода и канализације 300.000   300.000 

311 421410       Телефон   75.000 75.000 

312 421420       Поштарина   5.000 5.000 

313 421510       Осигурање имовине 35.000   35.000 

314 421520       Осигурање радника 25.000   25.000 

          Трошкови дневница на       

315 422110       службеном путу 10.000 20.000 30.000 

          Котизација за       

316 423320       саветовање   15.000 15.000 

317 423440       Услуге ТВ "Блаце"   5.000 5.000 

318 423710       Репрезентација 25.000 25.000 50.000 

319 424330       Здравствене услуге   130.000 130.000 

320 424910       Остале специјализоване услуге   45.000 45.000 

          Текуће поправке и       

321 425110       одржавање објеката 1.900.000 55.000 1.955.000 

          Текуће поправке и       

322 425210       одржавање опреме 100.000 55.000 155.000 

          Канцеларијски       

323 426110       материјал   70.000 70.000 

324 426120       Радна униформа 50.000   50.000 

325 426120       Ситан инвентар   80.000 80.000 

326 426310       Стручна литература 20.000 20.000 40.000 

327 426410       Бензин 30.000 70.000 100.000 

  426820       Трошкови намирница-       

328         храна за децу   4.000.000 4.000.000 

329 426910       Производи за хигјену 50.000 120.000 170.000 

          Материјал за посебне       

330 426910       намене-Дан установе 100.000 100.000 200.000 

331 431310       Амортизација   100.000 

 

100.000 
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ОПИС(назив конта) 

 

страна  11 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  472310       Деца самохраних мајки        

332         или социјалних категорија 60.000   60.000 

333 472310       Боравак трећег детета 240.000   240.000 

          по критеријумима 

 

    

          ПУ "Наша радост"       

334 482290       Остали порези   30.000 30.000 

335 482360       Таксе   20.000 20.000 

336 515110       Компјутерски софтвер   15.000 15.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 11: 20.741.459 9.364.623 30.106.082 

РАЗДЕО 12.  ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ    

  
          Плате и додаци       

337 411110 70292   660 запослених 852.631   852.631 

          Социјални доприноси на       

338 412000       терет  послодавца 152.621   152.621 

    

      

        

339 414310 Отпремнине и помоћи 7.000   7.000 

          Социјална давања        

340 414410       запосленима 4.000   4.000 

341 421110       Платни промет 240.000   240.000 

342 421210       Електрична енергија 15.000   15.000 

343 421220       Централно грејање 15.000   15.000 

344 421310       Комуналне услуге 10.000   10.000 

345 421410       Телефон 10.000   10.000 

346 421420       Пошта 3.000   3.000 

347 421510       Осигурање имовине 15.000   15.000 

348 421520       Осигурање запослених 15.000   15.000 

          Трошкови дневница на       

349 422110       службеном путу 15.000   15.000 

          Превоз на службеном путу       

350 422120         14.000   14.000 
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план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

351 423320       Котизација за семинаре 13.000   13.000 

          Објављивање огласа и        

352 423430       тендера 83.000   83.000 

353 423710       Репрезентација 35.000   35.000 

354 423910       Услуге по уговору о делу 109.000   109.000 

355 425210       Текуће поправке и одржавање опреме 20.000   20.000 

          Канцеларијски       

356 426110       материјал 30.000   30.000 

357 426120       Ситан инвентар 7.000   7.000 

358 482210       Таксе 100.000   100.000 

359 512200       Административна опрема 55.000   55.000 

          УКУПНО : 1.820.252 0 1.820.252 

Развој заједнице 

  
          Улична и путна расвета       

360 421210     660 (електрична енергија) 12.000.000   12.000.000 

361 421320   

 

  Чишћење јавних површина 5.500.000   5.500.000 

362 421320       Чишћење снега 5.000.000   5.000.000 

363 423599       Израда урбанистичких планова 400.000   400.000 

364 424630       Услуге катастра 120.000   120.000 

365 425190       Текуће поправке и одржавање путева 6.000.000   6.000.000 

366 425190       Текуће поправке и одржавање  мостова 700.000   700.000 

367 425190       Текуће поправке и одржавање улица 1.500.000   1.500.000 

368 425190       

Текућа поправка и одржавање 

сигнализације 1.600.000   1.600.000 

369 425190       Учешће у изградњи уличне расвете 1.200.000   1.200.000 

370 425190       

Текуће поправке и одржавање 

водоводне инфраструктуре 300.000   300.000 

371 425190       

Текуће поправке и одржавање фекалне 

канализације 400.000   400.000 

372 425190       Текуће поправке и одржавање тротоара 400.000   400.000 

373 485110       Накнада штете 100.000   100.000 

374 541110       Накнада за експрописано земљиште 3.000.000   3.000.000 

375 511230       

Изградља путева,мостова,улица, 

тротоара и сл. 25.429.000   25.429.000 

376 511240       

Изградња и реконструкција водоводних 

система (Придворица,  Церовица-

Голички систем) 10.000.000   10.000.000 
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страна  13 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

377 425190       

Текуће поправке и одржавање уличне 

расвете 4.500.000   4.500.000 

          УКУПНО: 78.149.000 0 78.149.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 12: 79.969.252 0 79.969.252 

                  РАЗДЕО 13. СУБВЕНЦИЈЕ   

             Субвенције Фонду за развој        

378 451140 70293 O4432 421 пољопривреде 8.250.000   8.250.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 13: 8.250.000 0 8.250.000 

РАЗДЕО 14. Фонд за заштиту животне  средине       

  

424610 70294   560 

Услуге очувања        

379 животне средине 3.300.000   3.300.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 14: 3.300.000 0 3.300.000 

       РАЗДЕО 15. СПЕЦИАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

   380 423910 70294 O4432 130 Остале опште услуге 1.000.000   1.000.000 

381 423910     133 

Стална конференција  градова и 

општина Србије 158.576   158.576 

382 423910     130 Јавни радови 3.000.000   3.000.000 

383 423910     130 Рушење бесправно изграђ. објеката 300.000   300.000 

384 423910     130 Сарадња са британским саветом 500.000   500.000 

385 423910     130 Локални акциони план за младе 1.320.000   1.320.000 

386 423910     130 EXCHANGE 4 пројекат 200.000   200.000 

387 423910     130 Сарадња са EU PROGRES-ом 200.000   200.000 

388 424110     560 Противградна заштита 1.500.000   1.500.000 

389 424630     130 Геодетске услуге 1.400.000   1.400.000 

390 424910     130 Комасација 55.000   55.000 

391 424910     480 Агенција за регионални развој 317.000   317.000 

392 472710     950 Стипендије 2.700.000   2.700.000 

393 482200     112 Обавезне таксе 90.000   90.000 

394 483110     160 Новчане казне- пенали по решењу суда 500.000   500.000 

          Накнаде штете услед       

395 484110     160 елементарних непогода 680.000   680.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 15: 13.920.576 0 13.920.576 

РАЗДЕО 16.  ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

                          ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

396 463140 70295   760 Текући трансфери  (Дом здравља) 3.350.000   3.350.000 

397 463150 70295   760 Дом здравља-мртвозорник 300.000   300.000 

398 463150 70295   180 Месне заједнице 500.000   500.000 

399 481130 70295   130 Црвени крст 1.300.000   1.300.000 

400 481940 70295   130 Субнор 110.000   110.000 

401 481940 70801   130 Удружење грађана и НВО 650.000   650.000 

402 481940 70801   130 Удружење за церебралну парализу 111.000   111.000 

403 481940 70801   130 Удружење пензионера 28.000   28.000 

404 481940 70295   130 Родна равноправност 100.000   100.000 

405 481940 70295   130 Историјски архив - Топлица 600.000   600.000 

406 481940 70295   130 Савез слепих 30.000   30.000 

407 481940 70295   130 Савез глувих 30.000   30.000 

408 481940 70295   130 Ромска заједница 300.000   300.000 

409 481910 70295   810 Спортски савез општине Блаце 11.495.000   11.495.000 

410 481940 70295   160 Политичке странке 159.405   159.405 
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 ОПИС(назив конта) 

страна  14 

      

      

 

    

план за  средства из   

2014 по  сопствених укупно 

Буџету извора   

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

411 481100 70295   130 Донације.непроф.организацијама које 100.000   100.000 

          пружају помоћ домаћинствима       

412 481100 70295   130 ЛАП- за реш.питања избеглих 500.000   500.000 

        

 

и интерно расељених лица 

 

    

          и лица по реадмисији       

          УКУПНО РАЗДЕО 16: 19.663.405 0 19.663.405 

РАЗДЕО 17.БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

  

  

413 499110 70298   160 Стална резерва 1.560.000   1.560.000 

414 499120       Текућа резерва 5.882.786   5.882.786 

          УКУПНО РАЗДЕО 17: 7.442.786 0 7.442.786 

РАЗДЕО 18.  КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 

  

  

415 541110 70299 O4431 443 Грађевинско земљиште 1.600.000   1.600.000 

          Опрема за копнени 

 

    

416 512110       саобраћај 1.500.000   1.500.000 

417 511230       Путеви и улице 43.300.000   43.300.000 

418 511220       

Доградња и реконструкција зграде 

ПУ,,Наша радост” 6.000.000   6.000.000 

419 511220       Објекти образовања 1.634.000   1.634.000 

420 511290       Спортски отворени објекти  8.000.000   8.000.000 

421 511320       Одржавање зграда 287.500   287.500 

422 511340       Одржавање водоводне мреже 158.000   158.000 

423 511450       Пројектна документација 6.500.000   6.500.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 18: 68.979.500 0 68.979.500 

          У К У П Н И   Р А С Х О Д И: 372.165.657 18.116.770 390.282.427 

 

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 

       Одлуком о буџету општине Блаце за 2014.годину средства за плате обезбеђују се, за: 

- 48 запослених на неодређено и 3 запослена на одређено време у општинској управи, 

- 15 запослених на неодређено време у установама културе. 

       Овај број увећава се за:  

- 3 изабрана лица. 

- 4 постављена лица 

- 25 запослених на неодређено и 6 запослених на одређено време у Предшколској установи 

,,Наша радост” Блаце 

-  3 запосленa на неодређено време код ЈП ,,Телевизија Блаце”. 

-  2 запослена на неодређено време код Фонда за грађевинско земљиште. 

-  9 запослених на неодређено време и 1 запосленог на одређено време у СТТЦ,, Нирвана” који 

своје плате финансирају из сопствених извора прихода. 
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Средства за плате запоселних у Општинској управи, изабраних, односно постављених лица и  

других корисника, извршаваће се у складу са Законом. 

Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности председника општине, 

засновати радни однос са новим лицима до краја 2014. године, уколико средства потребна за исплату 

плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком. 

  

Члан 18. 

 Начелник који руководи органом државне управе може предложити Општинском већу план 

награђивања запослених на основу квалитета рада, остварене продуктивности и уштеда у 

коришћењу средстава. 

 

Члан 19. 

 Средства предвиђена по овој Одлуци су наменска и користе се само за  потребе за које су 

намењена. 

 

Члан 20. 

 У случају неравномерног притицања прихода-примања  буџета, могу се повремено користи 

средства фондова (корисника јавних прихода) у виду позајмица или краткорочни кредити банака и 

дргих финансијских организација, о чему одлучује Општинско веће. 

 

Члан 21. 

 Средства са рачуна буџета и средства са рачуна корисника буџета, укључујући и јавне службе 

које се финансирају из буџета, укључује се у депозит пословне банке коју одреди Општинско веће. 

 Корисницима буџета који не изврше ову обавезу Општинско веће обуставиће пренос 

средстава. 

 

Члан 22. 

 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа средстава 

расположивих у буџету. 

 

Члан 23. 

Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна средства са 

другог нивоа власти укључујући и средства за накнаду штета услед елементарних непогода, као и у 

случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о 

буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона  о буџетском 

систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 

 

Члан 24. 

 За коришћење прихода из буџета корисници буџета подносе захтеве наредбодавцу за 

извршење буџета са одговарајућом документацијом. 

 На захтев органа надлежног за извршавање буџета корисници су дужни да ставе на увид 

документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе 

тромесечне извештаје о приходима и расходима 

 Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор извршење правоснажних 

судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових средстава. 

 Корисник буџетских средстава дужан је да органу надлежном за извршење буџета достави 

сваку промену о броју запослених. 

 

Члан 25. 

 Извештај о извршењу годишњег финансијског плана, буџетски корисник доставља органу 

који извршава буџет 15 дана пре рока предвиђеног за подношење његовог завршног рачуна органу за 

ревизију јавних расхода. 

Члан 26. 
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 Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаних, враћају 

се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом није другачије одређено. 

 Повраћај прихода врши се на основу решења које доноси надлежни општински орган управе, 

ако се ради о приходима по општинским прописима, односно Пореска  управа . 

 

Члан 27. 

 Одлуку о промени апропријације у току године доноси  надлежни извршни орган локалне 

власти. 

 Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за 

финансије може извршити  преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у 

износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. 

 

Члан 28. 

 Средства текуће буџетске резерве, решењем извршног органа, распоређује се на кориснике 

буџетских средстава и представљају повећање позиције за одређене намене. 

Средства резерви за извршење буџета за робе и услуге јесу адмнистративна конта на која се 

не могу књижити издаци буџета. 

Коришћење средстава са конта из става 2. овог члана исказује се на одговарајућа конта 

расхода за које је резерва одређена. 

 

Члан 29. 

Корисници буџетских средстава , до 31. децембра 2014. године пренеће на рачун извршења 

буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су тим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Блаце за 2014. годину по члану, осим у 

колико посебном одлуком није другачије одређено. 

 

 

Члан 30. 

 Директни буџетски корисници су: 

- Општинска управа општине Блаце. 

- Општински јавни правобранилац 

 Индиректни буџетски корисници су: 

 - Предшколска установа "Наша радост", Културни центар "Драинац", Народна библиотека 

"Рака Драинац", ЈП ''Телевизија Блаце'', СТТЦ ''Нирвана'', Фонд за грађевинско земљиште, Месна 

заједница Алабана, Месна заједница Барбатовац, Месна заједница Блаце, Месна заједница Врбовац, 

Месна заједница Горња Драгуша, Месна заједница Горња Јошаница, Месна заједница Горње Гргуре, 

Месна заједница Горење Сварче, Месна заједница Ђуревац, Месна заједница Кашевар, Месна 

заједница  Криваја, Месна заједница Лазаревац, Месна заједница Мала Драгуша, Месна заједница 

Међухана, Месна заједница Музаће, Месна заједница Попова, Месна заједница Пребреза, Месна 

заједница Претежана, Месна заједница Претрешња, Месна заједница Придворица , Месна заједница 

Рашица, Месна заједница Сибница, Месна заједница Стубал, Месна заједница Суви До,  Месна 

заједница Трбуње,  Месна заједница Чунгула, Месна заједница Чучале, - Месна заједница Џепница, 

Месна заједница "Сеничани" Суви До, Месна заједница Кутловац, Месна заједница Вишесело.  

    

Члан 31. 

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

Блаце”, а примењиваће се од 01.01.2014. године. 

 

Број: I-400-1376/2013 

У Блацу, 21.12.2013.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Љубиша Судимац 
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14. Подаци о јавним набавкама; 

15. Подаци о државној помоћи; 

16. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима; 

17. Подаци о средствима рада; 

18. Чување носача информација; 

19. Врсте информација у поседу; 

20. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Информације о подношењу захтева приступ информацијама. 
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............................................................................................................................ 
naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje 

 

 

 

 

 

Z A H T E V 

za pristup informaciji od javnog značaja 

 
Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 

(„Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam *: 

  

  obaveštenje da li poseduje traženu informaciju; 

  uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju; 

  kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; 

  dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:** 

 poštom 

 elektronskom poštom 

 faksom 

 na drugi način:*** _________________________________________ 

 

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije: 

 

 _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________ . 
(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije) 

 

 

       ______________________________ 
          Tražilac informacije / Ime i prezime 

 

U ____________________,                    ________________________________________ 

                                    adresa 

 

dana ___________200___ godine                                             ________________________________________ 

                     drugi podaci za kontakt 

   

  ________________________________________ 

                                    potpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite. 

 U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.  
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 Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate. 

ŽALBA  PROTIV  ODLUKE ORGANA  VLASTI KOJOM JE  

ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI 

 

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 

Adresa za poštu: Beograd, Nemanjina 22-26 

 

Ž A L B A  
 

(............................................................................................................................ 

....................................................................................................................) 

Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca) 

 

protiv rešenja-zaključka 

(..............................................................................................................................................) 

                         (naziv organa koji je doneo odluku) 

Broj.................................... od ............................... godine.  

 

Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaključkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa elementima 

odluke) , suprotno zakonu, odbijen-odbačen je moj zahtev koji sam podneo/la-uputio/la dana ............... godine i tako 

mi uskraćeno-onemogućeno ostvarivanje ustavnog i zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog 

značaja. Odluku pobijam u celosti, odnosno u delu 

kojim.................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... jer nije zasnovana na 

Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. 

Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu,  poništi odluka prvostepenog organa i 

omogući mi pristup traženoj/im  informaciji/ma. 

Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu 

informacijama od javnog značaja. 

  

        ..................................................................... 

   Podnosilac žalbe / Ime i prezime 

U ............................................,                                                                                     

..................................................................... 

adresa 

 

dana ............201... godine                                     .................................................................... 

           drugi podaci za kontakt 

   

.................................................................                                                           

potpis 

   Napomena:  

 U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku 

doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, 

s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može  

posebno priložiti.  

 Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju organu kao i kopiju odluke 

organa koja se osporava žalbom. 
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ŽALBA KADA ORGAN VLASTI NIJE POSTUPIO/ nije postupio u celosti/ PO 

ZAHTEVU TRAŽIOCA U ZAKONSKOM  ROKU  (ĆUTANJE UPRAVE) 
                  

 Povereniky za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 
Adresa za poštu:  Beograd, Nemanjina 22-26 

 

U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim: 

Ž A L B U 
protiv 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

 ( navesti naziv organa) 

 

zbog toga što organ vlasti:  

nije postupio / nije postupio u celosti /  u zakonskom roku 

                                  (podvući  zbog čega se izjavljuje žalba) 

 

po mom zahtevu  za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo  tom organu  dana 

….................... godine, a kojim sam tražio/la da mi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od 

javnog značaja omogući uvid- kopija dokumenta koji sadrži informacije  o /u vezi sa : 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

                                   (navesti podatke o zahtevu i informaciji/ama) 

 

Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup traženoj/im  

informaciji/ma. 

Kao dokaz , uz žalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti. 

Napomena: Kod žalbe  zbog nepostupanju po zahtevu u celosti, treba priložiti i dobijeni odgovor organa 

vlasti. 

        ............................................................. 

............................................................ 

Podnosilac žalbe / Ime i prezime 

.................................................................                                                           

potpis                           

..............................................................                                                 

adresa                                            

..............................................................                                                           

drugi podaci za kontakt 

   ............................................................ 

Potpis 

U................................., dana ............ 201....godine 
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ŠEMATSKI PRIKAZ  

POSTUPKA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 

ZAHTEV  

 
usmeni           -       pismeni 

 

UDOVOLjAVANjE 

ZAHTEVU 

 
    - obaveštenje o 

posedovanju informacije; 

    - uvid u dokument sa 

traţenom informacijom; 

    - izdavanje kopije 

dokumenta sa traţenom 

informacijom; 

    - dostavljanje kopije 

dokumenta poštom ili na 
drugi način. 

REŠENjE O ODBIJANjU 

ZAHTEVA 

ili 
ĆUTANjE UPRAVE 

ŢALBA 
POVERENIKU 

REŠENjE 

POVERENIKA PO 

ŢALBI 

 

 

REŠENjE 
o usvajanju žalbe 

 REŠENjE 
 o odbijanju žalbe 

TUŢBA 

kojom se pokreće 

upravni spor pred 

nadležnim sudom 

protiv rešenja 
Poverenika 


