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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/16-други закон и 47/2018), чл. 34. и 45. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013
-усклађени дин. изн., 125/2014 -усклађени дин. изн., 95/2015 -усклађени дин. изн., 83/2016,
91/2016 -усклађени дин. изн., 104/2016 -др. закон и 96/2017 -усклађени дин. изн., 89/18-усклађени
дин. изн., 95/18-др. закон и 86/2019-усклађени. дин. износ.), чл. 64, 207. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), чл. 2. и 8. Уредбе о наменским трансферима у
социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 18/16), члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и Уговора о наменским трансферима
у социјалној заштити број II-400-778/2020, од 9. 4. 2020. године, Oпштинско веће општине Блаце,
на седници одржаној дана 24. априла 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2020.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Блаце које се
финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе
у 2020. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2020.
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о
наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о
наменским трансферима у социјалној заштити за 2020. годину, број: II-400-778/2020 од 9. 4. 2020.
године, закљученим између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
Општине Блаце.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2020. годину у области
пружања услуга социјалне заштите предвиђених у Разделу 5 -Општина Блаце-Општинска управа,
Програм 11 –Социјална и дечија заштита, Програмска активност: 0901-0003 –Дневне услуге у
заједници, апропријација 154, Одлуке о буџету („Службени лист општине Блаце“, бр. 14/19 и
2/20) у укупном износу од 5.753.796,72 динара, распоређују се и користе на начин исказан у
следећој табели:
Табела
Услуге социјалне заштите које се финансирају
из средстава наменског трансфера за 2020.
годину
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трансфера
за 2020. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
–прихода

1.853.796,72

3.900.000,00

1.853.796,72

3.900.000,00
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Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне
заштите за 2020. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Након престанка ванредног стања, чим се буду стекле могућности, ова одлука ће се поднети
Скупштини општине Блаце, на потврду.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број:II-400-847/2020
У Блацу, 24. априла 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.

Образложење
У складу са Уговором о наменским трансферима у социјалној заштити број II-400-778/2020 од
9.4.2020. године, закљученим између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања и Општине Блаце утврђено је које услуге из области социјалне заштите могу да се
финансирају из наменских трансфера.
Одељење органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине Блаце
обрадило је Нацрт Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних
расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину, где предлаже да се износ наменских
трансфера у висини од 1.985.690,74 динара, определи за услугу социјалне заштите „помоћ у
кући“, што са средствима из буџета општине у висини од 3.900.000,00 динара, чини укупан износ
од 5.753.796,72 динара, за ову врсту социјалне заштите.
Имајући у виду препоруку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
број: 560-00-222/2020-09, од 17. 3. 2020. године, у којој се истиче да су јединице локалне
самоуправе дужне да обезбеде да се услуге „помоћ у кући“ пружи корисницима у континуитету,
уз предузимање адекватних мера заштите које се стандарно примењују у адекватној ситуацији
(заштитне маске, дезинфекциона средства и сл.), а посебно у ситуацији када је одлуком Владе
Републоке Србије забрањен излазак старијим лицима у континуитету у току дана, па је из тих
разлога Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 24. априла 2020. године, као
орган који је, у складу са чланом 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи и чланом 74.
став 1. тачка 1) Статута општине Блаце, надлежан да предлаже одлуке које доноси Скупштина
општине Блаце, уместо Предлога одлуке, донело Одлуку о реализацији буџета јединице локалне
самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину, као своју, с
тим да након престанка ванредног стања, чим се буду стекле могућности, ова одлука ће се
поднети Скупштини општине Блаце, на потврду.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС” бр. 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“ број 113/17
и 50/18), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“
број 5/19) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 24. априла 2020. године,
донело је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци породици са децом („Службени лист општине
Блаце“, број 8/18 и 2/19) (у даљем тексту: Одлука) у члану 2. став 1. после тачке 5. додаје се
тачка која гласи:
„5а Право на потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Наша
радост“, Блаце“.
Члан 2.
У члану 23. додаје се став 4. који гласи:
„Једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу исплаћује се у износу од
50.000,00 динара.
Члан 3.
У Одлуци, после члана 25. додаје се нова глава која гласи:
„6. ПРАВО НА ПОТПУНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“, БЛАЦЕ“ и додаје се нови члан који
гласи:
„Члан 25а.
Право на потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Наша
радост“, Блаце – бесплатан боравак имају и сва деца у време ратног или ванредног стања и
непосредне ратне опасности, од проглашења па све док такве околности трају.“
Члан 4.
У свему осталом Одлука о финансијској подршци породици са децом („Службени лист
општине Блаце“, број 8/18 и 2/19) остаје непромењена.
Члан 6.
Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о финансијској
подршци породици са децом („Службени лист општине Блаце“, број 8/18 и 2/19).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“, а примењиваће се на обавезе наплате трошкова боравка деце у Предшколској
установи „Наша радост“, почев од проглашења ванредног стања на основу Одлуке о
проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20).
Број: II-401-857/2020
У Блацу, 24. априла 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 74. став 1. тач. 2) и 17) Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/18) и члана 6. став 1. Правилника о начину и критеријумима за остваривање
права за доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање
трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 1/19, 6/19 и 2/20), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 17. марта 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за расподелу средстава удружењима
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за расподелу средстава удружењима:
-Младен Ћирковић, из Блаца, на лични захтев
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за расподелу средстава удружењима:
-Мирјана Стојановић, из Блаца.
III У свему осталом Решење број: II-02-596/20 oд 12.03.2020. године, остаје
непромењено.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
V Решење доставити: разрешеном члану, именованом члану председнику Комисије
за расподелу средстава удружењима и архиви овог органа.
Бр. II-02-624/20
У Блацу, 17. марта 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу чл. 8, 14. и 51. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник РС“, број 15/16), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени
гласник РС“, број 29/20), члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 5/19) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Блаце, број: II-06-614/20-14 од 16. марта 2020. године, Председник општине
Блаце, дана 17. марта 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Стручно оперативног тима за заштиту од заразних болести
на територији општине Блаце
I Образује се Стручно оперативни тим за заштиту од заразних болести на
територији општине Блаце, у следећем саставу:
1) за чланове:
-др Андријана Ђоровић, спец. епидемиолог, из Блаца,
-Божица Аритоновић, инж. заштите животне средине, из Блаца,
-Снежана Козић, фармацеутски техничар, из Блаца, и
-Малиша Радосављевић, доктор ветеринарске медицине, из Блаца.
II Задатак Стручно оперативног тима за заштиту од заразних болести на територији
општине Блаце је координација између републичких органа и Општинског штаба за
ванредне ситуације у погледу пружања епидемиолошке ситуације на територији општине
Блаце, да као стручно тело Општинском штабу за ванредне ситуације даје препоруке и
смернице у циљу спречавања заразних болести на територији општине Блаце.
III Решењем известити именоване и архиву овог органа.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-02-619/2020
У Блацу, дана 17. марта 2020. године
ДР

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милан Ћурчић с.р.
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САДРЖАЈ
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СТРАНА
_________________________________________________________________________________
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