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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 27. и 28. Закона о јавној својини
(,,Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и
члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце (,,Службени лист општине Блаце", бр. 5/19),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25. фебруара 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРЕНОС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за пренос права јавне својине на непокретности из јавне
својине Републике Србије, у јавну својину Општине Блаце, и то на катастарској парцели: 7027, у
реалном уделу од 30656/31156 и објектима постојећим на истој парцели уписаним у катастар
непокретности и означеним од броја 1-12, у уделу 1/1 КО Блаце, све уписано у листу непокретности
бр. 3235 КО Блаце
Члан 2.
Предлаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак и
изврши пренос права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Блаце,
без накнаде и то на катастарској парцели број 7027, у реалном уделу од 30656/31156 и објектима
постојећим на истој парцели уписаним у катастар и означеним од броја 1-12, у уделу 1/1 КО Блаце, све
уписано у листу непокретности бр. 3235 КО Блаце.
Члан 3.
Предметно земљиште налази се у Блацу, уписано у лист непокретности бр. 3235, а исто се
налази у државној својини Републике Србије, са обимом удела 30656/31156.
Члан 4.
Предлаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак и
изврши пренос права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Блаце,
без накнаде, на објектима постојећим на катастарској парцели 7027, уписаним у катастар и означеним
од броја 1-12, у уделу 1/1, уписаним у листу непокретности 3235 КО Блаце, и то: објекат бр. 1,
површине 159 м², зграда пољопривреде, објекат бр. 2, површине 500 м², помоћна зграда, објекат бр. 3
површине 399 м², помоћна зграда, објекат бр. 4 површине 312 м², помоћна зграда, објекат бр. 5
површине 279 м², помоћна зграда, објекат бр. 6 површине 196 м², помоћна зграда, објекат бр. 7
површине 190 м², помоћна зграда, објекат бр. 8 површине 141 м², помоћна зграда, објекат бр. 9
површине 90 м², помоћна зграда, објекат бр. 10 површине 33 м², помоћна зграда, објекат бр. 11
површине 24 м², помоћна зграда и објекат бр. 12 површине 7 м², помоћна зграда, сви објекти у
државној својини РС.
Члан 5.
Поступак преноса права јавне својине на предметној непокретности, описаној у члану 1. ове
Одлуке, покреће се ради реализације пројекта везаних за туризам, угоститељство, зеленило, спорт и
рекреацију, који би знатно повећао запосленост у оквиру локалне самоуправе, односно предлог за
пренос у јавну својину јединице локалне самоуправе од посебног значаја за развој општине Блаце.
Члан 6.
На основу ове Одлуке Општинско правобранилаштво општине Блаце покренуће поступак
преноса права јавне својине са Републике Србије у својину Општине Блаце, без накнаде пред
Републичком дирекцијом за имовину.
Члан 7.
Ближа права и обавезе у вези са преносом непокретности регулисаће се уговором о преносу
непокретности, који у име Општине Блаце закључује Председник општине.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Блаце“ и
доставља се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије и Општинском правобранилаштву
општине Блаце.
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Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о покретању поступка за пренос јавне
својине на непокретности са Републике Србије у својину Општине Блаце, бр.I-463-41/2021 од
13.01.2021.године („Службени лист општине Блаце“, бр.1/21).
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32. ст. 1 тач. 20) Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласаник РС", бр. 129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-др. закон и
47/2018), чл. 27. и 28. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.
закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце (,,Службени
лист општине Блаце", број 5/19).
Општинско правобранилаштво општине Блаце поднело је захтев Републичкој дирекцији за
имовину Републике Србије за пренос права јавне својине у својину Општине Блаце, уз који је
приложена Одлука о покретању поступка за пренос јавне својине на непокретностима са својине
Републике Србије у својину Општине Блаце („Службени лист општине Блаце, бр. 1/21), а на следећим
кат. парцелама: 7027 у реалном уделу 30656/31156 са постојећим објектима на истој, означеним од
броја 1 до 12, уписане у лн. 3235 КО Блаце; 7381/1, површине 894 м²;
7381/2, површине 456 м²; 7384, површине 30836 м²; 7399, површине 1079 м², уписане у листу
непокретности бр. 4490 КО Блаце; кп. 7382 површине 3505 м² и кп. 7307 површине 212 м², обе
уписане у лист непокретности бр. 915 КО Блаце.
Поступајући по поднетом захтеву и ургенцији Општинског правобранилаштва општине Блаце,
бр. Р.2/22, од 11. 1. 2022. године, Републичка дирекција за имовину Републике Србије доставила је
Општинском правобранилаштву општине Блаце допис, број: 464-1408/2020-03, од
1. 2. 2022. године, у коме наводе да су прегледом јавне базе катастра константовали да су кат. парцеле:
7381/1, 7381/2, 7384, 7398/1, 7398/2 и 7399, уписане као својина Републике Србије, са правом
коришћења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, које су по врсти и намени
означене као пољопривредно земљиште за које је одредбом члана 8. Закона о јавној својини
(,,Службени гласник РС",, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и
153/20), прописано да се режим пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта у јавној
својини уређује посебним законом, као и да пољопривредним земљиштем у државној својини
располаже и управља држава преко надлежног министарства, а да су кат. парцеле 7382 и 7307, обе КО
Блаце, такође означене као пољопривредно земљиште, са правом коришћења РО РОК „Топлица“, те да
на основу наведеног Дирекција нема основа да покрене поступак располагања на наведеним
парцелама. Такође наводе да се предметни захтев Општинског правобранилаштва за пренос својине са
Републике Србије у својину Општине Блаце, евентуално може прихватити у делу који се односи на
кат. парцелу бр. 7027 КО Блаце, као и постојеће објекте на истој.
Разлог за доношење ове одлуке садржан је у допису Општинског правобранилаштва општине
Блаце број Р. бр.2/22, од 14. 2. 2022. године и допису Републичке дирекције за имовину Републике
Србије бр. 464-1408/2020-03, од 1. 2. 2022. године, којим обавештавају да је потребно да надлежни
орган Општине Блаце донесе Одлуку са предлогом на основу које би се пред овом Дирекцијом у
складу са Законом о јавној својини покренуо поступак за располагање непокретностима, преносом
права јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Блаце и то катастарске парцеле бр.
7027 КО Блаце, у реалном уделу од 30656/31156 и објектима постојећим на истој парцели уписаним у
катастар и означеним од броја 1-12, у делу 1/1, све уписано у листу непокретности бр.3235 КО Блаце,
у државној својини Републике Србије, а ради реализације пројеката везаних за туризам,
угоститељство, зеленило, спорт и рекреацију, који би знатно повећао запосленост у оквиру локалне
самоуправе, односно предлог за пренос у јавну својину јединице локалне самоуправе од посебног
значаја за развој општине Блаце.
Планом генералне регулације насеља Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/17), наведена
зона Блачког језера има претежну намену за туризам, угоститељство, зеленило, спорт и рекреацију. У
овој зони је тренутно изграђено само фудбалско игралиште, док се Одлуком Скупштине општине
Блаце, бр. I-350-426/2021, од 21. 2. 2021. године, о изради плана детаљне регулације за туристичку
зону „Блачко језеро“, приступа изради Плана детаљне регулације за туристичку зону „Блачко језеро“,
која треба да предвиди различите садржаје за рекреацију становништва као што су: јавни спортскорекреативни простори, дечија игралишта, објекти у функцији туризма, пешачке и бициклистичке стазе
и сл.. Блачко језеро, лежи јужно од насеља Блаце, на кп бр. 7380 КО Блаце. Формирано је уз реку
Блаташницу, и акумулира воду из подземних издани. Језеро је на надморској висини од 385 м, укупне
површине 12 ха. Језеро је дугачко око 800 м, широко 200 м и планира се његово уређење као будући
туристички потенцијал. У овој зони је изграђено само фудбалско игралиште.
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На основу наведене одлуке Скупштине општине Блаце закључен је Уговор о набавци
урбанистичких услуга, број: II-400-2592/21 од 22.11.2021. године, између општине Блаце и ЈП Завода
за урбанизам Ниш, о изради Плана генералне регулације, чија се реализација приводи крају.
Развој туризма, спортско-рекреативних садржаја и сл., могуће је везати за природне и створене
атракције на простору општине, између осталих и Блачко језеро, које је до сада неоправдано
занемаривано и запуштено. Само језеро је зарасло у вегетацију и захтева значајне радове на уређењу,
како би се могло туристички активирати.
Чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06) прописано је,
између осталог, да правни акти могу ступити на снагу раније ако за то постоје нарочито оправдани
разлози, а који су утврђени прилоком њиховог доношења, а што је у конкретном случају садржано у
допису Републичке дирекције за имовину Републике Србије, бр. 464-1408/2020-03, од 1. 2. 2022.
године.
Имајући у виду напред наведено, те да парцелa наведенa у члану 1. ове Одлуке, задовољава
услове за реализацију пројеката везаних за уређење туристичке зоне „Блачко језеро“, а будући да je
предметнa непокретност уписанa као јавна својина Републике Србије, једини начин за прибављање,
односно пренос из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Блаце, представља
прибављање без накнаде, а сходно члану 27. и 28. Закона о јавној својини.
На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских аката
Скупштина општине Блаце, на 20. седници, одржаној дана 25. фебруара 2022. године, већином гласова
од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву.
Број: I-463-423/22
У Блацу, 25. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист број 4/2022

Страна 4

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/2021-други закон), члана 27. и 28. Закона
о јавној својини (,,Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце (,,Службени лист општине
Блаце", бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25. фебруара 2022. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРЕНОС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за пренос права јавне својине на непокретности из јавне
својине Републике Србије, у јавну својину Општине Блаце, и то катастарских парцела: 7381/1
површине 894 м², 7381/2 површине 456 м², 7384 површине 30836 м², 7399 површине 1079 м²,
уписане у листу непокретности бр. 4490 КО Блаце, 7382 површине 3505 м², 7307 површине 212 м²,
обе уписане у лист непокретности 915 КО Блаце.
Члан 2.
Предлаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак и
изврши пренос права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине
Блаце, без накнаде, и то катастарских парцела: 7381/1 површине 894 м², 7381/2 површине 456 м²,
7384 површине 30836 м², 7399 површине 1079 м², уписане у листу непокретности бр. 4490 КО
Блаце, 7382 површине 3505 м², 7307 површине 212 м², обе уписане у лист непокретности бр. 915 КО
Блаце.
Члан 3.
Предметно земљиште налази се у Блацу, уписано у листовима непокретности бр. 4490 и
бр.915 КО Блаце, укупне површине 36982 м², а исто је у државној својини Републике Србије.
Члан 4.
Поступак преноса права јавне својине на непокретностима из члана 1. ове Одлуке покреће се
ради реализације пројекта везаних за туризам, угоститељство, зеленило, спорт и рекреацију, који би
знатно повећао запосленост у оквиру локалне самоуправе, односно предлог за пренос у јавну
својину јединице локалне самоуправе од посебног значаја за развој општине Блаце.
Члан 6.
На основу ове Одлуке Општинско правобранилаштво општине Блаце покренуће поступак
преноса права јавне својине са Републике Србије у својину Општине Блаце, без накнаде пред
Републичком дирекцијом за имовину.
Члан 7.
Ближа права и обавезе у вези са преносом непокретности регулисаће се уговором о преносу
непокретности, који у име Општине Блаце закључује председник општине.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32. ст. 1 тач. 20. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласаник РС" бр.129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-др. закон и
47/2018), члана 27. и 28. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/17, 95/2018 и 153/2020) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута
општине Блаце (,,Службени лист општине Блаце", број 5/19).
Разлог за доношење овакве одлуке је допис Општинског правобранилаштва општине Блаце
број Р.бр.13/18 од 31.12.2020 и допис Републичке дирекције за имовину Републике Србије бр.4641408/2020-03 од 22.12.2020. године, којим обавештавају да је потребно да надлежни орган Општине
Блаце донесе Одлуку са предлогом на основу које би се пред овом Дирекцијом у складу са Законом
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о јавној својини покренуо поступак за располагање непокретностима, преносом права јавне својине
Републике Србије у јавну својину Општине Блаце и то на катастарсим парцелама: 7381 /1 површине
894 м², кп.7381/2 површине 456м², кп. 7384 површине 30836 м², кп.7399 површине 1079 м², уписане
у листу непокретности бр. 4490 КО Блаце, кп. 7382 површине 3505м², и кп. 7307 површине 212м²,
обе уписане у лист непокретности бр.915 КО Блаце. Предметно земљиште налази се у Блацу,
уписано у листовима непокретности бр. 4490 и бр.915 КО Блаце, укупне површине 36982 м², у
државној својини Републике Србије, а ради реализације пројекта везаних за туризам, угоститељство,
зеленило, спорт и рекреацију, који би знатно повећао запосленост у оквиру локалне самоуправе,
односно предлог за пренос у јавну својину јединице локалне самоуправе од посебног значаја за
развој општине Блаце.
Планом генералне регулације насеља Блаце („Сл.лист општине Блаце“ бр. 07/17), наведена
зона Блачког језера има претежну намену за туризам, угоститељство, зеленило, спорт и рекреацију.
У овој зони је тренутно изграђено само фудбалско игралиште, док се Одлуком Скупштине општине
Блаце, бр.I-350-426/2021 од 21.2.2021.године, о изради плана детаљне регулације за туристичку зону
„Блачко језеро“, приступа изради Плана детаљне регулације за туристичку зону „Блачко језеро“,
која треба да предвиди различите садржаје за рекреацију становништва као што су: јавни спортскорекреативни простори, дечија игралишта, објекти у функцији туризма, пешачке и бициклистичке
стазе и сл.. Блачко језеро, лежи јужно од насеља Блаце, на кп бр. 7380 КО Блаце. Формирано је уз
реку Блаташницу, и акумулира воду из подземних издани. Језеро је на надморској висини од 385м,
укупне површине 12ха. Језеро је дугачко око 800м, широко 200м и планира се његово уређење као
будући туристички потенцијал. У овој зони је изграђено само фудбалско игралиште.
Развој туризма, спортско-рекреативних садржаја и сл., могуће је везати за природне и
створене атракције на простору општине, између осталих и Блачко језеро, које је до сада
неоправдано занемаривано и запуштено. Само језеро је зарасло у вегетацију и захтева значајне
радове на уређењу, како би се могло туристички активирати.
Имајући у виду напред наведено, те да парцеле наведене у члану 1. ове Одлуке, које
задовољавају услове за реализацију пројеката, која би по својој величини, позицији и по осталим
карактеристикама за развој туризма, спортско-рекреативних садржаја и сл., могуће је везати за
природне и створене атракције на простору општине, између осталих и Блачко језеро. Будући да су
предметне непокретности уписане као јавна својина Републике Србије, једини начин за
прибављање, односно пренос из јавне својине Републике Србије у јавну својину Општине Блаце, да
је прибављање без накнаде, а сходно члану 27. и 28. Закона о јавној својини.
На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских аката
Скупштина општине Блаце, на 20. седници, одржаној дана 25. фебруара 2022. године, већином
гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву.
Број: I-463-435/22
У Блацу 25. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист број 4/2022

Страна 6

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), чл. 31. и 35. Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.
64/15) и члaна 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25. фебруара 2022. године,
донела је
ОДЛУКУ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЛАЦЕ

Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17), бр. I-350-727/2021, од 7. 4. 2021. године,
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 6/21).
Члан 2.
Mења се члан 13. и гласи:
„Члан 13.
Рок за израду измена и допуна Плана је 24 месеци од дана доношења Одлуке.“
Члан 3.
У осталим деловима Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације насеља
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17), остаје непромењена.
Члан 4.
Ова Одлука саставни је део Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације
насеља Блаце („Службени лист Општине Блаце“, бр. 6/21).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Блаце.“
Број: I-350-434/22
У Блацу, 25. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) и тачка 20) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/2018 и 111/2021други закон), чл. 63. став 2. и чл. 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник“, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 43. став 1. тачка 10) Статута општине Блаце
(“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у
Блацу за период од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, број 109/1 од 02.02.2022.
године.
II Решење доставити Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу и
архиви Скупштине општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-023-350/2022
У Блацу, 25. 02. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и
члана 43. став 1. тач. 11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”,
бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25. фебруара 2022. године,
доноси
РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад „Блаце“, са
седиштем у Блацу за 2021. годину, број: 01-196/22 од 10. фебруара 2022. године.

II
Решење доставити: Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви
Скупштине општине Блаце.

III
Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: I-022-411/2022
У Блацу, 25. 02. 2022. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и
члана 43. став 1. тач. 11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”,
бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25. фебруара 2022. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Домског одељења за смештај одраслих и старијих при
Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу за 2021. годину, број: 02-8/2021 од
04. фебруара 2022. године.
II Решење доставити: Домском одељењу за смештај одраслих и старијих при Центру
за социјални рад „Блаце“, Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви
Скупштине општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-022-411/2022-1
У Блацу, 25.02.2022. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени лист РС“, број 10/2016), члана
21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Блаце ( „Службени лист општине Блаце“, број 1/19) и члана 74.
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 17. фебруара 2022. године, објављује
ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА,
ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛНИКА
Планирана средства за суфинансирање спорта (редован програм, посебан програм) којима се
остварује општи интерес у области спорта у општини Блаце предвиђена су Одлуком о буџету
општине Блаце за 2022. годину („Службени лист општине Блаце“, број 18/21), у оквиру раздела 5,
Општинска управа, функционална класификација 810 - Дотације осталим непрофитним
институцијама, Програм 14 - Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301 - 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација
481000, у укупном износу од 11.000.000,00 динара.
Обавештење се издаје у року од 60 дана од дана усвајања буџета општине Блаце, ради
достављања предлога годишњих програма организација у области спорта Спортском савезу
општине Блаце, на прописаном обрасцу, у складу са одредбама члана 21. став 1. тачка 2. Правилника
о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Блаце.
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ
И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у даљем
тексту: програми) могу бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:
предлагача програма;
1) надлежни територијални спортски савез општине Блаце - предлог годишњих програма
организација у области спорта са седиштем на територији општине Блаце из члана 137. став 1. тач.
1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако овим правилником није другачије утврђено;
2) организације у области спорта са седиштем на територији општине Блаце – предлог свог
посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона, ако овим правилником није
другачије утврђено.
носиоца програма;
Носилац програма мора:
1) да буде регистрован у складу са Законом;
2) да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије
одређено;
4) да има седиште на територији општине Блаце, ако Законом није другачије утврђено;
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5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности
и делатности (доказ: усвојен завршни извештај за претходну годину);
8) да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих
година;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма;
10) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и
пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и
спречавањем негативних појава у спорту.
садржине и квалитет програма:
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1) да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених
Законом;
2) да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и
Програмом развоја спорта у општини Блаце;
3) да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског
савеза;
4) да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
5) да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код
посебних програма;
6) да се реализује на територији општине Блаце, односно у Републици Србији, осим програма
припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
7) да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је
чланица Република Србија;
8) да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Блаце;
9) да ће се реализовати у текућој години;
10) да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за
реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
11) да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.
финансирања програма:
Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну
намеравани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за
реализацију програма.
Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору
програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Блаце, односно други
програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тачке
1), 2) и 6) Закона.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:
1) остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и
врстама трошкова;
2) обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
3) структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за
израду програма;
4) уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
5) тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне
суме средстава буџета општине Блаце предвиђених за финансирање програма из области спорта, с
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тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Блаце
морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то
супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у
програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.
Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног
текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се
користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Блаце, у складу са прописима
којима се уређује пренос средстава из буџета.
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца
програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона о спорту.
Предлог програма саржи детаљне податке о:
1) носиоцу програма;
2) области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1.
Закона;
3) учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
4) циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и
којим групама популације и на који начин ће програм користити;
5) врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно
обављања активности;
6) томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата
програма);
7) финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима,
исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
8) динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и
рокови у којима су потребна);
9) начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
10) претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана
5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.
Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1) да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне
информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив
програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и
интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање
предлагача, односно носиоца програма;
2) да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко
попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби.
3) да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
4) да је поднет у прописаном року.
Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара, и то: Образац 1 – Предлог
годишњих програма организација у области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма
изградње, опремања и одржавања спортских објеката; Образац 3 – Предлог годишњег програма
давања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз
овај јавни позив и чине његов саставни део.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација утврђена
овим позивом и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и овим позивом
прописаних ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и
писана изјава лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да не постоје
препреке из члана 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у општини Блаце.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају
бити у потпуности попуњени и достављени у два примерка.
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Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављенa Спортском савезу општине
Блаце у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту,
препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Спортског савеза општине Блаце, улица Браће
Вуксановић бр.2, 18420 Блаце.
Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.
Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке:
1) назив годишњег/посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5)
напомену да се не отвара пре истека рока из јавног позива (код посебних програма).
Уколико примљени предлог програма није поднет на прописан начин, овлашћено лице
Спортског савеза општине Блаце указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и
позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога програма доступан је код Спортског савеза општине
Блице.
РОКОВИ
Предлози за финансирање годишњих програма, подносе се до 20. априла 2022. године.
Обавештење о максимално расположивом износу у буџету општине Блаце за 2022.годину,
и Јавни позив за финансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Блаце за 2023. годину, биће објављени на сајту општине Блаце,
на огласној табли Спортског савеза и у „Службеном листу општине Блаце“.
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
Предлози за финансирање годишњих програма достављају се поштом, куриром или лично
на адресу: Спортски савез општине Блаце, улица Браће Вуксановић бр.2, 18420 Блаце, са назнаком:
„Предлог за финансирање годишњег програма којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини Блаце за 2023. годину“.
Број II-400-404/22
У Блацу, 17. фебруара 2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце (,,Сл. лист општине Блаце“,
бр. 5/19) и члана 2. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других
објеката привременог карактера (,,Сл. лист општине Блаце“, бр. 3/15 и 19/20), Општинско веће
општине Блаце, на седници одржаној дана 22. фебруара 2022. године, донело је:
ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАСЕЉУ БЛАЦЕ
- ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА ЗА ПЕРИОД 2017 - 2022 Члан 1.
Овим програмаом мења се Програм за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене у насељу Блаце - Програм за постављање
дечијих игралишта за период 2017-2022, који је донело Општинског већа општине Блаце под
бројем II-353-946/17, од 6. јуна 2017. год и Програм о изменама и допунама број II-353-1241/18,
од 30.јула 2018. год. (у даљем тексту: ''Програм'')
Члан 2.
Члан 1. Програма мења се и гласи:
„Члан 1.
Одређују се локације за постављање дечијих игралишта у насељу Блаце:
1

Локација бр.1.
Катастарска парцела
Улица
Површина
комунална опремљеност

Део КПбр.6022/4 ко Блаце
Краља Петра I Карађорђевића
200m2 на КПбр.6022/4 ко Блаце
Приступ на јавну саобраћајну
површину
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Члан 3.
Брише се члан 2.. Програма.
Члан 4.
Овај Програма ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-353-418/2022
У Блацу, 22. фебруара 2022. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце (,,Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19) и члана 2. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката привременог карактера (,,Сл. лист општине Блаце“, бр. 3/15 и
19/20) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. фебруара 2022.
године, донело је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРАВИЛНИКА
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- ПОСТАВЉАЊЕ БАРАКА Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Правилник о техничким условима за
постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене - постављање барака („Сл. лист општине Блаце'', бр. 4/15 и 12/16) (у даљем тексту:
„Правилник'')
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-353-420/2022
У Блацу, 22. фебруара 2022. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 74. став 1. члана 2) Статута општине Блаце (,,Сл. лист општине
Блаце“ бр. 5/19) и члана 2. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката привременог карактера (,,Сл. лист општине Блаце“, бр. 3/15
и 19/20), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. фебруара
2022. године, донело је
ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ПРОГРАМА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАСЕЉУ БЛАЦЕ
- ПРОГРАМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАРАКА Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Програм за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене у насељу Блаце Програм за постављање барака (''Сл. лист општине Блаце'', бр. 4/15) (у даљем тексту:
''Програм'').
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-353-421/22
У Блацу, 22. фебруара 2022. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени
лист бројчлана
4/2022
На основу

Страна
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74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце (''Службени лист
општине
Блаце'', бр. 5/19) и члана 80. став 4. Одлуке о комуналном уређењу (''Службени лист општине
Блаце'', бр. 2/17 и 12/17), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. фебруара
2022. године, донело је

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ПУТНИХ ОБЈЕКАТА
И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
У 2022 ГОДИНИ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом програмом мења се Програм одржавања општинских и некатегорисаних путева,
путних објеката и улица на територији општине Блаце у 2022. години који је донело Општинско
већа општине Блаце, под бројем II-352-173/2022, од 21. јануара 2022. године (у даљем тексту:
''Програм'' и ''Програм о измени Програма'').
Члан 2.
Мења се члан 5. Програма икоји сада гласи:
„Члан 5.

Финансирање активности по овом програму вршиће се са конто/позиција 425000/67 –
текуће поправке и одржавање, у износу од 33.300.000,00 дин са ПДВ-ом., у складу са Одлуком о
буџету општине Блаце за 2022. годину (''Службени лист општине Блаце',' бр. 18/21 и 2/22).
Програмом се планирају следеће активности у 2022. години:
(Јединичне цене су према важећем ценовнику ЈКП Блаце на дан 22.2.2022. год. )
Р.бр. Опис радова / Назив пута
ј.мере. количи
јед.цена
на
А
РАДОВИ НА РЕДОВНОМ
ОДРЖАВАЊУ
1.
Преглед, утврђивање и оцена стања
пута и путног објекта
1.1. -преглед свих путева, улица и путних
месец
12
/
објеката
2.
Местимично поправљање оштећења
коловозне конструкције и осталих
елемената пута
2.1. -поправке коловоза од шљунка и каменог
m3
2000
750,00
агрегата из локалног позајмишта
2.2. -поправке оштећених ивичњака
м
100
1.500,00
2.3. -равнање профила коловоза
Рч.маш.
50
3.890,89
2.4. -поплочавање централне зоне
м2
1000
3.300,00
3.
Чишћење коловоза и осталих
елемената пута у границама путног
земљишта
3.1. Чишћење коловоза, сви путеви по
m2
20.000
0,65
потреби.
4.
Одржавање и уређење банкина и берми
4.1. Уклањање наноса земље и траве са
рч.маш.
50
3.890,89
банкина
5.
Одржавање косина насипа, усека и
засека

Укупно

/

1.500.000,00
150.000,00
194.544,50
3.300.000,00

13.000,00

194.544,50

5.1.
6.

6.1.
7.
7.1.
8.

8.1.
8.2.

9.
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Одржавање косина насипа, усека и засека Рч.маш.
на свим путевима по потреби
Чишћење и одржавање јаркова, ригола,
пропуста и других делова система за
одводњавање пута;
Чишћење и одржавање јаркова на свим
m
путевима, по потреби.
Замена деформисаних, дотрајалих и
привремених пропуста за воду
Постављање бетонских пропуста свих
ком
профила на свим путевима, по потреби
Поправка, замена, допуна и обнављање
саобраћајне сигнализације и опреме и
редовно чишћење и одржавање исте;
Поправка и обнављање вертикалне
ком
сигнализације и опреме - сви путеви
Обнављање пешачких прелаза и остале
m2
хоризонталне сигнализације - улице у
насељу Блаце
Уређивање зелених површина у путном
земљишту (кошење траве, крчење
шибља и сечење дрвећа);
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50

4.884,81

244.240,50

1.000,00

100,00

100.000,00

50

/

154.670,50

100

1.900,00

190.000,00

400,00

510,00

204.000,00

7,20

360.000,00

45,00

225.000,00

9.1.

Кошење траве у путном земљишту

m2

9.2.

Крчење шибља и сечење дрвећа у путном
земљишту
Примена мера за уклањање снега и
леда на коловозу јавног пута и
саобраћајним површинама аутобуских
стајалишта и паркиралишта.

m2

50.000,0
0
5.000,00

10.1. Чишћење коловоза и паркиралишта – сви
путеви и улице по приоритетима
10.2. Посипање соли на свим путевима и
улицама са асфалтним застором, по
приоритетима
10.3. Посипање ризле по коловозу – општински
путеви
УКУПНО А (без ПДВ)
Б
РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

Рч

400,00

5.950,00

2.380.000,00

кг

5.000,00

41,00

205.000,00

m3

50,00

2.700,00

135.000,00

10.

1.

1.1.
1.1.
2.

2.1.
2.2.

Обнављање и замена дотрајалих
коловозних
конструкција
односно
њених делова
-наношење новог асфалтног слоја
- поправке на тротоарима
Постављање застора од стругане
асфалтне масе на неасфалтираним
путевима
-уградња стругане асфалтне масе са
превозом из Блаца, сви путеви по потреби
-уградња стругане асфалтне масе са
превозом са депоније (60 км), сви путеви
по потреби
УКУПНО Б. (без ПДВ)

9.550.000,00

м2
м2

5.760,00
4.545,45

1.250,00
1.254,00

7.200.000,00
5.700.000,00

m3

2.000,00

700,00

1.400.000,00

м3

3.700,00

1.000.000,00

3.700.000,00

18.000.000,00

В
1.
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УРГЕНТНИ РАДОВИ
Извођење хитних и непредвиђених
радова, по потреби
УКУПНО УРГЕНТНИ РАДОВИ
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пауш

200.000,00

200.000,00
УКУПНО БЕЗ ПДВ (А+Б+В) 27.750.000,00
УКУПНО СА ПДВ (ПДВ 20%) 33.300.000,00

Напомена:
Дозвољена су одступања од планираних количина и износа током реализације Програма, а у
оквиру укупно планираних средстава за ову намену.
Члан 3.
Остали делови Програма остају неизмењени.
Члан 4.
Овај програма ступа на снагу даном доношења.
Број II-352-439/22
У Блацу, 22. фебруара 2022. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић с.р

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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