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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други
закон, 47/2018 и 111/21- др. закон), члана 115., 116. и 117. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 31. маја 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ У БЛАЦУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Стојан
Новаковић“, са седиштем у Блацу, и то:
-из реда запослених:
1. Саша Ђукић, из Блаца, именован Решењем Скупштине општине Блаце, број:
I-02-971/18 од 31.05.20218. године,
2. Бранимир Лапчевић, из Блаца, именован Решењем Скупштине општине
Блаце, број: I-02-971/18 од 31.05.20218. године,
3. Сузана Павловић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-1222/2021 од 23.05.2021. године,
-из реда Савета родитеља:
4. Далибор Грујић, из Блаца, именован Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-1778/2020 од 31.08.2020. године,
5. Катарина Тимотијевић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине
Блаце, број: I-02-2602/2020 од 20.12.2020. године,
6. Драгана Ћурчић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-2602/2020 од 20.12.2020. године,
-из реда локалне самоуправе:
7. Маја Ракићевић, из Стубла, именована Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-1778/2020 од 31.08.2020. године,
8. Јовица Стојковац, из Блаца, именован Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-1778/2020 од 31.08.2020. године, и
9. Биљана Јовковић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-2602/2020 од 20.12.2020. године.
II
Решењем известити разрешене, Основну школу „Стојан Новаковић“, са
седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
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Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 115., 116. и
117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),
којима је прописано да је орган управљања у школи школски одбор, да школски одбор
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и представника
јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 116. став 5. наведеног закона прописано је да чланове органа
управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, док је
одредбама члана 117. став 1. истог закона прописано да мандат органа управљања траје
четири године.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члана 43.
став 1. тачка 13) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Школски одбор Основне школе „Стојан Новаковић“ именован је Решењем
Скупштине општине Блаце, број: I-02-971/18 од 31.5.2018. године („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 7/18) и за време трајања мандата Школског одбора, Скупштина општине је
разрешила и именовала поједине чланове Школског одбора, решењима бр. I-02489/2020 од 02.3.2020. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 3/20), I-02-1777/2020 и
I-02-1778/2020 од 31.8.2020. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/20), I-022524/2020 и I-02-2602/2020 од 20.12.2020. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20)
и I-02-1222/2021 од 23.5.2021. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 8/21).
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских
и подзаконских аката, Скупштина општине Блаце, на 22. седници одржаној дана
31.05.2022. године, већином гласова од присутних одборника одлучила је као у
диспозитиву решења.
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања
отправка решења.
Број: I-02-1209/2022
У Блацу, дана 31. 5. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други
закон, 47/2018 и 111/21- др. закон), члана 115., 116. и 117. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 31. маја 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ У БЛАЦУ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Стојан Новаковић“,
са седиштем у Блацу:
1. Милена Грујић, из Блаца, из реда запослених,
2. Слађана Лозанац, из Блаца, из реда запослених,
3. Славиша Томић, из Блаца, из реда запослених,
4. Небојша Мијовић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
5. Драгана Ћурчић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
6. Тања Јаћовић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
7. Маја Ракићевић, из Стубла, из реда локалне самоуправе,
8. Јовица Стојковац, из Блаца, из реда локалне самоуправе, и
9. Биљана Јовковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе.
II
Мандат именованим члановима траје четири године од дана именовања.
III
Решењем известити: именоване, Основну школу „Стојан Новаковић“, са
седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 115., 116. и
117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),
којима је прописано да је орган управљања у школи школски одбор, да школски одбор
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и представника
јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 116. став 5. наведеног закона прописано је да чланове органа
управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
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управљања, док је одредбама члана 117. став 1. истог закона прописано да мандат
органа управљања траје четири године.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члана 43.
став 1. тачка 13) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
С обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце, позивајући се на
одредбе позитивних законских и подзаконских аката, на 22. седници одржаној дана
31.05.2022. године, већином гласова од присутних одборника одлучила је као у
диспозитиву решења.
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања
отправка решења.
Број: I-02-1210/2022
У Блацу, дана 31. 5. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и
111/21- др. закон), члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31. маја 2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Блаце, са
седиштем у Блацу, и то:
-из реда запослених:
1. Слађана Живковић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце, број:
I-02-1783/2020 од 31.08.2020. године,
2. Вукоица Јотић, из Стубла, именован Решењем Скупштине општине Блаце, број: I02-1783/2020 од 31.08.2020. године,
3. Душица Миленковић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-1881/2020 од 30.09.2020. године,
-из реда Савета родитеља:
4. Драган Миловановић, из Блаца, именован Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-972/18 од 31.05.2018. године,
5. Ивана Грујић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце, број: I-021783/2020 од 31.08.2020. године,
6. Сунчица Радосављевић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце,
број: I-02-1881/2020 од 30.09.2020. године,
-из реда локалне самоуправе:
7. Весна Павличевић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце, број:
I-02-1783/2020 од 31.08.2020. године,
8. Дејан Ђуровић, из Блаца, именован Решењем Скупштине општине Блаце, број: I-021783/2020 од 31.08.2020. године, и
9. Ивана Спасић, из Блаца, именована Решењем Скупштине општине Блаце, број: I-021783/2020 од 31.08.2020. године.
II
Решењем известити разрешене, Средњу школу Блаце, са седиштем у Блацу и архиву
Скупштине општине Блаце.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.

Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 115., 116. и
117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),
којима је прописано да је орган управљања у школи школски одбор, да школски одбор
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и представника
јединице локалне самоуправе.
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5. наведеног закона прописано је да чланове Страна
органа6
управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, док је
одредбама члана 117. став 1. истог закона прописано да мандат органа управљања траје
четири године.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члана 43.
став 1. тачка 13) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Школски одбор Средње школе Блаце именован је Решењем Скупштине општине
Блаце, број: I-02-972/18 од 31.5.2018. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/18) и за
време трајања мандата Школског одбора, Скупштина општине је разрешила и
именовала поједине чланове Школског одбора, решењима бр. I-02-584/2019 од
13.3.2019. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), I-02-1782/2020 и I-02-1783/2020
од 31.8.2020. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/20) и I-02-1881/2020 од
30.9.2020. године („Сл. лист општине Блаце“, бр. 16/20).
С обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце, позивајући се на
одредбе позитивних законских и подзаконских аката, на 22. седници одржаној дана
31.05.2022. године, већином гласова од присутних одборника одлучила је као у
диспозитиву решења.
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања
отправка решења.

Број: I-02-1211/2022
У Блацу, дана 31. 5. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други
закон, 47/2018 и 111/21- др. закон), члана 115., 116. и 117. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 31. маја 2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

Блацу:

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у

1. Драган Ћирковић, из Блаца, из реда запослених,
2. Душица Миленковић, из Блаца, из реда запослених,
3. Стефан Драшковић, из Блаца, из реда запослених,
4. Аца Ђорђевић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
5. Сунчица Радосављевић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
6. Мирјана Пекић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
7. Весна Павличевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
8. Дејан Ђуровић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, и
9. Дејан Миленић, из Блаца, из реда локалне самоуправе.
II
Мандат именованим члановима траје четири године од дана именовања.
III
Решењем известити: именоване, Средњу школу Блаце, са седиштем у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 115., 116. и
117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),
којима је прописано да је орган управљања у школи школски одбор, да школски одбор
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и представника
јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 116. став 5. наведеног закона прописано је да чланове органа
управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа

Службени лист Општине Блаце број 7/2022

Страна 8

управљања, док је одредбама члана 117. став 1. истог закона прописано да мандат
органа управљања траје четири године.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члана 43.
став 1. тачка 13) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
С обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце, позивајући се на
одредбе позитивних законских и подзаконских аката, на 22. седници одржаној дана
31.05.2022. године, већином гласова од присутних одборника одлучила је као у
диспозитиву решења.
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања
отправка решења.
Број: I-02-1212/2022
У Блацу, дана 31. 5. 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-други
закон), члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
5/19), председник општине Блаце, дана 31.5.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању чланa у Организациони одбор за обележавање
Манифестације „Дани шљиве Блаце 2022“

I У Решењу о образовању Организационог одбора за обележавање Манифестације
„Дани шљиве Блаце 2022“ („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/22), на дужност члана
именује се:
-Давид Ћурчић, из Блаца.
II У свему осталом Решење број: II-02-1041/2022 од 11.05.2022. године („Службени
лист општине Блаце“, бр. 6/22), остаје неизмењено.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном листу општине Блаце“.
IV Ступањем на правну снагу ово решење постаје саставни део Решења о
образовању Организационог одбора за обележавање Манифестације „Дани шљиве Блаце
2022“ („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/22).
V Решење доставити именованом члану, председнику Организационог одбора за
обележавање Манифестације „Дани шљиве Блаце 2022“ и архиви Општинске управе
општине Блаце.
Број II-02-1215/2022
У Блацу, дана 31.05.2022. године

Обрада:

Драгана Раденковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/2022

Страна 10

На основу члана 34. 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), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 31. маја 2022.
Године, донело је
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини општине Блаце, које се налази на кп. 6371/1 КО Блаце, у Блацу, у улици 7. јула,
неизграђено грађевинско земљиште, површине 78 м², методом прикупљања писмених понуда,
путем јавног оглашавања, на одређено време, на период од три месеца, од потписивања Уговора о
закупу предметног земљишта.
Члан 2.
Почетни износ закупнине за предметно неизграђено грађевиснко земљиште одређен је
чланом 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17), и утврђује се у месечном
износу по м², према локацији тј. по зонама и то у првој зони износи 500 дин/м².
Закупнина предметног земљишта плаћа се унапред, а закупац је дужан да месечни износ
закупнине уплати најкасније до 5-ог у месецу.
Члан 3.
Поступак давања у закуп грађевинског земљишта методом прикупљања писмених понуда
спровешће Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Блаце,
која ће бити образована Решењем Општинског већа општине Блаце.
Комисија има Председника и два члана.
Задатак Комисије је да припреми потребну документацију и оглас, да даје додатне
информације у вези поступка давања у закуп предметног грађевинског земљишта и да састави
писани извештај о спроведеном поступку.
Депозит за учествовање у предметном поступку се уплаћује у износу од једномесечне
закупнине. Лицитациони корак износи 500,00 динара од претходне цене.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке
о избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15
дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на званичном сајту Општине Блаце.
Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина
Блаце – Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Блаце.
По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора методом прикупљања
писмених понуда, на Предлог Комисије, Одлуку о давању у закуп предметног земљишта доноси
Општинско веће општине Блаце, најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у
року од 15 дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о
закупу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-463-1142/22
У Блацу, 31. маја 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 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон ), чл. 69. и 70.
Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“,
број 40/21), Одлуке о суфинансирању мера за унапређење енергетске ефикасности стамбених
зграда, породичних кућа и станова („Службени лист општине Блаце“, број 18/21 и 2/22),
Правилника о суфинансирању мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и
станова („Службени лист општине Блаце“, бр. 2/22) и члана 74. став 1. тач. 2) и 17) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 31. маја 2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за реализацију мера енергетске ефикасности стамбених зграда,
породичних кућа и станова
I Овим решењем разрешава се и именује члан комисије за реализацију мера
енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова (Службени лист
општине Блаце“, бр. 6/22) (у даљем тексту: Комисија).
II Разрешава се дужности председника Комисије:
- Марија Митровић, дипломирани правник, из Блаца.
Именује се за председника Комисије:
- Данијела Мијајловић, дипломирани правник, из Блаца.
III Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима, Општинској управи – Одељењу за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и архиви овог органа.
Бр. II-02-1157/22
У Блацу, 31. маја 2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу чл. 9. и 209. став 1. тачка 6) Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, бр. 24/11), члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
бр. 129/07, 83/2014-други закон, 101/16-други закон, 47/18 и 111/2021-други закон), члана 74.
став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19) и чл. 6, 17. и
18. Одлуке о социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/20 и
6/21), Општинско веће општине Блаце, дана 31. маја 2022. године, доноси
Правилник
о условима и критеријумима за помоћ у побољшању услова становања социјално угрожених
становника на територији општине Блаце
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и критеријуми за помоћ у побољшању услова
становања, ради најнужније адаптације стамбеног простора социјално угрожених становника на
територији општине Блаце.
Адаптација стана обухвата уређење стана којим се обезбеђују минимални услови за
становање (уградња прозора и врата, инсталација санитарног чвора, санирање таваница и сл.),
под условом да недостаци који се санирају нису проузроковани намерним или несавесним
понашањем корисника.
Члан 2.
Средства за остварење права из члана 1. овог Правилника обезбеђују се у буџету општине
Блаце, а о праву одлучује Центар за социјални рад на основу извештаја и предлога стручне
Комисије коју образује Општинско веће општине Блаце.
Члан 3.
Помоћ из члана 1. Правилника може бити пружена у новцу или у обезбеђеном материјалу.
Помоћ из става 1. овог члана одређује се до висине просечне зараде по запосленом у
Републици Србији у месецу за који се врши уплата.
Изузетно, помоћ се може одредити и у висини стварних трошкова, а по оцени и извештају
стручне Комисије.
Члан 4.
Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана имају стамбено угрожени
појединци и породице са пребивалиштем на територији општине Блаце, и то:
-корисници материјалног обезбеђења коме је дат на коришћење стан којим управља
Центар за социјални рад (социјално становање у заштићеним условима);
-стамбено угрожени корисници новчане социјалне помоћи (НСП), на објекту чији су
држаоци;
-лица која нису примаоци НСП из разлога што поседују имовину – земљу у површини од
преко 50 ари, а налазе се у таквом здравственом стању које их спречава да остварују приход од
исте, под условом да ова лица немају законски обавезне издржаваоце;
-лица која су радно способна али не остварују приходе, ако немају основне стамбене
услове за живот, односно уређен санитарни чвор-купатило, у износу до максимално 1/3 укупног
износа за уређење купатила, по мишљењу стручне Комисије;
Изузетно ово право се може признати и власницима породичних кућа, као и станова у
личној својини на територији општине са пребивалиштем породице или појединца на територији
општине Блаце, под условом да се породица или појединац налази у стању социјалне потребе и
социјалне угрожености, чије је живљење у стамбеном простору угрожено, а немају довољно
средстава за адаптацију.
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Члан 5.
Право на помоћ немају:
-лица или породично домаћинство који су једном остварили право на помоћ за
побољшање услова становања, у наредне 3 (три) године од остварења истог;
-лица, односно домаћинства чији бар један члан остварује сопствене приходе (пензија,
плата...), осим у изузетним случајевима, по процени Комисије;
-лица која имају закључен уговор о доживотном издржавању;
-лица која имају законски обавезне издржаваоце који су способни за рад.
Члан 6.
Општинско веће општине Блаце образује Комисију за испитивање стамбених потреба
социјално угрожених лица на територије општине Блаце (у даљем тексту: Комисија) која по
поднетим захтевима утврђује постојање услова из члана 4. Правилника.
Комисију чине три члана (председник и два члана), и то: два представника локалне
самоуправе одговарајуће техничке струке и један представник Центра за социјални рад, као
стручни радник на услугама у заједници.
Члан 7.
По поднетом захтеву странке, Комисија излази на лице места, утврђује постојеће стање
стамбеног простора и сачињава записник.
На основу утврђеног стања и сагледавања могућих решења, Комисија сачињава извештај
са предлогом за решавање по захтеву, који доставља Центру за социјални рад на даље
одлучивање.
Члан 8.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и
критеријумима за помоћ у побољшању услова становања социјално угрожених становника на
територији општине Блаце, који је донело Општинско веће, под бројем: II-553-2136/16, од
13.12.2016. године.
Број: II-553-1170/22
У Блацу, 31. маја 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 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20 i 118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 5/19), чл. 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл.
лист oпштине Блаце“, бр. 18/21 и 2/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 31. маја 2022. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 3.615.390,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 18/21 и 2/22).
2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором број II-400-1073/2022, од 13. маја 2022.
године, закљученог између Министарства за заштиту животне средине и Општине Блаце, за
реализацију пројекта „Санација и уређење локација на јавним површинама на територији
општине Блаце ради спречавања штетних утицаја на квалитет земљишта“.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце, корисник општина Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист
новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 3.615.390,00 динара и
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Програм 0401- Заштита животне
средине, пројекат: 0401-7001 Санација и уређење локација на јавним површинама на територији
општине Блаце ради спречавања штетног утицаја на квалитет земљишта, функција-530, извор 07
– Трансфери од других нивоа власти, позиција 86/1, економска класификација 425000-Текуће
поправке и одржавање, расход по намени 425100-Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, у износу од 3.615.390,00 динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Број: II-400-1120/22
У Блацу, 27. маја 2022. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р
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