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Страна 1 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/14 – и др. закон) и члана 41. став 1. тачка 1.  Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), у 

делу IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ, одељак 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, члан 34. мења се и гласи: 

„Скупштина општине има 25 одборника.“ 

 

Члан 2. 

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

 

 

Број: I-010-79/16 

Дана, 25.01.2016. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р.                                                                                                   
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15), тачке 7. подтачка 23 и тачке 8 и 9. Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015-ту годину („Сл.гласник РС“ 

бр.101/2015) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25.01.2016. године, 

донела је 

 

 

 ОДЛУКУ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се максимални број запослених на неодређено време у 

организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Блаце за 2015. годину. 

Члан 3. 

 Максималан број запослених на неодређено време из члана 2. ове Одлуке, по организационим 

облицима у систему локалне самоуправе општине Блаце је: 

 

 

РЕД.БР. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК 

МАКС.БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

     1. ОПШТИНСКА УПРАВА БЛАЦЕ 48 

     2. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  1 

     3. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ 24 

     4. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЛАЦЕ“ 63 

     5. СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР „БЛАЦЕ“ 9 

     6. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РАКА ДРАИНАЦ“ 5 

     7. ДОМ КУЛТУРЕ „ДРАИНАЦ“ 6 

     8 ЈП ТЕЛЕВИЗИЈА БЛАЦЕ 0 

     9. Месна заједница – Алабана-Суваја 0 

    10. Месна заједница Барбатовац 0 

    11. Месна заједница Блаце 0 

    12. Месна заједница Вишесело 0 

    13. Месна заједница Врбовац 0 

    14. Месна заједница Горња Драгуша 0 

    15. Месна заједница Горња Јошаница 0 

    16. Месна заједница Гргуре 0 

    17. Месна заједница Д.Драгуша-Претежана 0 

    18. Месна заједница Ђуревац 0 

    19. Месна заједница Кашевар 0 

    20. Месна заједница Криваја 0 

    21. Месна заједница Кутловац 0 

    22. Месна заједница Лазаревац 0 

    23. Месна заједница Међухана-Шиљомана 0 

    24. Месна заједница Мала Драгуша 0 

    25. Месна заједница Музаће 0 

    26. Месна заједница Претрешња 0 

    27. Месна заједница Пребреза 0 

    28. Месна заједница Придворица 0 

    29. Месна заједница Попова 0 

    30. Месна заједница Рашица 0 

    31. Месна заједница Г.Сварче-Д.Јошаница 0 
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    32. Месна заједница Сибница 0 

    33. Месна заједница Суви До 0 

    34. Месна заједница Сеничани 0 

    35. Месна заједница Стубал 0 

    36. Месна заједница Трбуње 0 

    37. Месна заједница Чунгула 0 

    38. Месна заједница Чучале 0 

    39. Месна заједница Џепница 0 

    40. УКУПНО 156 

Члан 4. 

 У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 3. ове Одлуке сваки 

организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има 

обезбеђену масу средстава за зараде, а што је утврђено тачком 9. Одлуке о  максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл.гласник РС“, 

бр.101/2015). 

 Организациони облик из члана 3. ове Одлуке који има обавезу рационализације дужан је да 

укупан број запослених на неодређено време сведе на број утврђен овом Одлуком, у року 

предвиђеном Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

Члан 5. 

 Ради спровођења члана 4. ове Одлуке овлашћује се Општинско веће општине Блаце да врши 

надзор над њеним спровођем и да даје претходну сагласност у смислу испуњености услова из тог 

члана. 

Члан 6. 

 Организациони облици у систему локалне самоуправе дужни су да у року од 3 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке донесу акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

и да исти са овереним прегледом попуњених радних места на неодређено време доставе на 

претходну сагласност општинском већу општине Блаце и надлежном органу утврђеном Статутом тог 

организационог облика. 

 Одговорно лице организационог облика одговара за тачност података из става 1. овог члана 

који се достављају Општинском већу општине Блаце. 

 Уколико одговорно лице организационог облика не поступи у складу са одредбама ове 

Одлуке у року прописаним ставом 1. овог члана, општинско веће Општине Блаце може предложити 

да се том организационом облику привремено обустави пренос трансферних средстава из буџета 

Општине Блаце. 

Члан 7. 

 Ова Одлука ће се објавити на званичној веб презентацији општине Блаце www.blace.org. 

 Организациони облици у јавном сектору који су обухваћени овом Одлуком дужни су да 

податке о броју запослених и ангажованих лица објављују квартално у току године на својој веб 

презентацији. 

Члан 8. 

 Одлука ће се доставити Министарству надлежном за послове и финансија и Министарству 

државне управе и локалне самоуправе најкасније у року од 8 од дана њеног доношења. 

Члан 9. 

 На све што није уређено  овом Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

Члан 10. 

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

Блаце“. 

 Број: I-110-76/16 

 Дана, 25.01.2016. године 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                        ПРЕДСЕДНИК  

                 Златко Димитријевић с.р. 

http://www.blace.org/
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На основу члана 94. и члaнa 95. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС',' бр.72/2009, 

81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), члана 47. став 3 . Правилника о садржини, поступку и начину доношења 

програма уређивања грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС“, бр.27/15), члана 41. став 1. тачка 6. 

Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15) и члана 3. Одлуке о 

оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу 

(''Сл. лист општине Блаце'', бр. 1/11), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. години, донела је 

 

 О Д Л У К У  

О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се годишњи програм уређивања грађевинског земљишта на територији 

општине Блаце у 2016. години (у даљем тексту: Програм). 

  

Члан 2. 

Просторни обухват Програма је територија општине Блаце. 

Временски обухват Програма је календарска и буџетска 2016. година. 

 

Члан 3. 

 Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта и то: припремање земљишта 

и опремање земљишта. 

 Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. 

 Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене. 

 

Члан 4. 

 Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства остварених од:  

1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

2) закупнине за грађевинско земљиште;  

3) отуђења или размене грађевинског земљишта;  

4) претварања права закупа у право својине, у складу са Законом о планирању и изградњи;  

5) накнаде за коришћење јавних добара; 

6) самодопириноса; 

7) донација; 

8) средстава физичких и правних лица по основу уговора о заједничком припремању односно 

опремању грађевинског земљишта; 

9) буџета општине; 

10) других извори прихода у складу са Законом и Статутом; 

 

Члан 5. 

За остваривање Програма планирају се средства у буџету општине Блаце у укупном износу од 

103.250.000,00 динара. 

Члан 6. 

Средства из члана 5. ове Одлуке  распоређују се на: 

1.Припремање грађевинског земљишта 

2.Опремање грађевинског земљишта 
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 А. ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 7. 

А.1. Радови на прибављању земљишта 

 

А.1.1.Решавање имовинско правних односа:  

Локације: 

-Улица Трајка Јовановића Јосифа;  

-Улица Ратка Павловића; 

-Улица ''новопројектована'' у насељу Спасићи-Јовановићи;  

-Део катастарске парцеле бр.7197 КО Блаце. 

 

Процењени износ средстава потребних за решавање 

имовинско-правних односа: 

2.000.000,00дин 

 

А.1.2.Набавка станова и просторија друге намене које треба обезбедити за потребе расељавања 

корисника објеката предвиђених за рушење , није предвиђена. 

 

А.1.3.Исељавање корисника из објеката предвиђених за рушење, није предвиђено. 

 

Члан 8. 

А.2. Припремни радови 

 

А.2.1.Урбанистички планови:  

1.План детаљне регулације за радну зону ''Горња Драгуша'';  

2.План детаљне регулације за радну зону ''Фруто 2'' у Блацу;  

3.План детаљне регулације за изградњу малих хидроелектрана на 

Јошаничкој реци; 

 

4.План детаљне регулације за туристичку зону ''Блачко језеро'';  

5.План детаљне регулације за изградњу соларног парка у Малој 

Драгуши 

 

Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких 

планова 

3.000.000,00дин 

  

А.2.2.Геодетске и друге подлоге:  

1.Израда геодетских подлога за израду техничке документације;  

2.Извођење геодетских радова на обележевању парцела;  

3.Извођење геодетских радова на упису објеката у катастар 

непокретности (зграде, објекти и подземне инсталације); 

 

Процењени износ трошкова  за израду геодетске радове и подлоге 1.200.000,00дин 

Израда геодетских подлога за Планове детаљне регулације, предвиђа се у оквиру израде Плана. 

 

А.2.3.Инжењерско-техничка испитивања и подлоге које из таквих испитивања треба да се 

обезбеде, за потребе израде Планова детаљне регулације и за потребе израде техничке документације 

вршиће се у саставу израде Плана или техничке документације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 6 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

Члан 9. 

А.3.Асанациони радови и рашчишћавање земљишта 

 

А.3.1.Асанациони радови – нису предвиђени. 

 

А.3.2.Рашчишћавање земљишта- нису предвиђени радови. 

 

 

 

Б) КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 10. 

 Сви комунални системи, односни њихови делови у Програму разврстани су  

1) према начину коришћења услуга и 

2) према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система. 

 

Према начину коришћења услуга које пружају, комунални објекти су: 

1) објекти индивидуалне комуналне потрошње и 

2) објекти заједничке комуналне потрошње. 

 

Објектима индивидуалне комуналне потрошње сматрају се они системи комуналне инфраструктуре 

или њихови делови чији се непосредни корисници идентификују, односно код којих се мери обим 

услуга које пружају појединим корисницима. 

У објекте заједничке потрошње спадају они комунални системи или њихови делови чије се 

коришћење посебно не мери и који служе свим сталним или повременим корисницима земљишта. 

 

Према функционалном рангу, комунални објекти, односно њихови делови , сврставају се, у смислу 

овог Програма, као: 

1) магистрална мрежа, 

2) примарна мрежа и 

3) секундарна мрежа. 

 

Статус магистралне мреже имају објекти и радови који су од непосредног утицаја на укупан 

капацитет и функције одговарајућег комуналног система и самим тим имају значај за јединицу 

локалне самоуправе у целини. 

 Ранг примарне мреже добијају објекти и радови који опслужују два или више стамбених 

блокова (постојећих или планираних) или ужих просторних целина друге имовине и значајни су само 

за одређени део територије јединице локалне самоуправе. 

 Секундарној мрежи припадају они делови комуналних система који опслужују два или више 

објеката (зграда) у једном стамбеном блоку или ужој просторној целини друге намене и значајни су 

само за тај стамбени блок и ужу просторну целину. 

 Радови на изградњи прикључака не спадају у радове на уређивању грађевинског земљишта.  
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Члан 11. 

Б.1. Системи водоснабдевања 

 

Б.1.1.Систем водоснабдевања ''Придворица'' 

Обим радова: изградња (доградња) и капитално одржавање 

(реконструкција, санација, адаптација) објеката и инсталација у 

саставу водоводног система  

 

1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде (каптажни 

објекти, цевовод до постројења, постројење за прераду воде за пиће) 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње. 

Локација: КО Придворица. 

Основне карактеристике: Фабрика за прераду воде капацитета 25л/с. 

Обим радова: Радови на санацији фабрике воде. 

Време изградње: 2016-2017 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 300.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.000.000,00дин 

2.Објекти за основни развод чисте воде (цевоводи, пумпне станице, 

резервоари чисте воде). 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње. 

Локација: КО Придворица, КО Међухана, КО Блаце. 

Основне карактеристике: магистрални цевовод у дужини од 9,5км. 

Обим радова: Радови на санацији цевовода. 

Врема изградње: 2016 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 250.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

3.Дистрибутивна мрежа 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње. 

Локација: КО Блаце. 

Основне карактеристике: дистрибутивна мрежа.  

Обим радова: Реконструкција цевовода. 

Време изградње: 2017 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 300.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

 

 

Б.1.2.Систем водоснабдевања ''Церовица'' (''Голички систем'') 

Обим радова: радови на изградњи (доградњи) и капиталном 

одржавању (реконструкција, санација, адаптација) објеката и 

инсталација у саставу водоводног система.  

 

1. Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде (каптажни 

објекти, цевовод до постројења, постројење за прераду воде за пиће) 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње. 

Локација: КО Гргуре. 

Основне карактеристике: Фабрика за прераду воде. 

Обим радова: Радови на санацији фабрике воде. 

Време изградње: 2016-2017год.  

Трошкови пројектног планирања: 100.000,00 дин  

Трошкови изградње: 1.500.000,00дин 
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Члан 12. 

Б.2.Системи канализације 

 

Б.2.1.Систем за одвођење отпадних вода - нису предвиђени радови. 

 

Б.2.2.Систем за одвођење атмосферских вода у насељу Блаце: 

Обим радова: радови на изградњи (доградњи) и капиталном 

одржавању (реконструкција, санација, адаптација) објеката и 

инсталација у систему. 

 

1.Сабирна мрежа  

Положај: ул.Карађорђева, Блаце. 

Функционални ранг: примарна мрежа.  

Величина и капацитет: дужина 1200м, профил Ø60-Ø100. 

 

Трошкови пројектног планирања: (израда техничке документације, 

стручни надзор, технички пријем) 

300.000,00дин 

Трошкови изградње : 6.000.000,00дин 

 

Б.2.3. Постројење за пречишћавање отпадних вода-нису предвиђени радови. 

 

Б.2.4.Специјалне грађевине – нису предвиђени радови 

 

 

 

Члан 13. 

Б.3.Електроенергетска мрежа 

 

Б.3.1. Далеководи и трансформаторских станица високих напонских нивоа-нису предвиђени 

радови. 

 

Б.3.2. Електроенергетска мрежа 10kV, са трансформаторским станицама 10/0,4kV-нису 

предвиђени радови. 

 

B.3.3. Разводнa мрежa 0,4kV-нису предвиђени радови. 

 

Б.3.4.Јавна расвета:  

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај (локација): КО Блаце. 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Обим радова: капитално одржавање (реконструкција и санација). 

Посеби услови: Објекти треба да буду уписани у катастар 

непокретности. 

 

Процена потребних средстава за пројектно планирање: (израда 

техничке документације, стручни надзор, технички пријем)  

. 

500.000,00дин 

Процене потребних средстава за изградњу и извођење радова:  2.000.000,00дин 

  

Члан 14. 

Б.4.Телекомуникациона мрежа 

 

Б.4.1.Транзитни и магистрални телекомуникациони водови- нису предвиђени радови. 
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Б.4.2.Аутоматске централе – нису предвиђени радови. 

 

Б.4.3.Разводна телекомуникациона мрежа – нису предвиђени радови. 

  

 Члан 15. 

Б.5.Топлификациона мрежа 

 

Б.5.1.Блоковске котларнице  - нису предвиђени радови. 

 

Б.5.2.Разводна топловодна мрежа – нису предвиђени радови. 

  

Члан 16. 

Б.6.Саобраћајне површине 

 

Б.6.1.Коловозне површине 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Обим радова: Радови на изградњи (доградњи) и капиталном одржавању 

(реконструкција, санација, адаптација).  

 

1.Изградња ОП9 Барбатовац-Кутловац 

Положај: КО Кутловац. 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа.  

Обим радова: Изградња деонице пута у дужини од 1500м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 100.000,00дин 

Трошкови изградње: 9.500.000,00дин 

2.Изградња и реконструкција ОП1 Блаце-Ајдановац 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Претрешња, КО Горња Јошаница. 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа.  

Обим радова: Изградња деонице пута у дужини од 1000м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови пројектног планирања: 6.000.000,00дин 

3.Санација деонице ОП9 Блаце-Барбатовац-Вишесело 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Чунгула. 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа.  

Обим радова: Санација деонице пута у дужини од 1000м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови пројектног планирања: 5.000.000,00дин 

4.Изградња пута у Доњој Драгуши 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Доња Драгуша. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.  

Обим радова: Изградња пута у дужини од 800 м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 100.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.600.000,00дин 

5.Изградња пута у Гргуру 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Гргуре. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа. 

Обим радова: Изградња пута у дужини од 300 м.  

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 1.500.000,00дин 

6. Изградња пута у Горњој Пребрези  
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Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Горња Пребреза. 

Функционалне карактеристике: примарна и секундарна мрежа.  

Обим радова: Изградња прве деонице општинског пута у дужини од 

1,3км и у ширини од 4,0м; Изградња некатегорисаног пута у дужини од 

0,8км и ширини од 3,5м. 

Трошкови пројектног планирања: 500.000,00дин 

Трошкови изградње: 24.550.000,00дин 

7.Санација пута у Сварчу 

Положај: КО Сварче. 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа.  

Обим радова: радови на појачаном одржавању –санација коловоза, у 

дужини од 1000м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.000.000,00дин 

8. Санација коловоза у улици Радивоја Увалића Бате 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Блаце. 

Функционалне карактеристике: примарна мреже  - улица у насељу. 

Обим радова: радови на појачаном одржавању –санација коловоза. 

 

Трошкови пројектног планирања 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 2.500.000,00дин 

9. Санација коловоза у улици Војводе Мишића 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Блаце. 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа - улица у насељу. 

Обим радова: радови на појачаном одржавању –санација коловоза. 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 2.500.000,00дин 

10. Санација коловоза у улици Доситеја Обрадовића у Блацу  

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: КО Блаце. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа. 

Обим радова: радови на појачаном одржавању –санација коловоза. 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 2.000.000,00дин 

11. Некатегорисани путеви 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај: све КО. 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа. 

Обим радова: Израда техничке документације. 

 

Трошкови пројектног планирања: 400.000,00дин 

 

Б.6.2.Мирујуће површине – нису предвиђени радови. 

 

Б.6.3.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Обим радова: Радови на изградњи (доградњи) и капиталном 

одржавању. (реконструкција, санација, адаптација) 

 

Положај:  

- тротоар у ул.Карађорђевој  

- тротоар у ул.Радомира Путника  

- тротоар у ул.Вука Караџића  

- тротоара у ул.Кнеза Лазара  
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- колско пешачки прилаз из ул.Видовданске 

- колско пешачки прилаз из ул Карађорђеве 

Функционалне карактеристике: магистрална и примарна мрежа - улица 

у насељу. 

Обим радова: уређење тротоара.  

Трошкови пројектног планирања: 300.000,00дин 

Трошкови изградње: 10.000.000,00дин 

 

Б.6.4.Саобраћајна сигнализација 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Блаце 

Функционални ранг: магистрална мрежа, примарна мрежа  

Обим радова: Постављање саобраћајне сигнализације 

 

Трошкови пројектног планирања: 600.000,00дин 

Трошкови изградње: 500.000,00дин 

 

Б.6.5.мостови 

Функционални ранг: примарна мрежа, секундарна мрежа 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

 

Трошкови пројектног планирања: 200.000,00дин 

Трошкови изградње: 1.000.000,00дин 

  

Члан 17. 

Б.7. Уређење слободних површина 

 

Б.7.1.Локалне парковске површине – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.2.Травњаци са украсним шибљем – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.3.Пешачке стазе и платои – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.4.Дечја игралишта – нису предвиђени радови. 

 

Б.7.5.Опрема слободних површина – нису предвиђени радови. 

 

 

В. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРИКАЗ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ НАМЕНАМА ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 18. 

В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске 

инфраструктуре 

97.050.000,00 

В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене / 

В.3.Локације намењене за уређивање земљишта 3.200.000,00 

В.4Локације за стамбену изградњу / 

В.5.Локације за изградњу индустријских и других производних 

објеката 

/ 

В.6.Локације за изградњу пословних, угоститељских, трговинских 

и сл.објеката 

3.000.000,00 

В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 

здравство, социјална заштита) 

/ 

В.8.Локације за изградњу објеката мале привреде и занатства / 

В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као / 
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самостални подухвати  

В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…) / 

В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе 

постојећих објеката (''мале акције у МЗ'') 

/ 

Г.ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ОСНОВАМА 

 

Члан 19. 

Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се уређује 

земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на карактеристичне групе локација. 

   

Г.1.Радови на прибављању земљишта  

Површина земљишта која се прибавља: 40ар 

Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа: / 

Број нових станова које треба обезбедити за потребе расељавања: / 

Укупна висина трошкова: 2.000.000,00дин 

 

Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину 

коришћења 

 

Г.2.1.Индивидуална потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања: 7.450.000,00дин 

Укупна вредност радова на систему канализације: 6.300.000,00дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи: / 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи: / 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама: / 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина: / 

Г.2.2.Заједничка потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања: / 

Укупна вредност радова на систему канализације: / 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи: 2.500.000,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи: / 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама: 78.200.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина: / 

 

Г.3.Радови на комуналном опремању земљишта према 

функционалном рангу 

динара 

Г.3.1.Магистрална мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања: 7.150.000,00 

Укупна вредност радова на систему канализације: 0,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи: 0,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи: 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама: 0,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина: 0,00 

Г.3.2.Примарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања: 300.000,00 

Укупна вредност радова на систему канализације: 6.300.000,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи: 2.500.000,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи: 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама: 68.500.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина: 0,00 

Г.3.3.Секундарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања: 0,00 

Укупна вредност радова на систему канализације: 0,00 
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Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи: 0,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи: 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама: 9.700.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина: 0,00 

  

 

Д. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 20. 

Општи услови за финансирање радова на уређивању 

 

Финансијски план програма уређивања грађевинског земљишта заснован је  и у складу је са Одлуком 

о Буџету општине Блаце за 2016 годину.  

Критеријуми на основу којих су изабрани појединачни пројекти јесу: 

-завршетак и стављање у функцију  започетих објеката; 

-континуитет у изградњи и капиталном одржавању комуналних објеката магистралног и примарног 

ранга; 

-уговорене обавезе са корисницима грађевинског земљишта; 

-уговорене обавезе са донаторима; 

-спремност пројеката за реализацију; 

 

 

 

 

Члан 21. 

Расположиви извори финансирања 

 За Програм у целини, у Буџету општине Блаце за 2016 годину, одређени су износи прихода и 

примања: 

1. Приходи из буџета: 9.400.000,00 

2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 39.700.000,00 

3. Трансфери од осталих нивоа власти: 26.000.000,00  

4. Финансијска помоћ ЕУ:  22.000.000,00  

5. Добровољни трансфери физичких и правних лица:   6.150.000,00 

Укупно: 103.500.000,00 

 

 

Е. МЕРЕ ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

Члан 22. 

Е.1.Организација извршења програма: 

 

Основни носилац организације извршења програма је Општинска управа, Служба Фонда за 

грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу. 

Носилац стручних послова у вези са израдом урбанистичких планова и прибављањем земљишта је 

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

Носилац обавезе обраде доспелих података и припреме извештаја о извршењу Програма је 

Општинска управа, Служба Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и 

улице у насељу. 

Редовни извештаји о извршењу Програма сачињавају за период од  шест и дванаест месеци. 

Ванредни извештаји сачињавају се по потреби, на захтев Општинског Већа. 

Општинско Веће разматра Извештаје о извршењу Програма за период од шест месеци и предлаже 

одговарајуће мере у циљу његове ефикасније реализације. 

Скупштина општине разматра годишњи извештај о реализацији Програма, који јој подноси 

Председник општине.  
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Члан 23. 

 Е.2.Посебни услови за реализацију програма: 

 

Праћење кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта коју плаћају 

инвеститори врши Општинска управа, Служба Фонда за грађевинско земљиште, општинске и 

некатегорисане путеве и улице у насељу и Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

У случају измењених сазнања о обиму, структури и вредности радова на појединим локацијама, 

радови ће се извршити без претходне измене или допуне Програма под условом да вредност радова 

буде у оквиру износа одређеног за ту намену у буџету општине Блаце за 2016 годину. 

Општинско веће општине Блаце, на предлог председника општине утврдиће приоритете у 

извршавању радова предвиђених у Програму. 

 

Члан 24. 

Е.3.Услови за измене и допуне програма: 

 Укључивање нових локација и радова у Програм, по накнадном захтеву заинтересованих 

инвеститора могуће је по следећој процедури: 

 

1.Инвеститор подноси захтев Служби Фонда, са образложеним предлогом. Уз захтев доставља 

документацију и податке од значаја за реализацију предлога; 

 2.Служба Фонда врши процену захтева у погледу: надлежности и законитости. 3.Служба 

Фонда  врши процену средстава потребних за извршење захтева и процену расположивих средстава 

на одговарајућој позицији у буџету општине; 

 4.Служба Фонда доставља Општинском већу образложен предлог за измену Програма; 

 6.Општинско веће одлучује о предлогу. 

  

 Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом , могу се 

уврстити у Програм на основу Одлуке Општинског већа под условом да се  обезбеде средства 

финансирања из других извора (средства из донација, субвенција и сл.) и под условом да ти радови 

не утичу на извршење радова утврђених Програмом. 

Измене у структури, вредности и условима финансирања предвиђених радова које су у оквиру 

вредности одговарајућих позиција у буџету општине Блаце за 2016. годину  не условљавају измену и 

допуну Програма. 

 У случају измене Одлуке о буџету општине  за 2016. годину, а која се односи на измене на 

позицијама из којих се финансирају радови на уређивању грађевинског земљишта, истовремено са 

приступањем изради Одлуке о измени буџета се приступа изради Одлуке о измени Програма.  

Члан 25. 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: I-35-74/2016 

У Блацу, 25.01.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Златко Димитријевић с.р.                                                                                                                     
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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 и 145/14), члана 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. 

гласник РС'', бр. 64/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, 

бр. 7/08, 8/13, 1/15 и  9/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25.01.2016. године, 

донела је 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА У КО ДОЊА ДРАГУША  

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана Детаљне регулација за изградњу соларног парка, снаге 20MW, у КО 

Доња Драгуша. (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

План се израђује се у следећим оквирним границама планског подручја: са југа кп бр. 1104, 1105, 

1106, 1107, 1108, 1109 и 1112, са запада кп бр. 1173/3, 1173/4 и 2347 (некатегорисани пут), са севера кп 

бр. 857/2, 858/2, 859/2, 860/2, 904/1, 904/2, 905,3 905/4 и 905/5 и са истока кп бр. 2345 (некатегорисани 

пут), површине око 50ха. 

  Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина планског подручја ће 

се дефинисати приликом припреме нацрта Плана. 

 

Члан 3. 

Просторним план општине Блаце (''Сл. лист општине Блаце'', бр. 04/11), могуће је коришћење 

соларне енергије у свим зонама где се за то искаже интерес поједних инвеститора, уз претходну 

израду урбанистичког плана. 

Намена земљишта у ширем обухвату је пољопривредно земљиште. 

 

Члан 4. 

Подлоге за израду плана су геодетске подлоге – катастарско топографски план.  

 

Члан 5. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора на којима се заснива израда Плана 

су:  

-равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и 

осмишљеног коришћења природних ресурса; 

-рационална територијална интеграција привредних, стамбених, саобраћајних и других 

активности; 

-очување и унапређење природе, животне средине и пeјзажа; 

-уважавање потреба социјалног и економског развоја; 

 

Члан 6. 

Визија израде Плана је активирање просторног потенцијала у функцији производње енергије из 

обновљивих извора. 

 

Члан 7. 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта,  парцелацију и 

препарцелацију земљишта, изградњу објеката и уређење простора, заштиту природних и створених 

вредности, заштиту и унапређење животне средине. 
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Члан 8. 

Предлог основне намене простора и коришћења простора на парцелама на којима се планира 

изградња је грађевинско земљиште – соларни парк. На осталим парцелама се задржава постојећа 

намена. 

  

Члан 9. 

Израда Плана ће се финансирати средствима правног лица – Компанија ADD Global Ltd Ниш, у 

складу са уговором о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта са Општином 

Блаце. 

 

Члан 10. 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Блаце, Служба за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове. 

 

Члан 11. 

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана доношења Одлуке. 

 

Члан 12. 

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће се извршити у просторијама Општинске Управе општине 

Блаце у трајању од 30 дана, а након оглашавања истог у средствима јавног информисања. 

 

Члан 13. 

Израда Плана биће уступљена правном лицу које у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи, ипуњава прописане услове за израду планског документа а према уговору између Општине 

Блаце и Компаније DD Global Ltd Ниш. 

 

Члан 14. 

За овај План  приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину на основу 

мишљења надлежног органа . 

 

Члан 15. 

План се израђује у пет примерака у дигиталном облику и пет примерака у аналогном облику. 

 

Члан 16. 

Саставни део ове одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја. 

 

Члан 17. 

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

 

Број: I-350-14/2016  

Дана, 25.01.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                            Златко Димитријевић с.р.  
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 9. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 41. 

став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25.01.2016. години, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА У КО ДОЊА ДРАГУША 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

  

Члан 1. 

 Приступа се вршењу стратешке процене и изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја 

Плана детаљне регулација за за изградњу соларног парка у КО Доња Драгуша на животну средину (у 

даљем тексту Извештај о стратешкој процени). 

 

Члан 2. 

 Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторно-

функционалној организацији подручја које се планирају Планом детаљне регулације, које могу бити 

од утицаја на стање животне средине са проценама и мерама које су нужне како би се евентуални 

утицаји свели у граничне вредности. 

 

Члан 3. 

 Питања и проблеми који ће бити разматрани у оквиру стратешке процене су : 

-утицај на основне компоненте животне средине (вода, ваздух, земљиште), мере за  заустављање 

негативних утицаја на животну средину и мере за заштиту животне средине. 

-унапређење квалитета животне средине у насељу, уређењем, опремањем, обликовањем и 

оплемењивањем простора. 

-успостављање контроле и праћања утицаја на животну средину 

 

Члан 4. 

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину ћа садржати следеће елеменете, 

односно биће сачињен по следећој методологији: 

 

1. Полазне основе стратешке процене 

2. Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора 

3. Процена могућих утицаја планом предвиђених решења на животну средину са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину 

4. Смернице за израду процене утицаја пројекта на животну средину 

5. Програм праћања стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг) 

6. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене 

7. Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог Плана и приказ начина 

на који су питања животне средине укључена у План 

8. Закључке до којих се дошло током израде извештаја 

9. Друге податке од значаја за израду плана 
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Члан 5. 

 Динамика израде Извештаја о стратешкој процени биће усклађена са динамиком израде 

Плана. 

 

 

 

Члан 6. 

 Орган надлежан за припрему Плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и 

организација и јавности на начин да се Предлог Плана и Извештај о стратешкој процени 

истовремено излажу на јавни увид у трајању од месец дана, у просторијама Општинске Управе 

општине Блаце, након оглашавања у средствима јавног информисања. 

 

Члан 7. 

 Израда Извештаја о стратешкој процени ће се финансирати средствима правног лица – 

Компанија ADD Global Ltd Ниш. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулација за изградњу соларног 

парка у KO Доња Драгуша. 

 

Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: I-350-14/2016  

Дана, 25.01.2016 године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                       Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 142. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11 и 99/11-и 

др. закон), члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – и др. закон) и члана 41. став 1.  

тачка 5.  Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 и 

9/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2018. ГОДИНЕ 

 

         

       Члан 1. 

 

Усваја се Програм развоја спорта општине Блаце за период од 2015. до 2018. године. 

 

Члан 2. 

 

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

Блаце“. 

 

Број: I-66-2092/15 

Дана, 25.01.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                       Златко Димитријевић с.р. 
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ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блаце, јануар 2016. годинe 



 

Страна 21 

Службени лист Општине Блаце 1/16 
 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 
Уводна реч председника општине Блаце ......................................................................................................... 22 

УВОД ................................................................................................................................................................... 23 

1. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ .................................... 24 

1.1. Основни правци програма развоја спорта ......................................................................................... 24 

1.2. Визија .................................................................................................................................................... 24 

1.3. Мисија ................................................................................................................................................... 24 

1.4. Циљ Програма развоја  спорта oпштине Блаце ................................................................................. 24 

1.5. Институционални механизми у спорту .............................................................................................. 25 

1.6. Повезаност са другим стратешким документима ............................................................................. 25 

2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА  У ОПШТИНИ БЛАЦЕ ......................................................................... 26 

2.1. Географска слика општине Блаце ....................................................................................................... 26 

2.2. Демографски подаци општине Блаце ................................................................................................. 26 

2.3. Анализа стања спорта у општини  Блаце ........................................................................................... 27 

2.4. Општи подаци о спорту у oпштини Блаце ......................................................................................... 29 

2.4.1. Људски ресурси у спорту ................................................................................................................. 29 

2.4.2 Материјални  ресурси ........................................................................................................................ 29 

2.4.3. Спортски савез .................................................................................................................................. 30 

2.4.4.Чланство у спортским клубовима .................................................................................................... 30 

3. СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР ......................................................................... 31 

3.1. Спортски објекти oпштине Блаце ....................................................................................................... 31 

4. НАСИЉЕ И НЕДОЛИЧНО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА ................................. 31 

5. ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕГИЈЕ ................................................................................................................... 32 

5.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт ........................................................ 32 

5.2. Развој и унапређење спортске рекреације ......................................................................................... 34 

5.3. Спорт за особе са инвалидитетом ....................................................................................................... 34 

5.4. Развој и унапређење врхунског спорта у oпштини Блаце ................................................................ 35 

5.5. Развој и унапређење спортске инфраструктуре ................................................................................ 35 

5.6. Подизање капацитета спорта .............................................................................................................. 36 

5.7. Спорт и туризам ................................................................................................................................... 36 

6. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ ............. 37 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА .................................................................................... 38 

 



 

Страна 22 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 
Уводна реч Председника општине Блаце 

 

Програм развоја спорта општине Блаце за период 2015. - 2018. године, представља подршку 

за систематско решавање проблема у области спорта и прилику да покажемо спремност и вољу 

наше локалне самоуправе да преузме неопходне мере, које ће довести до унапређења спорта и право 

грађана на савремени начин организовања и учешћа у спортским активностима.  

Програм и Акциони план израђени су у складу са нацртом Националне стратегије развоја 

спорта у Републици Србији, Законом о спорту, којим је предвиђено укључивање локалних 

самоуправа у планирање и развој ове значајне области за све грађане, спортисте и спортске клубове. 

Доношењем Закона о спорту заокружен је процес модернизације спортског права као темеља за 

уређење целокупног спорта.  

Локална самоуправа узела је активно учешће у планирању и развоју ове значајне области за 

све грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења и остваривању друштвене мисије која 

поред такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни, социјални и други садржај. 

Пошто је Блаце град са дугом спортском традицијом очекујемо да ћемо овим Програмом 

унапредити област спорта, повећати ефикасност и доступност спорта као јавне услуге, пре свега 

деци и омладини, али и различитим друштвено осетљивим групама. 

Реализацијом програма приступиће се остваривању главних и средњерочних развојних 

циљева у смислу дефинисања проблема и потреба спортских клубова, као и омасовљења и широке 

доступности спорта за све генерације.  

Спортска инфрастрктура, бројни спортски клубови, удружења и традиција су залога за 

будућност и почетни основ за остварење циља да општина Блаце постане место где ће се окупљати 

млади људи који ће радити на очувању свега лепог што спорт носи у себи, зато се у име Општине 

Блаце захваљујем свим младим људима, спортистима, њиховим тренерима, наставницима, 

професорима и људима који воде бригу о својим клубовима. Они својим трудом, радом и личним 

примером промовишу позитивне вредности, те на тај начин чине наше Блаце посебним. 

Циљ локалне самоуправе у будућем периоду је, да кроз реализацију Програма развоја спорта 

кроз систематску, стратешку и организациону бригу са јасно одређеним мерама у решавању 

проблема у свим областима спорта, унапредимо спорт у Блацу на виши ниво. 

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                       Иван Бургић 
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УВОД 

 
Спорт има кључну улогу у сваком друштву  кроз допринос социјалној кохезији, 

превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и 

општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати  у спорту као 

непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Програма развоја 

спорта у Блацу за период 2015–2018. године или као пасивни посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи 

спорта.  

Спорт је и једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског 

друштва, дефинисаних од стране Уједињених нација. Посебно је вредан за савремени свет који се 

брзо мења и који карактерише тежња да се створе здрави и квалитетни услови живота. Путем 

спорта грађани општине могу овладати следећим вештинама и вредностима: сарадња, 

комуникативност, поштовање правила, поштовање других, способност решавања проблема, 

поштење (фер-плеј), заједничко коришћење, самопоуздање, смелост, искреност, самопоштовање, 

толеранција, тимска игра, дисциплина, поверење, способност прилагођавања, способност 

руковођења, како победити/изгубити, како прихватити конкуренцију, вредновање труда, самосвест, 

постављање сопствених циљева, социјализација, солидарност. Активности спроведене од стране 

Уједињених нација током Међународне године спорта и физичког образовања 2005, показале су да 

се спорт може назвати „школом за живот”, јер може допринети развоју личности и стицању 

основних друштвених вештина.  

Бављење спортом и физичко образовање су основна људска права свих грађана. Посебне 

могућности се морају пружити младима, старима и особама са инвалидитетом, са циљем да развију, 

у потпуности, своје личности кроз физичко образовање и спортске програме прилагођене њиховим 

захтевима.  

Прилику да учествују у спорту имају сви грађани без обзира на друштвени статус, верску и 

националну припадност, или било коју опредељеност. Спорт повезује појединце, породице, 

заједнице. Када се људи баве спортом изграђују и испољавају најбоље људске особине као што су 

лојалност, толеранција, тимски рад, посвећеност и упорност.  

Спорт има посебно место, јер се народ идентификује са успесима спортиста и победама у 

којима проналазе мотив за превазилажење свакодневних изазова. Зато спорт често добија димензију 

у којој је победа или „љубав” према клубу некада важнија од свега другог у животу, због тога су 

одређене групе људи спремне на организовање, а њихово деловање често нема везе са поштовањем 

приципа спортске етике и фер плеја (такве су екстремне навијачке групе).  

Основни задатак је да се уреди и обезбеди систем спорта како би грађани Републике Србије 

имали слободан приступ спорту где год да живе и без обзира на њихову способност. Укупна 

материјална ситуација нашег друштва, разлог су што издвајања средстава за чланарине, куповину 

спортске опреме још увек нису и не могу бити приоритет у текућим месечним издацима просечне 

породице. Због тога спорт данас није подједнако доступан свима.  

Република Србија данас у свету важи за земљу врхунских спортских постигнућа, али 

резултати могу бити и много бољи, те управо ова стратегија има за циљ да јасно дефинише циљеве 

и приоритете којима треба стремити и које треба реализовати како би се стекли услови за постизање 

још бољих резултата у области спорта, како на националном, тако и на међународном нивоу.  

Српски врхунски спортисти су своје спортске каријере започели  у малим клубовима, 

школским салама или отвореним теренима у јединицама локалних самоуправа. Данас се управо ти 

спортски клубови сусрећу са проблемом који се огледа у недостатку финансијских средстава за 

несметан рад и развој, с једне стране и недостатком, односно неадекватном спортском 

инфраструктуром, с друге стране.  
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1. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ 

 

1.1.  Основни правци програма развоја спорта 

 

Програм развоја спорта у оквиру Акциононог плана за спровођење истог планираће мере и 

активности како би Општина Блаце: 

- Обезбедила да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих 

услова и програма свих врста и обезбеђење одговарајућег стручног кадра; 

- Осигурала темеље система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске 

активности; 

- Обезбедила планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката; 

- Подржала и подстакла бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских 

спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима. 

 

1.2.  Визија  

 
Визија Програма развоја је унапређење квалитета живота и обогаћивање друштвених односа 

становника општине Блаце кроз бављење спортом, а као елемента који је од суштинског значаја за 

развој њихове личности и здравог начина живота. 

 

1.3.  Мисија  

 
Мисија програма развоја је стварање система спорта у општини Блаце у коме ће свако имати 

право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања 

физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења 

квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата. 

Општина Блаце предузима мере како би се: 

- обезбедило да сви грађани Општине Блаце имају могућности да се баве спортом, кроз 

пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра; 

- осигурали темељи спорта Општине Блаце: спорт у школама и сви видови укључења деце у 

спортске активности; 

- обезбедило  планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за развој 

и унапређење спорта у Општини Блаце; 

- подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских 

спортских резултата на највећим међународним спортским такмичењима, посебно освајање медаља. 

 

1.4.  Циљ Програма развоја  спорта Општине Блаце 
 

До 2018. године путем реализације овог Програма очекивани исходи су да:  

 

- више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и организованим 

спортским активностима унутар школског спорта;  

- више деце и омладине буде укључено у систем спорта преко спортских организација и савеза; 

- више грађана  буде укључено у физичко вежбање у оквиру организација у области спорта и 

кроз различите видове неорганизованог бављења спортом;  

- више волонтера буде укључено у активности у спорту;  

- се унапреди стручни рад у спорту и да се квалитет рада организација у области спорта битно 

унапреди, првенствено кроз повећање броја стручно школованих и стручно оспособљених 

спортских стручњака и стручњака у спорту;  

- се унапреди кохерентност система финансирања спорта на свим нивоима јавних власти, 

укључујући прецизније и јасније дефинисање критеријума и процедура за транспарентно 

финансирање програма у области спорта; 
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- се успостави систем самоодрживости спортских организација, унапређењем и јачањем 

партнерства између спортског и пословног сектора;  

- се успостави системско планирање развоја спортских грана од стране надлежних националних 

спортских савеза;  

- се повећа учешће особа са инвалидитетом, како у области врхунског спорта, тако и у области 

рекреативног вежбања;  

- се више жена укључује како у бављење спортом, тако и у руководећи рад у организацијама у 

области спорта, укључујући и учешће најмање једне четвртине жена у управним органима и 

телима организација у области спорта;  

- спортске организације планирају и деле спортске ресурсе и објекте са другим спортским 

организацијама, посебно у случајевима када то умањује трошкове и обезбеђује боље услуге за 

све учеснике у систему спорта;  

- се смањи присуство и утицај негативних појава у спорту;  

- се повеже спорт са осталим областима друштвеног живота;  

- се обезбеди сарадња и повезаност науке и спорта;  

- се унапреди правни оквир за рад физичких лица и организација у области спорта.  

 

1.5.  Институционални механизми у спорту 
 

 Институционални механизми који постоје у општини Блаце, а задужени су за одржавање 

система спорта су  Скупштина општине, Општинско веће, Спортски савез општине Блаце и  

Спортско Туристичко Трговински Центар Блаце. Између осталог, ови институционални механизми 

имају задатак да иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта, 

да иницирају и учествују у писању локалних акционих планова, и да прате њихово остваривање.  

Све ове институције, организације и појединци баве се развојем спорта и спортске 

културе у складу са својим планом, програмом и надлежностима. 

 

1.6.  Повезаност са другим стратешким документима 

Усклађеност са Стратегијом развоја спорта Републике Србије 

Програм развоја спорта Општине Блаце у складу је са важећим Законом о спорту из 2011. 

године (Сл. гласник РС бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и ослања се на  Стратегију развоја спорта у 

Републици Србији од 2014-2018. године, која је усвојена  25.12.2014. године од стране Скупштине 

Републике Србије. 

Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области, пре свега са 

Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13), Стратегијом 

превенције и заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, брoj 60/13), Националном 

стратегијом за младе („Службени гласник РС”, брoj 55/08) и Стратегијом очувања и јачања односа 

матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 

14/11). Поједине области ове стратегије већ су у мањој или већој мери обухваћене другим 

стратешким документима, као што је случај са насиљем и недоличним понашањем на спортским 

приредбама. Полазећи од већ утврђених стратешких одредница датих у раније усвојеним 

стратешким документима, Стратегија у овој области доноси додатне садржаје који су усклађени са 

ранијим приоритетима, уз избегавање преклапања. 

 

Правни оквир 

 

У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте Закон о 

спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна скупштина 

Републике Србије донела 31. марта 2011. године. Законом о спорту је уређена област спорта у 

складу са европским стандардима и прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом 

периоду, уз усаглашавање са националним прописима и консензус свих релевантних субјеката 

спорта да се област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин.  
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Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности су 

и следећи закони: 

- Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 

спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” − 

Међународни уговори, број 9/90);Закон о ратификацији Европске конвенције против 

допинговања у спорту, са Додатком („Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 

4/91); 

- Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са Анексом 

(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99); 

- Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени гласник 

РС” – Међународни уговори, број 38/09); 

- Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14); 

- Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени 

гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09); 

- Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06); 

- Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13). 

 

 Правилници у области спорта на нивоу Општине Блаце су: 

 

1. Правилник о одобрењу средстава и финансирања програма којима се остварује општи 

интерес у области спорта на територији Општине Блаце; 

2. Правилник о општим условима и начину коришћења јавних спортских објеката. 

 

2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА  У ОПШТИНИ БЛАЦЕ  
 

2.1.  Географска слика општине Блаце 

 
Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и 

југозападним обронцима Јастребца, захватајући северозападни део Топличког басена који је 

Јанковом клисуром спојен са долином Расине, односно Крушевачким басеном. Иако има периферни 

инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне коридоре, Блаце чини раскрсницу 

путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што представља повољни 

транзитни положај. Од Топличке магистрале општина Блаце је удаљена само 12 км. Територија 

општина Блаце се граничи са севера територијом општине Крушевац, са истока општина Прокупље, 

са југа Куршумлијом и са запада општином Брус. По површини је мала копаоничка општина (306 

км²), у којој се налази 40 насеља. Насеље Блаце смештено је поред реке Блаташнице на око 12 км 

узводно од њеног улива у реку Расину. На надморским висинама од 380-430 мнм (средња висина 

395 мнм), Блаце лежи на вододелници сливова река Расине и Топлице. Најисточнији део насеља је у 

сливу Топлице. 

 

2.2.  Демографски подаци општине Блаце 

 
Демографски подаци Општине Блаце нису охрабрујући. Гледајући пописе становништва од  

1948. па надаље видимо да је само након првог пописа забележен је пораст становника до 2002, када 

је број становника почео да опада. Према резултатима пописа из 2011. године у општини живи 

11.754 становника. Од тог броја у Блацу живи 5.261, а у сеоским насељима 6.493 становника.   

Попис становништва  

Година 

пописа 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Број 

становништва 

1824 2181 2564 3373 4409 5228 5631 5253 
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Демографска структура и трендови везани за овај проблем су итекако важни у сагледавању 

стања у којем се општина налази као и правци у којима приоритете Стратегије треба усмерити.  
Када се погледа наредна табела видећемо да у Општини Блаце има готово исти број мушкараца и жена 

уз мали број младих од 15-30 година њих само 1868. 

 

 

 

Структура становништва према попису из 2011.године 

Укупно Мушко Женско 

11.754 5.857 5.897 

Млади (15-30год) Мушко Женско 

1.868 987 881 

   

 

 

2.3.  Анализа стања спорта у општини  Блаце 
 

У Општини Блаце данас постоји 12 спортских клубова и то:  

 

1. Фудбалски клуб Јастребац  Блаце 

2. Женски рукометни клуб Јастребац Блаце 

3. Мушки рукометни клуб Јастребац Блаце 

4. Кошаркашки клуб „Zone bojs“ Блаце 

5. Фудбалски клуб Трбуње 

6. Шаховски клуб Јастребац Блаце 

7. Карате клуб Блаце 

8. Фитнес клуб „Extreme gym“ 

9. Клуб малог фудбала Јастребац Блаце 

10. Омладински тениски клуб Јастребац Блаце 

11. Фитнес клуб  „DM-GYM“ 

12. Тениски клуб Блаце плус 

 

Када се погледа структура клубова јасно се види да шест клубова долази из ,,породице,, 

екипних спортова и шест  из појединачног спорта. 

Када је реч о броју активних спортиста у односу на укупан број њихових вршњака дошли 

смо до податка да од укупне поменуте популације спортом се активно (у клубовима) бави свега 371 

чланова. 

 

 

Попис становништва од 0 – 50 године 
 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 34-39 40-44 45-49 

С 396 492 549 643 661 564 609 622 729 800 

М 210 240 271 338 353 296 336 326 362 440 

Ж 186 248 278 305 308 268 273 296 367 360 
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Однос становништво - спортисти, млађе категорије 

Укупно становника 5 - 25 год. 2909 % 

              Број спортиста  371 10,79% 

 

Наведени податак показује да чак и у овако малој популацији младих људи физичким 

вежбањем је обухваћен само један мали део, док један велики ресурс остаје не искоришћен у смислу 

не практиковања вежбања.  

Према подацима Истраживања Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 

Батут” у Републици Србији је гојазан скоро сваки пети одрасли становник (18,6%), сваки трећи 

становник конзумира цигарете (33,6%), око 40% свакодневно или повремено конзумира алкохол, а 

скоро половина становништва има хипертензију (46,5%).  

Од тренутка доношења Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009. до 

2013. године („Службени гласник РС”, број 110/08) повећан је број оних који кажу да се баве 

спортом у било којој мери. Пре доношења те стратегије таквих испитаника било је 37%, а сада их је 

44%. Такође, побољшала се и структура бављења спортом, јер је знатно више оних који се спортом 

баве свакодневно и то за 3% више, или учестало – два до три пута недељно и то 15%, у односу на 

ранији период до 8%. То показује да је дошло до пораста спортских навика у Републици Србији. 

Полазећи од повећаног интересовања деце за рачунаре и друштвене мреже активности на 

промоцији бављења спортом треба усмерити и ка већој доступности информација о спорту и 

унапредити информационе системе и технологије у спорту како би се деци приближиле све 

предности и могућности бављења спортом, укључујући и коришћење друштвених мрежа.  

Анализирани сви аспекти који могу довести до унаређење система спорта у општини Блаце. 

Овом SWOT анализом покушано је да се идентификују све снаге. Предности, мане и слабости 

нашег система, како би се на тачан и прецизан начин установили општи и посебни циљеви који ће 

бити разрађени акционим планом за примену стратегије.  

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
Спортска инфраструктура  Недовољни школски капацитети 

Добра повезаност са већим центрима  Одлив становништва  
Гостољубивост Бела куга 
Здрава животна средина Недовољно развијен спортски туризам 
Људски ресурси Непридржавање Закона о спорту  
Повољније цене у односу на друге центре  Недостатак финансијских средстава 

Спортска хала и терени Недовољан капацитет хотелског 

смештаја за организовање већих 

такмичења 
Традиција  

Остварени добри спортски резултати 

Значајан број младих талент. спортиста  

Рад постојећих спортских организација  
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Изградња спортске инфраструктуре Недовољна финансијска средства 

Адекватнија прерасподела буџет. средст. Не спровођење стратегије развоја спорта 

Утврђивање дугороч. програма развоја Одлазак након завршених студија 

Адекватна промоција и популаризација 

спорта 

Смањено интересовање грађана за 

праћење спортских догађаја 

Стипендирање перспективних спортиста Недостатак спонзора и донатора 

Локална стратегија развоја спорта  

Национална стратегија развоја спорта  
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2.4.  Општи подаци о спорту у Општини Блаце 

 

  2.4.1. Људски ресурси у спорту 

 

Људски ресурси на нивоу Општине Блаце су сви грађани који су посредно или непосредно 

укључени у област спорта. 

У Општини Блаце људске ресурсе можемо да посматрамо са аспекта броја стручних лица 

која су оспособљена за обављање стручног рада у области спорта а која се могу поделити на 

ангажована лица (у оквиру спортских организација, образовних и осталих институција), и лица на 

евиденцији Националне службе запошљавања Блаце. 

 

Табеларни приказ запослених наставника физичког васпитања у основним и средњим 

школама и институцијама на  територији Општине Блаце: 

 

 Професори физичке културе 

Укупно Мушкарци Жене 

Основна школа „Стојан Новаковић“ 4 4 / 

Средња школа Блаце 3 3 / 

Спортски савез 1 1 / 

СТТЦ Блаце / / / 

Општинска управа / / / 

 

На основу података Националне службе за запошљавање (филијала Прокупље - испостава Блаце), 

укупан број професора физичке културе је 10. Од тога 5 мушкараца и 5 жена. 

2.4.2 Материјални  ресурси 

 
Преглед утрошених средстава са позиције дотације спортским организацијама за 2015 годину. 

 

Позиција за спорт-дотације 

спортским организацијама за 2015. 

годину 

 
Спортски савез 15.865.022 

СТТЦ Блаце 2.000.000 

Буџет 17.865.022 

 

Организације у области спорта имају ограничене ресурсе, а често имају и веома уску базу за 

приходовање, тако да је њихово одрживо финансирање функционални приоритет.  

Изазови у финансирању спорта су вишеструки: девастирана економија и пад стандарда; 

неадекватна или недостајућа спортска инфраструктура; финансијски слабе јединице локалних 

самоуправа; ограничења у спонзорству; велико „црно тржиште” у области игара на срећу из чијег 

прихода се делимично финансира спорт; мали приходи од продаје ТВ права и од улазница и др.  

У пракси се као посебан проблем појавило одсуство јасних критеријума и процедура за 

финансирање програма у многим јединицама локалне самоуправе, који је додатно условљен 

одсуством адекватне контроле утрошка одобрених средстава и ефеката реализације програма. 

Прироритети утврђени Законом о спорту се већином не поштују. Посебно је уочљива несразмера 

између финансирања рекреације и такмичарског спорта, а у оквиру такмичарског спорта повлашћен 

положај појединих спортова иако не постоје одговарајући повратни ефекти.  
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2.4.3. Спортски савез 

 

Спортски савез Општине Блаце основан је почетком  2003.  године. Након неколико година 

престаје са радом, да би се опет оформио 20. септембра 2013. године.  Спортског савез је основан да 

окупи све спортске клубове на једном месту ради остваривања заједничких циљева, потреба и 

интереса у области спорта. Окупља 12 спортских организација са територије општине Блаце. Циљ  

Спортског савеза је да унапреди положај спортских колектива и то јест  клубова пружајући им 

финансијску и саветодавну подршку. Спортски савез својим деловањем доприноси развоју и 

промоцији спорта у општии кроз повећање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена 

и особа са инвалидитетом. Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, 

разумевања,толеранције и одговорности кроз бављење спортом.Спортски савез обавља пословe 

којима се обезбеђују услови  за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, 

врхунског спорта и спорта особа са посебним потребама и спорта  инвалидних лица.Активно 

учествује у организацији и реализацији  свих  спортских догађаја од значаја за унапређење 

квантитета и квалитета спорта у Блацу чинећи доступним све спортске догађаје грађанима.  

 

2.4.4.Чланство у спортским клубовима 

 

 По подацима Спортског савеза општине Блаце број чланова спортских клубова је приказан у 

следећој табели: 
 

КЛУБОВИ БРОЈ АКТИВНИХ 

ИГРАЧА 

Број Млађих категорија 

РК „Јастребац“  21 20 

ЖРК „Јастребац“ 20 20 

ФК „Јастребац“ 25 67 

ФК „ Трбуње“ 26 / 

КК „ZONE BOYS“ 20 23 

КМФ „Јастребац“ 23 / 

Карате клуб „Блаце“ 9 26 

ОТК „Јастребац“ 5 10 

Фитнес клуб „DM-Gym“ 22 / 

Фитнес клуб „Extreme Gym“ 5 / 

Шаховски клуб „Јастребац“ 29 / 

УКУПНО 205 166 
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3. СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР 
 

Спортско Туристички Трговински Центар Блаце са седиштем у Блацу,основан је Одлуком 

Скупштине Општине Блаце од 18.11.2007.године,као посебна Установа за обављање послова 

развоја туризма,промоције,очувања и заштите туристичких вредности и обављања спортских 

активности,на територији Општине Блаце. 

Седиште Установе је у Блацу,у улици Вука Карађића бр.19ц. 

Претежна делатност Установе: 

1. Управљање и одржавање објеката физичке културе,трговине и туризма:спортске хале и 

игралишта за мале спортове,зелену пијацу и споменике културе (споменик Топличким јунацима, 

Драинчева соба, Музеј Топличког устанка) и јавних површина одређене за паркирање. 

2. Преузима одговорност за одржавање манифестација туристичко-привредног и спортског 

карактера. 

3. Управљање и одржавање Спортском халом „Чика Душко Јовановић“ у Блацу, пратећих 

објеката,те  осталих спортских терена око хале по доброчиним односно тржишним условима. 

Установа обавља и друге послове од интереса за развој спорта и спортско-рекреативних активности 

у Општини. 

 

3.1.  Спортски објекти Општине Блаце 
 

Многи спортски објекти се, превасходно због неадекаватног управљања и одржавања у 

време кризе, налазе у веома лошем стању. Због тога постоји велика потреба за ревитализацијом 

постојећих и изградњом нових спортских објеката, те је овом стратегијом предвиђено како 

унапређење капацитета постојећих објеката, тако и изградња нових. Такође, Законом о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) предвиђено је и да се, на бази урађене 

анализе постојећег стања, обави категоризација спортских објеката како би се дефинисали 

приоритети при планирању обнове и изградње нових објеката.  

Посебан значај у популарузацији спорта у општини Блаце има модерна спортска хала, са 600 

места за седење. Осим спортске хале, Блаце располаже отвореним, уређеним и осветљеним 

теренима за мали фудбал и рукомет, мини пич тереном, кошаркашким игралиштем, фудбалским 

стадионом, комплексом тениских терена. У току је изградња комплекса базена у граду. 

Акционим планом дефинисана су два општа циља која се односе на стварање услова за 

системско планирање изградње и адаптације спортских објеката и њихово финансирање. 

 
Покривени спортски објекти: 

- Спортска хала  „ Чика Душко Јовановић“ 
 

Отворени спортски објекти 

- Градски стадион 

- Тениски терени 

- Терени за мале спортове 

- Мини пич терен 

- Кошаркашко игралиште 

 

4. НАСИЉЕ И НЕДОЛИЧНО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКИМ 

ПРИРЕДБАМА 
 

Посебан изазов за развој спорта јесте насиље на спортским приредбама. Сви инциденти на 

спортским такмичењима и ван њих чији су актери организоване групе које се окупљају под 

окриљем спортских организација и утичу и на пословање спортских организација – на дуги рок 

утичу на одбијања спонзора да уђу у систем финансирања и подршке спорту. Истовремено, утицај 

тих негативних појава се огледа у смањењу интересовања грађана да присуствују спортским 

такмичењима с једне стране, као и у подршци најмлађој популацији да се бави спортом, с друге 

стране.  

 

http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=7
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=21
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=22
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5. ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕГИЈЕ 
 

Стратегијом су дефинисане четири приоритетне области, а акционим планом су дефинисани 

како општи тако и посебни циљеви.  

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси 

физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована 

или неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Стратегија 

ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:  

− развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт;  

− повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације;  

− развој и унапређење врхунског спорта;  

− развој и унапређење спортске инфраструктуре.  

Имплементација Стратегије захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца 

спортског система. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно 

дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог развоја.  

 

5.1.  Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт 
 

За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и 

уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим 

младима без дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз 

уважавање посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању 

деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је 

изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. 

Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и 

омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. 

Генерално, спорт се сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и 

суштински је битан за превенцију здравствених проблема. За свестрани развој детета од кључног 

значаја је одговарајуће физичко образовање у школи и бављење ваннаставним спортским 

активностима у школским спортским секцијама и школским спортским друштвима. Сви млади 

треба да добију адекватно физичко образовање и стекну основне спортске вештине у оквиру 

редовног наставног програма или у оквиру ваннаставних активности, чиме се омогућава 

свакодневно бављење спортом. Школе треба да учине младима привлачним да своје слободно време 

проведу на отвореном простору играјући различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове 

трендове у спорту. Квалитет физичког образовања и спортске обуке треба да буде обезбеђен и 

унапређен кроз квалификоване наставнике физичког образовања, уз одговарајуће мере за надзор 

квалитета. Школе би требало да све младе, а посебно оне у завршним разредима упознају са 

локалним спортским клубовима и објектима и да остваре сарадњу са локалним спортским 

клубовима. Млади треба да знају које могућности имају у локалу, како могу да наставе да се баве 

спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то активности највише воле и које их 

највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и одговарајућу опрему и објекте за 

бављење младих физичким активностима и спортом.  

Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану у 

спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту 

и физичком и менталном стању. Због тога треба посебно подржати оне спортове у којима се 

девојчице у значајној мери баве спортом.  

За остваривање постављеног циља кључну улогу имају и локалне власти. У локалној 

самоуправи треба успоставити преко спортског савеза ефикасну координацију свих спортских 

активности и програма, са циљем да се стимулишу акције на локалном нивоу на повећању физичких 

активности становника и адекватног коришћења слободног времена. Приоритет је унапређење 

локалне спортске средине, уз подршку како организованим тако и неорганизованим спортским 

активностима становника. При том, млади треба да буду консултовани приликом процене локалних 

потреба. Када је у питању спортска инфранструктура, активности треба да буду, пре свега, усмерене 

на изградњу вишефункционалних, флексибилних спортских објеката.  
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Остварујући наведене циљеве,локална самоуправа ће уједно предузимати и активности на 

елиминацији штетне стране спорта. То мора бити учињена тако да он остане позитивно и 

испуњавајуће искуство за сву децу. Активно ће се супротставити опасностима пред којима се налазе 

млади спортисти, као што су насиље, допинг, нелегални рад, прерана специјализација, прекомерно 

тренирање и експлоатативне форме комерцијализације, прерано прекидање породичних веза и 

губитак спортских, социјалних и културних веза.  

Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног начина живота, 

развоју спорта и врхунског спортског резултата. У оквиру школског спорта, школе имају централну 

улогу. Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у потпуности реализује по усвојеним 

плановима и програмима и да се спортске секције реализују како је прописано. Циљ треба да буде 

да се деца анимирају да се баве физичким вежбањем, кроз забаву и игру, и да се задовоље основни 

приоритети школског спорта: свеобухватност, препознавање талената и здравствени акпект. Главни 

циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој 

свих ученика. Када су у питању школска спортска такмичења, приоритет су такмичења унутар 

школа и на нивоу јединица локалне самоуправе. Потребно је, такође, организовати спортске 

активности деце за време распуста, посебно путем спортских кампова.  

Посебно је значајно предузимање активности које требају да доведу до тога да деца не 

плаћају чланарину у спортским организацијама, или да она буде примерена могућностима 

родитеља. Како би се повећало учешће деце у спорту, спортски савез треба да обезбеди да спортски 

клубови уз сениорске екипе обавезно имају и дечије екипе.  

Циљ је да деца и млади усвоје потребна знања о здравим облицима физичке активности и о 

здравим стиловима живота и изграде правилне кретне навике. Применом овог програма треба да се 

обезбеди:  

− да млади развију љубав према спорту која ће их водити ка њиховом доживотном учешћу у 

перманентним физичким активностима;  

− да се основе за учешће у спорту успостављају током раних година (до 14. године);  

− да се побољша, нормативно унапреди, свеобухватније и редовније контролише и прати и 

стално унапређује стручни рад у спорту деце и омладине;  

− да јачају везе између школа и организација у области спорта;  

− да се подстичу спортови и манифестације које привлаче децу и омладину и да се обезбеди 

одговарајућа спортска инфраструктура, како би деца и омладина имали бољи приступ и услове 

за бављење спортом;  

− да школски спорт буде значајно унапређен;  

− да се врхунским спортистима обезбеде посебни услови при упису на студије на 

високошколским установама и посебни услови студирања, у складу са законом.  

У оквиру општег циља развоја спорта деце и омладине, посебни циљеви су:  

− побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског спорта;  

− повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских активности у оквиру 

школског спорта;  

− повећано учешће ученика и студената на школским спортским приредбама (спортским 

манифестацијама и спортским такмичењима); 

− побољшaн стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског 

спорта;  

− подстакнуто значајније укључивање јединица локалне самоуправе у реализацију и унапређење 

школског спорта;  

− унапређење медијског праћења и промоција школског спорта с циљем неговања културе 

спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским 

теренима и поред њих;  

− унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у 

спортовима који привлаче децу и омладину.  

 

 Дефинисање проблема: 

1. Недовољна опремљеност и застарелост постојећих спортских реквизита по школама и 

предшколским установама 
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2. Недовољна физичка активност деце предшколског и школског  узраста  

3. Наставу физичког васпитања од првог до четвртог разреда основне школе не изводе 

наставници физичког васпитања  

4. Непостојање  фискултурних сала  у  појединим  школама на  сеоском подручју 

5. Недовољно медијских садржаја којима би се промовисао значај бављења спортом од најранијег 

узраста 

6. Повећан број физичких деформитета код деце предшколског и школског узраста. 

 

 

5.2.  Развој и унапређење спортске рекреације 

 
Не само Законом о спорту Републике Србије него и свих релевантни међународни документи 

у области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити 

хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 

окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева 

који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на 

узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.  

Циљ овог Програма је да се креира, очува и унапреди способан, одржив и координиран 

рекреативни спорт који може да обезбеди квалитетне могућности за учешће у својим програмима.  

Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: унапређење 

индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности; 

унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације; допринос кохерентнијем и одрживијем 

развоју друштва; очување животне средине; спречавање антисоцијалног понашања; омогућавања 

младим људима најбоље могуће стартне позиције за даљи живот; омогућавање што дуже радне 

ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних 

способности, посебно жена; обезбеђење једнакости полова; борба против дискриминације и 

маргинализације; спречавање полне дискриминације, дискриминације особа са инвалидитетом, 

старих и сиромашних; спречавање дискриминације припадника других етничких група и 

предупређење сукоба; подстицање друштвене интеграције; стварање повољнијих услова за 

рехабилитацију и реинтеграцију избеглица; подстицање сарадње и друштвене покретљивости; 

заштита људских права; подизање образовних критеријума.  

 
Дефинисање проблема: 

1. Недовољна медијска популаризација рекреативног спорта 

2. Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област рекреације 

3. Недовољна искоришћеност природних ресурса у области спортско рекреативног туризма 

4. Мала заинтересованост грађана за редовно обављање рекреативних активности 

5. Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим стаза и теретана на отвореном у 

оквиру отворених спортских терена  

6. Недовољан број термина у оквиру постојећих затворених спортских објеката. 

 
Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: унапређење индивидуалне 

здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности; унапређење здравља, превенције 

болести и рехабилитације; спречавање антисоцијалног понашања; омогућавање што дуже радне 

ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних способности. 

5.3.  Спорт за особе са инвалидитетом 

 
Особе са инвалидитетом се дефинишу као појединци са психо-физичким недостатком (са 

којима се рађају или их стичу током живота). Ови недостаци утичу на нарушавање њиховог 

интегритета као људског бића и онемогућавају им да се формирају, испоље и остваре као потпуно 

прихваћени чланови друштва. 
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Према досадашњим научним сазнањима, спорт и спортска рекреација имају велики значај за 

особе са инвалидитетом, пре свега у процесу рехабилитације и ресоцијализације, као и остваривање 

резултата у спортским такмичењима. Ове активности треба спроводити од најраније младости или 

од времена настанка инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо – физичког и општег 

здравља.  

Организовано бављење спортом особа са инвалидитетом у Блацу је у изузетно лошем стању, 

а узроци томе су многобројни. Неприступачан прилаз спортским објектима особама са 

инвалидитетом које користе техничка помагала  отежава њихово бављење спортом. 
Дефинисање проблема: 

1. Недовољно анимирање и подстицање ове популације 

2. Помоћ стручних лица и волонтера 

3. Неадекватан прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом који користе стручна 

помагала 

4. Непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине 

5. Недовољна  сарадња са  осталим спортским удружењима у земљи и шире. 

 

5.4.  Развој и унапређење врхунског спорта у Општини Блаце 
 

Овим циљем желимо да препознамо најталентованије спортисте у Општини Блаце  што је 

условљено повезивањем науке и праксе,а све ради постизања врхунских спортских резултата и да се 

талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим 

узрасним категоријама и, последично, обезбеде услови за боље позиционирања Општине Блаце. 

Развој и унапређење спорта биће подржано и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи 

са  спортским организацијама. Та подршка ће бити усмерена ка покривању као што су: пружање 

одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз спортску медицину и спортску науку; 

охрабривање тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере и друге лидерске 

функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих структура и такмичарских 

екипа. 

Задатак Општине Блаце је да подстиче развој и унапређење спорта кроз обезбеђивање 

солидарности на различитим нивоима бављења спортом; да ради на развијању демократских односа 

унутар савеза; да буде гарант спортске кохезије; да обезбеди једнак приступ бављења  активностима 

мушкарцима и женама; да се бори  против допинга, насиља и расистичког и ксенофобичног 

понашања. Солидарност се мора развијати како хоризонтално тако и вертикално. 

 

Дефинисање проблема: 

 

1. Недостатак врхунских спортских стручњака 

2. Недостатак савремене спортске  опреме и реквизита  

3. Недовољна  подршка  спортисте ка постизању врхунског резултата 

4. Непостојање категоризације спортиста 

5. Непостојање категоризације спортских стручњака 

6. Непостојање фонда за стипендирање  младих талентованих спортиста 

 

5.5.  Развој и унапређење спортске инфраструктуре 
 

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и 

доступности потребних спортских објеката. 

У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мери 

девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих 

спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални спортски објекти и национални 

тренинг центри. Дугорочни циљ овог Програма је планирање, изградња и реконструкција спортских 

објеката у општини Блаце.  
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 Дефинисање  проблема 

 

Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема који 

се у најкраћем могу свести на следеће:  

 

1. Изузетно мала улагања у спортску инфраструктуру  

2. Недостатак савремених дворана  

3. Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове  

одржавања 

4. Недовољна средства предвиђена буџетом за одржавање спортских објеката. 

5. Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин,  

6. Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима. 

 

5.6.  Подизање капацитета спорта 

 
Да би овај циљ био реализован потребно је и да Општина Блаце своје активности усмери ка 

подизању капацитета свих спортских организација са њене теритоирије, да се бави перманентном 

едукацијом спортских радника, да се бави обукама за програмско финансирање својих активности и 

делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола); обукама за аплицирање ка 

фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; да унапреди стручност и капацитете 

спорских клубова на терторијим Општине Блаце; да изради посебне програме за развој талената и 

врхунских спортиста; да више укључи у свој систем жене, маргинализоване групе и волонтера.  

Посебни циљеви су: 

- Повећани капацитети Општине Блаце, Спортског савеза Општине Блаце, Спортско 

Туристичко Трговинског Центра и свих спортских клубова за аплицирање ка фондовима 

Европске уније и другим приступним фондовима; 

- Унапређење стручности и капацитета запослених у Општини Блаце, Спортског савеза 

Општине Блаце, Спортско Туристичко Трговинског Центра и свих спортских  клубова за 

писање пројеката и понуда ка спонзорима и донаторима; 

- Перманентно праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста Општине 

Блаце и свих клубова у односу на уложена средства из буџета и других извора финансирања. 

 

5.7. Спорт и туризам 
 

Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и имиџу не 

само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско рекреативних програма 

код шире популације. 

Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким документима 

општина, градова и републике треба да заузимају важно место, посебно у планирању самоодрживих 

мера за даљи развој спорта. 

Спорт - као професионална, аматерска или рекреативна активност - обухвата значајан број 

оних који путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама и земљама. У 

међународним оквирима, најважнији спортски догађаји,  као што су Олимпијске игре и шампионати 

постали су сами за себе моћне туристичке атракције - дајући веома позитиван допринос 

туристичком имиџу места домаћина. 

Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин 

стимулишу инвестиције у инфраструктурне објекте као што су путеви, стадиони, спортски 

комплекси, хотели и ресторани - пројекте од којих користи имају и локално становништво и 

посетиоци који долазе да их користе. А када је једном постављена инфраструктура, ове две узајамно 

корисне гране, туризам и спорт, постају мотор одрживог привредног раста, отварања радних места и 

стварања прихода. 

Блаце  има традицију спортских клубова и спортова на међународном нивоу те развијену 

доступност и приступачност спортским објектима. Заједно са понудом смештајних капацитета по 
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повољним ценама, и традицијом квалитетног угоститељства, Блаце има услове да се развије у 

значајан регионални спортско- туристички центар. 

 

Дефинисање проблема: 
 

- недостатак смештајних капацитета  

- неумреженост локалних актера из области спорта и туризма 

- недовољна промоција понуде за спортски туризам 

- недовољна искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктуре 

 

 

 

 

 

6. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА У 

ОПШТИНИ БЛАЦЕ 
 

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта 2015. – 2018. године биће 

ангажовани сви институционални механизми. 

Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће, заједно са свим кључним 

актерима у имплементацији као што су Спортско Туристичко Трговински Центар Блаце, Спортски 

Савез Општине Блаце, спортски клубови и удружења, наставници и професори физичког 

васпитања и остали актери који учествују у директној имплементацији Акционих планова. 

Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој спорта у великој 

мери зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих средстава из буџета за 

потребе реализације приоритетних мера. 

Значајан корак у праћењу имплементације јесте именовање тела од стране Општинског већа 

за праћење и анализу реализације Програма развоја у свим областима спорта према јасно 

одређеним мерљивим социјалним, економским и здравственим показатељима. На тај начин би се 

могли утврдити и пратити позитивни ефекти који се тичу унапређења здравља код деце и младих у 

односу на њихово учешће у спортским активностима или на пример финансијско - економски 

показатељи добити коју остварују угоститељски објекти од спортских манифестација што би било 

неопходно у планирању и даљем унапређењу стратешког планирања у области спорта. 

Значајно је укључивање и медија у промоцији Програма развоја спорта. Промоција Програма 

и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних медија, 

јер је подршка медија у имплементацији планираних активности веома значајна и неопходна ради 

обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште. 

 



 

Страна 38 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
 

Влада Србије је на предлог Министарства омладине и спорта, донела Стратегију развоја 

спорта у Републици Србији за период 2014. до 2018. године и акциони план за њену примену 

25.12.2014.године. Чланом  142. Закона о спорту прописано је да јединице локалне самоуправе, 

утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом.    

На основу члана 68.став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 7/08,8/13,1/15), и члана 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“ бр. 5/14), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

10.12.2015. године, доноси Решење о образовању радне групе за израду програма развоја спорта 

општине Блаце., за период 2015. – 2018. године. 

 

Радна група која је учествовала у изради: 

 

1. Небојша  Дујић, професор физичког васпитања у Средњој школи, у Блацу 

2. Милош Васиљевић, предедник Спортског савеза општине Блаце, 

3. Драган Тодосијевић, приправник у Општинској управи  општине Блаце, 

4. Звонимир Тодоровић, в.д. директора СТТЦ „Блаце“, 

5. Марко Црноглавац, члан Општинског већа општине Блаце 

6. Срђан Аничић, директор Фудбалског клуба „Јастребац“ у Блацу, 

7. Зоран Јозић, народни посланик у Народној скупштини Републици Србије.  
 

 

Број: I-66-2092/15 

Дана, 25.01.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                     Златко Димитријевић с.р.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 39 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити ( „Сл. гласник РС“, бр. 

107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) 

и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр.7/08, 

8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 25.01.2016. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се радно време Дома здравља Блаце, са седиштем у Блацу, чији је 

оснивач општина Блаце, у времену од 00 до 24 часова. 

Члан 2. 

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

Блаце“. 

 

Број: I-130-40/16 

Дана, 25.01.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                               Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 40 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ У НАЗИВУ 

ЈАВНОГ ГЛАСИЛА „БЛАЦЕ ИНФО ПРЕСС“ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине „Блаце“, у називу јавног 

гласила „Блаце инфо пресс“. 

 

II 

 

Решењем известити: Блаце инфо пресс и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-345-2076/15 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 41 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 27. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ У НАЗИВУ 

СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА „МОТО КРОС КЛУБ ЈАСТРЕБАЦ БЛАЦЕ” 

 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу имена општине „Блаце“, у називу спортског 

удружења „Мото крос клуб Јастребац Блаце“. 

 

II 

 

Решењем известити: Мото крос клуб Јастребац Блаце и архиву Скупштине општине 

Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-02-27/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 42 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

  

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", 

бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ  

„ДРАИНАЦ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и Финансијски план за 2016. годину, 

Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Културни центар „Драинац“ и архиву Скупштине општине 

Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-71/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 43 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

 СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и Финансијски план за 2016. годину, 

Дома здравља Блаце, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Дом здравља Блаце и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-82/16 

У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 44 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „РАКА ДРАИНАЦ“ 

СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и Финансијски план за 2016. годину, 

Народне библиотеке „ Рака Драинац“, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Народну библиотеку „Рака Драинац“ и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-83/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 45 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 „НАША РАДОСТ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и Финансијски план за 2016. годину, 

Предшколске Установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Предшколску Установу „Наша радост“ и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-84/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 46 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКОМ 

ЦЕНТРУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада и Финансијски план за 2016. годину, 

Спортско туристичко трговинског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: СТТЦ „Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-85/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 47 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ БЛАЦЕ 

 СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и Финансијски план за 2016. годину, 

Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Средњу школу Блаце и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-87/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 48 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15 и 9/15),  Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

25.01.2016. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  

„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада за школску 2015/2016. годину 

и Финансијски план за 2016. годину, Основне школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у 

Блацу. 

 

II 

 

 Решењем известити: Основну школу „Стојан Новаковић“ и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-92/16 

 У Блацу, 25.01.2016.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 49 

Службени лист Општине Блаце 1/16 

 

 

 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 18.12.2015. године, члана 68. 

Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 19. и 21. 

Пословника Општинског већа општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/14), решавајући по 

захтеву Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце за 2015. 

годину, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализованим пројектима на безбедност саобраћаја у општини Блаце 

у 2015. години, који је донела Комисија за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине 

Блаце, под бројем II-400-2005/2015, на седници одржаној дана 15.12.2015. године. 

 

II 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

  

                                                                                                                                                                                               

Број: II-400-2005/2015 

У Блацу, 18.12.2015. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                              Иван Бургић с.р. 
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 На основу члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 7/08, 8/13 и 1/15), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

29.12.2015. године, донело је 

 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О  ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим решењем врши се допуна Решења о образовању Канцеларије за младе 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/15) (у даљем тексту: решење), тако што се у 

члану 5. додаје нови став који гласи: 

„Висина месечне накнаде за рад координатора Канцеларије за младе износи у нето 

износу 20.000,00 динара“. 

  

Члан 2. 

 

 У свему осталом решење остаје неизмењено. 

 

Члан 3. 

 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 Број: II-022-2086/15 

 Дана, 29.12.2015. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                  Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15 и 

9/15) и члана 16, 18, и 23. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Службени лист oпштине 

Блаце“, бр. 1/06), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 13.01.2016. године, донело 

је 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

I 

 Награда „Топлички устанак“, јавно признање које се додељује најбољим студентима факултета и 

високих школа, за постигнут успех у току студија, са територије општине Блаце, за 2015. годину, 

додељује се: 

 

 I НАГРАДА: 

- Катарини Томовић, из Блаца, магистар фармације, Медицинског факултета, студијске групе за 

фармацију, у Нишу,  

 - Марији Ђурковић, из Блаца, струковни економиста ВПШСС, из области финансија и 

рачуноводства, у Блацу, 

- Аници Максић, из Блаца, студенткињи V године (мастер) Архитектонског факултета, у Београду, 

- Јовани Митровић, из Стубла, струковни економиста ВПШСС, студијски програм финансије и 

рачуноводство, у Блацу,  

- Ивани Михајловић, из Блаца, студентукињи V године Медицинског факултета, студијске групе 

медицине, у Нишу, 

- Смиљани Ракоњац, из Блаца, дипломирани филолог Филозофског факултета, студијски програм 

англистика, у Нишу и 

- Ивани Миленковић, из Блаца, дипломирани инжењер саобраћаја Факултета техничких наука, 

Саобраћај и транспорт, у Новом Саду. 

  

 II НАГРАДА: 
- Александри Крсмановић, из Блаца, студенткињи IV године Пољопривредног факултета, 

студијски програм Биљна производња, модул Фитомедицина, у Београду, 

- Марку Радосављевићу, из Трбуња, студенту III године Електронског факултета, модул 

рачунарство и информатика, у Нишу, 

- Милици Јовановић, из Кутловца, студенткињи III године ВПШСС, студијски програм финансије 

и рачуноводство, у Блацу, 

-  Меланији Крстојевић, из Блаца, студенткињи II године Електронског факултета,  студијски 

програм електротехника и рачунарство, у Нишу, 

- Лазару Мијајловићу, из Блаца, студенту II године ВПШСС, студијски програм финансије и 

рачуноводство, у Блацу, 

- Александру Милосављевићу, из Блаца, студенту III године ВПШСС, студијски програм 

рачунарство и информатика, у Блацу, 

- Сретену Јевремовић, из Блаца, студенту III године Саобраћајног факултета, смер безбедност 

друмског саобраћаја, у Београду, 

- Вукашину Васићу, из Блаца, студенту II године Грађевинско архитектонског факултета, у Нишу, 

- Кристини Анђелковић, из Блаца, студенткињи II године  ВПШСС, студијски програм финансије 

и рачуноводство, у Блацу, 

 

- Андрији Поповићу, из Блаца, студенту IV године Економског факултета, у Нишу,  

- Анђели Симић, из Блаца, студенткињи III године ВШСС, за васпитаче, у Крушевцу, 

- Дијани Вуксановић, из Блаца, студенткињи IV године Медицинског факултета, студијске групе 

за фармацију, у Нишу,  

- Катарина Ђурић, из Кашевара, студенткињи III године ВПШСС, студијски програм менаџмент и 

интер. бизнис администрација, у Блацу, 

- Андријани Ћирковић,  из Блаца, студенткињи II године ВПШСС, смер финасије и 

рачуноводство, у Блацу,  
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- Јелени Пршић, из Блаца, студенту IV године Пољопривредног факултета, студијски програм 

Биљна производња, модул фитомедицина, у Београду, 

 

 III НАГРАДА:  

- Миланки Гајовић, из Претежане, студенткињи III године Филозофског факултета, смер 

србистика, у Нишу, 

- Марији Степановић, из Горњег Гргура, студенткињи IV године Факултета организационих 

наука, студијски програм информациони системи и технологије,  у Београду, 

 - Стефану Васиљевићу, из Блаца, студенту II године Електронског факултета, студијски 

програм електротехника и рачунарство, у Нишу, 

- Марку Ракоњцу, из Блаца, струковни медицински радиолог ВЗШСС, студијски програм 

струковни медицински радиолог, у Београду,  

- Ивани Михајловић, из Качапора, студенткињи II године Грађевинско-архитектонског факултета, 

у Нишу, 

- Марији Стојадиновић, из Доњег Гргура, студенткињи III године Економског факултета, у Нишу, 

- Јовани Поповић, из Блаца, магистар фармације Фармацеутског факултета, у Београду,  

- Милени Симић, из Блаца, студенткињи III године Саобраћајног факултета, смер безбедност 

друмског саобраћаја, у Београду, 

- Јелени Панић, из Чучала,  струковни економиста из области туризма ВПШСС, студијски програм  

туризам, у Блацу,  

- Анђели Поповић, из Блаца, студенткињи III године Правног факултета, у Нишу, 

- Невени Митровић, из Стубла, студенткињи II године  ВПШСС, смер финансије и рачуноводство, 

у Блацу, 

- Тијани Ракићевић, из Доњег Гргура, студенткињи II године ВЗШСС, програм медицинско лабораторијски 

технолог, у Београду, 

- Милици Станић, из Блаца, студенту III године Медицинског факултета, студијски програм 

медицинска рехабилитација, у Новом Саду, 

- Кристини Стевановић, из Блаца, студенткињи III године Филозофског факултета, програм 

историја, у Нишу, 

- Милици Тодосијевић, из Блаца, сруковни економиста ВПШСС, из области финансија и 

рачуноводства, у Блацу,  

- Бојану Бачевићу, из Блаца, студенту III године Архитектонског факултета, у Београду,  

- Јелени Милановић, из Блаца, студенткињи III године ВМШСС, програм струковна медицинска 

сестра бабица, у Ћуприји,  

- Милошу Стошићу, из Блаца, студенту IV године Војне академије, у Београду, 

- Милици Ракићевић, из Блаца, студенткињи II године ВПШСС, смер финасије и рачуноводство, у 

Блацу, и 

- Лазару Чоловићу, из Блаца, студент II године Економског факултета, у Нишу.  

 

II 

Награда „Топлички устанак“, најбољим студентима састоји се из дипломе о додели награде и 

новчаног износа: 

- за прву награду, понаособ по 17.000,00 динара, 

- за другу награду, понаособ по 10.000,00 динара и 

- за трећу награду, понаособ по 5.000,00 динара.  

 

III 

 Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 

  

 Број: II-67-1602/15 

 У Блацу, 13.01.2016. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

               ПРЕДСЕДНИК 

                                                  Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник 

РС'', бр. 16/02, 115/05 и 107/09), и члана 68. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 

7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 13.01.2016. 

године, доноси        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 ОДЛУКУ 

 О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ  

НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се финасијска подршка породици са децом на територији општине 

Блаце, у циљу побољшања услова за задовољавање основних потреба деце, подстицања рађању деце 

и подршке материјално угроженим породицама са децом, установљењем права и утврђивањем 

критеријума за остваривање права на једнократну новчану помоћ за новорођено дете.  

Члан 2. 

 Једнократна новчана помоћ из члана 1. ове одлуке исплаћује се у износу од 30.000,00 динара.  

Члан 3.  

 Право на једнократну новчану помоћ може се остварити за свако дете рођено, почев од 

01.01.2016. године и касније, под следећим условима: 

- да један од родитеља има пребивалиште у моменту рођења детета на територији 

општине Блаце, 

- да дете има пребивалиште на територији општине Блаце, и  

- да непосредно један од родитеља брине о детету. 

 

Члан 4. 

   Средства за реализацију ове одлуке обезбеђују се у буџету општине и биће предвиђена 

Одлуком о буџету општине Блаце, на позиција “накнада из буџета за децу и породицу – одрживи 

демографски развој”. 

О реализацији ове одлуке стараће се Служба за привреду, локални економски развој и 

друштвене делатности.  

Члан 5. 

 Одлука ступа на снагу даном доношења  и исту обајвити у “Сл. листу општине  

Блаце”.  

 

Број II-183-42/16 

У Блацу, 13.01.2016. год. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                   ПРЕДСЕДНИК    

                                       Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 10. став 1. и члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службеном 

лист Општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15) и члана 14. Одлуке о јавним признањима општине 

Блаце („Службени лист oпштине Блаце“, број 1/06) Општинско веће oпштине Блаце, на седници 

одржаној дана 13.01.2016. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Жирија за доделу награде „Драинац“- 

 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Жири за избор добитника награде „Драинац“ (у даљем тексту: 

Жири), у следећем саставу: 

 

 A) за председника: 

 - Дејан Томић, запослен у Основној школи „Стојан Новаковић“.   

 

 Б) за члана: 

 - Славица Цветковић, запослена у Културном центру „Драинац“ 

 - Владива Убавић, запослен на Високој пословној школи струковних студија.    

  

 II Задатак Жирија је да објави позив за прикупљање предлога за награду „Драинац“ и да 

изврши избор добитника награде „Драинац“.   

 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

 IV Решењем известити: именоване и Архиву овог органа. 

 

 Број: II-02-32/2016 

 У Блацу, 13.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Иван Бургић с.р.                                                              
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22.01.2016. године, на основу 

члана 68. став 1. тачка 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 

1/15 и 9/15), члана 15. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Службени лист општине 

Блаце“, број 9/16) и члана 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 5/14), доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план за 2016. годину, Црвеног крста Блаце, донет 

под бројем 5/16, дана 22.01.2016. године. 

 

II 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења и исти објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

                                              

III 

 

Закључак доставити. Црвеном крсту Блаце.и архиви овог органа. 

                                                                                                                                              

Број: II-66-75/2016 

У Блацу, 22.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                            Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-

аутентично тумачење и 44/ 14-др.закон). члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. 

лист СРЈ“, бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине 

Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), решавајући по захтеву Јавног                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници 

одржаној дана 22.01.2016. године, донело је  

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Ценовника бр. 1411, од 

19.08.2015. години, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем 

у Блацу, под бројем 2136, на седници одржаној дана 21.12.2015. године. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

III 

 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви овог органа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Број: II-38-44/2016 

У Блацу, 22.01.2016. године 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Иван Бургић с.р.  
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22.01.2016. године, члана 68. 

Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15) и члана 19. и 21. 

Пословника Општинског већа општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/14), решавајући по 

захтеву Радне групе – Тима за планирање капиталних инвестиција за период 2016-2018. године, 

доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Календар активности учешћа грађана у буџетском процесу за 

израду буџета општине Блаце, који је донела Радне групе – Тим за планирање капиталних 

инвестиција за период 2016-2018. године, под бројем II-02-1250/2015, на седници одржаној дана 

20.01.2016. године. 

 

II 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

                                                                                                                                                                                               

Број: II-400-78/2016 

У Блацу, 22.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                    Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 8. Одлуке о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске и 

некатегорисане путеве и улице у насељу (''Службени лист општине Блаце'', бр. 01/11) и  члана 68. став 1. 

тачка 2. Статута oпштине Блаце („Службени лист oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 и 9/15), 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22.01.2016. године, доноси 

ПРОГРАМ 

 КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђује се коришћења средстава буџетског Фонда за грађевинско земљиште, 

општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу за 2016 годину. (У даљем тексту ''Програм''). 

 

Члан 2. 

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

од 297.900.000,00 динара, а како је то предвиђено у Одлуци о буџету општине Блаце за 2016. Годину, у 

посебном делу, раздео 5., Глава 5.09. ''Фонд за грађевинско земљиште''. (у даљем тексту ''средства 

Фонда''). 

Члан 3. 

Средства Фонда користиће по програмима и позицијама из буџета општине Блаце за 2016. годину 

,  за намене дате у опису уз сваку позицију, на описани начин:  

 

 

ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе 

 

347 421100 Платни промет     200.000,00дин 

 -Провизије и накнаде у платном промету. 

 

348 482200 Обавезне таксе       50.000,00дин  

 -Административне таксе. 

 

Програм 1 –Локални развој и просторно планирање 

 

Програмска активност: 1101-001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 

 

349 511400 Пројектно планирање    3.000.000,00дин  

-Израда урбанистичког плана, 

-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну  

  средину за План, 

-прибављање геодетских подлога за План, 

-вршење геолошких истраживања за потребе израде Плана, 

-прибављање услова и података за израду Плана, 

-израда урбанистичко-техничке документације. 

 

 

 

Израда урбанистичких планова вршиће се у складу са Програмом уређивања грађевинског 

земљишта на територији општине Блаце у 2016 години, на основу претходно донете Одлуке СО Блаце. 

Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за урбанистички план, 

вршиће се у складу са донетим мишљењем органа  надлежног за питање животне средине. 

 Израда урбанистичких планова по основу уговора са физичким и правним лицима или уговора о 

донацији, вршиће се на начин и под условима дефинисаним тим уговором. 

 Додела уговора о изради Плана и Извештаја вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
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Програмска активност:1101-0002 – Уређивање грађевинског земљишта 

 

350 423500 Стручне услуге     50.000,00дин 

 -Услуге вештачења, 

 -накнаде за остале стручне услуге. 

 

351 424600 Геодетске услуге     50.000,00дин 

 -Геодетско обележавање, 

 -накнаде РГЗ. 

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

352 485100 Накнада штете     100.000,00дин 

-Накнада штете физичким и правним лицима, по основу споразума, уговора или решења. 

 

353 54100  Земљиште      2.000.000,00дин  

-Накнада за прибављање земљишта од физичких и правних лица по основу споразума, уговора 

или решења. 

-Трошкови размене и отуђења земљишта физичким или правним лицима по основцу споразума, 

уговора или решења. 

 Прибављање земљишта у јавну својину врши се у складу са Законом о јавној својини и Програмом 

уређивања грађевинског земљишта на територији општине Блаце у 2016 години, на основу Одлуке СО 

Блаце. 

  

 

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност: 0601-0001- Водоснабдевање 

 

354 424600 Геодетске услуге     500.000,00дин 

 -Снимање објеката ради уписа у катастар непокретности,  

 -израда геодетских подлога за техничку документацију,  

 -обележавање, 

 -накнаде РГЗ. 

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

355 425100 Текуће поправке и одржавање    500.000,00дин 

 -Текуће поправке и одржавање зграда, 

 -текуће поправке и одржавање објеката водоводне мреже. 

 

 

 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у водоводном систему подразумевају извођење 

радова  дефинисаних Законом о планирању и изградњи, а којима се обезбеђује одржавање објекта на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

356 511300 Капитално одржавање зграда и објеката  6.500.000,00дин 

 -Реконструкција,санација и адаптација ППВП Церовица   

 -Реконструкција, санација и адаптација ППВП Придворица   

 Реконструкција, санација и адаптација зграда и објеката водоводног система подразумева 

извођење радова на постојећим објектима дефинисаних Законом о планирању и изградњи. 

 Додела уговора за набавку радова вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.  
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357 511400 Пројектно планирање    850.000,00дин 

 -стручни надзор,        

 -технички пријем радова       

 -израда техничке документације   

  -уговорене обавезе из претходног периода   

  По уговору бр.II-400-1088/15     

  По уговору бр.II-400-1686/14     

  -усаглашавање постојеће техничке документације   

  -израда нове техничке документације    

 Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

    

Програмска активност: 0601-0002- Управљање отпадним водама 

 

358 424600 Геодетске услуге     100.000,00дин 

 -геодетске подлоге 

 -накнаде РГЗ 

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

359 425100 Текуће поправке и одржавање   600.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање канализације за отпадне воде   

 -текуће поправке и одржавање канализације за атм.воде  

 

Радови на текућим поправкама  и одржавању зграда и објеката дефинисани су Законом о 

планирању и изградњи. 

 Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обаваљање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

360 511200 Изградња зграда и објеката    6.000.000,00дин 

 -изградња (доградња) канализације за атмосферске воде  

 

Радови на изградњи и доградњи дефинисани су Законом о планирању и изградњи. 

Извођење радова вршиће се у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта на 

територији општине Блаце у 2016 години.  

Додела уговора за радове, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

  

361 511400 Пројектно планирање    300.000,00дин 

 -стручни надзор        

 -технички пријем        

 -израда техничке документације 

  -уговорене обавезе из претходног периода   

  По уговору бр.II-400-1088/15     

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 Програмска активност 06014-0003 Одржавање депонија 

 

362 425100 Текуће поправке и одржавање    300.000,00дин 

 -радови на одржавању депоније ''Међухана''. 

Радови на текућим поправкама  и одржавању објеката дефинисани су Законом о планирању и 

изградњи. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 
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Програмска активност: 0601-0004-Даљинско грејање 

 

363 425100 Текуће поправке и одржавање   100.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање топловода.    

Радови на текућим поправкама  и одржавању објеката дефинисани су Законом о планирању и 

изградњи. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

 

Програмска активност: 0601-0008-Јавна хигијена 

    

364 421300 Комуналне услуге     4.000.000,00дин 

 -чишћење улица и јавних површина. 

 Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце. 

 

Програмска активност: 0601-0009-Уређење и одржавање зеленила 

365 421300 Комуналне услуге     1.500.000,00дин 

 -одржавање зелених површина. 

 

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

Програмска активност: 0601-0010-Јавна расвета 

366 421200 Улична и путна расвета    9.500.000,00дин 

 -набавка електричне енергије 

  -Обавезе из претходног периода (2015)    

  -нова набавка        

 Додела уговора за набавку електричне енергије врши се у складу са Законом о јавним набавкама.

     

      

 

367 425100 Текуће поправке и одржавање   3.000.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање јавне расвете. 

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови        

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

 

368 511300 Капитално одржавање     2.000.000,00дин 

 -санација јавне расвете 

 -побољшање енергетске ефикасности 
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Радови на реконструкцији и санацији објеката дефинисани су  Законом о планирању и изградњи. 

Додела уговора за набавку радова врши се у складу са Законом о јавним набавкама.  

 

369 511400 Пројектно планирање    500.000,00дин 

 -стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -геодетско снимање        

 -испитивање исправности       

 -израда техничке документације      

Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.  

 

Програмска активност: 0601-0012-Одржавање стамбених зграда 

 

370 481900 Учешће у инвестиционом одржавању   400.000,00дин 

 -Инвестиционо одржавање стамбених зграда за колективно становање. 

Додела средстава вршиће се на основу уговора са саветом стамбене зграде, а по претходно 

спроведеном Конкурсу за доделу средстава. 

 

 

 

371 511300 Капитално одржавање зграда и објеката  150.000,00дин 

 -Инвестиционо одржавање инсталација у згради за социјално становање. 

 

Програмска активност: 0601-0014-Остале комуналне услуге 

 

372 424100 Остала услуге заштите животиња   400.000,00дин 

 -зоохигијена 

Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

ПРОГРАМ 7 –ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Програмска активност: 0701-0001-Управљање саобраћајном инфраструктуром 

 

373 424600 Геодетске услуге     200.000,00дин 

 -израда геодетских подлога 

 -снимање објеката ради уписа у катастар непокретности 

 -обележавање 

 -накнаде РГЗ 

Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

374 511200 Изградња саобраћајних објеката   37.600.000,00дин 

 -изградња и доградња општинских путева    

 -изградња и доградња некатегорисаних путева 

 -изградња мостова 

 -изградња тротоара и колских прилаза 

  

 Радови на изградњи и доградњи дефинисани су Законом о планирању и изградњи. 

Извођење радова вршиће се у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта на 

територији општине Блаце у 2016 години.  

Додела уговора за радове, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

375 511400 Пројектно планирање    1.300.000,00дин 

-стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -израда техничке документације   

  -уговорене обавезе из претходног периода   
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  По уговору бр. II-400-2104/15     

  По уговору бр.II-400-1089/15      

-усаглашавање постојеће техничке документације    

 

Програмска активност: 0701-0002-Одржавање путева 

376 421300 Комунална услуге     3.000.000,00дин 

 -чишћење снега 

 Извођење радова врши се у складу са Програмом радова на зимском одржавању путева и улица. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

 

 

377 424600 Геодетске услуге     100.000,00дин 

 -обележавање 

 -накнаде РГЗ 

 Додела уговора за набавку услуга, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

378 425100 Текуће поправке и одржавање   23.500.000,00дин 

 -текуће поправке и одржавање путева     

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови        

 -текуће поправке и одржавање улица        

 -обавезе из претходног периода     

  -нови радови        

 -текуће поправке и одржавање тротоара     

  -обавезе из претходног периода     

  -нови радови        

 -ревитализација пољских путева       

 

Извођење радова на поправкама и одржавању путева дефинисано је Законом о јавним путевима и 

Законом о планирању и изградњи. 

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

 У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је 

оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2016. Години (''Сл.лист општине 

Блаце'' бр.09/15), искључиво право за обављања комуналних делатности поверено је ЈКП Блаце.  

 

379 511300 Капитално одржавање објеката   13.000.000,00дин 

 -Реконструкција и санација путева 

 -Реконструкција и санација улица 

Радови на реконструкцији и санацији путева дефинисани су Законом о јавним пуутевима и 

Законом о планирању и изградњи. 

Радови ће се вршити у складу са годишњим програмом радова, који припрема надлежна Служба 

уз сагласност Председника општине. 

  

380 511400 Пројектно планирање    1.050.000,00дин 

-стручни надзор        

 -технички пријем радова       

 -израда техничке документације       

  -уговорене обавезе из претходног периода   

-усаглашавање постојеће техничке документације   

Додела уговора за набавку услуга, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
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Пројекат:0701-ПО1-Реконструкција и доградња пута у Горњој Пребрези 

 

381 424600 Геодетске услуге     250.000,00дин 

 -израда геодетских подлога 

  -Обавезе по уговору бр.II-400-628/15     

  -израда нових подлога      

 -обележавање        

 -снимање објеката ради уписа у катастар     

 -накнаде РГЗ 

 

 

382 511200 Изградња саобраћајних објеката   24.550.000,00дин 

-изградња и доградња коловозних површина 

 -општински путеви 

 -некатегорисани путеви 

-саобраћајна сигнализација 

-изградња мостова 

-изградња путних објеката 

Радови на изградњи и доградњи, дефинисани су Законом о планирању и изградњи. 

Радови ће се вршити у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта на територији 

општине Блаце у 2016. години. 

 Додела уговора за извођење радова врши се у складу са Законом  о јавним набавкама. 

 

383 511400 Пројектно планирање    500.000,00дин 

-стручни надзор           -

технички пријем радова        

-израда техничке документације 

Додела уговора за набавку услуга, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

  

        

ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 

Пројекат :1301-ПО2-Изградња комплекса отворених базена у Блацу 

 

384 423500 Стручне услуге     100.000,00дин 

 -технички пријем 

 Додела уговора за набавку услуга врши се у складу са Законом  о јавним набавкама. 

  

385 424600 Геодетске услуге     100.000,00дин 

 -геодетски радови на упису објекта у катастар 

 -накнаде РГЗ 

Додела уговора за извођење радова врши се у складу са Законом  о јавним набавкама. 

386 511200 Изградња зграда и објеката    60.000.000,00дин 

 -обавезе из претходног периода: 

 По уговору бр.II-400-1294/15 и Анексу бр.II-400-2103/15  

 По уговору бр.II-400-1047/15      

 -нови радови         

 -стручни надзор 

Додела уговора за набавку радова врши се у складу са Законом  о јавним набавкама. 

 

ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

Пројекат. 1501-П01-Прибављање непокретности у јавну својину 

 

387 511100 Прибављање непокретности   90.000.000,00дин  
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 Прибављање непокретности у јавну својину врши се у складу са Законом о јавној својини, на 

основу Одлуке СО Блаце. 

 

 

Члан 4. 

За праћење реализације Програма и припреме извештаја о извршењу Програма,  

надлежна је Општинска управа, Служба Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане 

путеве и улице у насељу. 

 

Редовни извештаји о извршењу Програма сачињавају за период од  шест и дванаест месеци. 

Ванредни извештаји сачињавају се по потреби, на захтев Општинског Већа или Председника 

општине. 

Општинско Веће разматра Извештај о извршењу Програма за период од шест месеци и предлаже 

одговарајуће мере у циљу његове ефикасније реализације. 

Општинско веће разматра годишњи извештај о реализацији Програма, који јој подноси 

Председник општине.  

Члан 5. 

У случају измењених сазнања о обиму, структури и вредности радова и услуга , исти ће се 

извршити без претходне измене или допуне Програма под условом да вредност радова буде у оквиру 

износа одређеног за ту намену у буџету општине Блаце за 2016 годину. 

Општинско веће општине Блаце, на предлог Председника општине утврдиће приоритете у 

извршавању радова предвиђених у Програму. 

 

Члан 6. 

 Радови и услуге који нису обухваћени Програмом , могу се уврстити у Програм на основу Одлуке 

Општинског већа под условом да се обезбеде средства финансирања из других извора (средства из 

донација, субвенција и сл.) и под условом да ти радови не утичу на извршење радова утврђених 

Програмом. 

Измене у структури, вредности и условима финансирања предвиђених радова које су у оквиру 

вредности одговарајућих позиција у буџету општине Блаце за 2016. годину  не условљавају измену и 

допуну Програма. 

 У случају измене Одлуке о буџету општине  за 2016. годину, а која се односи на измене на 

позицијама из којих се финансирају радови на уређивању грађевинског земљишта, истовремено са 

приступањем изради Одлуке о измени буџета се приступа изради Одлуке о измени Програма.  

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: II-400-73/16 

Дана, 22.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Иван Бургић с.р.       
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 

1/15 и 9/15) и члана 33, 35. и 36. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце бр. 1/06), Општинско веће Општине Блаце, на седници одржаној дана 26.01.2016. 

године, донело је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ БЛАГОДАРНИЦЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

„СВЕТИ САВА“ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

I 

 Благодарница Општине Блаце „Свети Сава“ je признање града, које се додељује за изузетан 

допринос у неговању духовности, вере, милосрђа и истине, за 2015. годину, додељује се: 

 

           - постхумно ДЕСИМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ, из Блаца. 

 

II 

 Благодарницу Општине „Свети Сава“ чини повеља о додели Благодарнице и иста се додељује 

на дан „Светог Саве“, 27.01.2016. године. 

 

III 

 Одлука о додели награде Благодарнице „Свети Сава“ ступа на снагу даном доношења. 

       

 Број: II-12-105/16 

 У Блацу, 26.01.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 7/15 I 

9/15) и члана 12., 13. и 14. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Сл. лист Општине Блаце“, 

бр. 1/06), Жири за доделу награде „Драинац“, на седници одржаној дана 26.01.2016. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“  

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

I 

 Награда „Драинац“ је признање које се додељује за резултате у образовању и култури, за 2015. 

годину додељује се: 

 

- г.дину Драгољубу Збиљићу, из Новог Сада, професору српског језика и књижевности.  

 

II 

Награда „Драинац“ састоји се из плакете о додели награде. 

 

III 

Одлука о додели награде „Драинац“ ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 

„Службеном листу Oпштине Блаце“. 

 

Број: II-12-25/16         

У Блацу 26.01.2016. године 

 

ЖИРИ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“ 

   

                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                           Дејан Томић с.р.                          
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          На основу члана 29. Одлуке о општинској управи ( “Службени лист општине Блаце“ 

бр.8/08,1/09,4/09,5/09,6/09,7/09,1/11,8/13,3/15 и 9/15),члана 83.Статута општине Блаце ( “Службени 

лист општине Блаце“ бр. 7/08,8/13,1/15 и 9/15) и члана 15. Одлуке о буџету општине Блаце за 

2016.годину, а у вези са чланом 47. Анекса посебног колективног уговора за  државне органе 

(„Сл.гласник РС“, бр.25/2015 и 50/2015-Анекс) Начелница Општинске управе доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О СОЛИДАРНОЈ И ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ У ОШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

Члан 1. 

Право на солидарну помоћ имају запослени за случај:  

1. дуже и теже болести запосленог или чланова његове уже породице; 

2. набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чланова 

његове уже породице; 

3. здравствене рехабилитације запосленог; 

4. настанка теже инвалидности запосленог; 

5. набавка лекова за запосленог или за чланове његове уже породице; 

6.  помоћ члановима уже породице или малолетној деци запосленог за       случај смрти 

запосленог и запосленом за случај смрти члана уже породице; 

7.  месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у 

току обављања послова радног места на који је распоређен – до висине просечне зараде 

без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 

органа надлећног за послове статистике; 

8.   помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја 

до висине неопорезивог износа  који је предвиђен законом којим се уређује порез и 

доходак грађана; 

 

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни друг, ванбрачни друг,деца, 

рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.    

  

 

Члан 2. 

 Захтев за исплату солидарне помоћи са свом потребном документацијом подноси се 

начелнику Општинске управе општине Блаце. 

  

 

Члан 3. 

 Уколико се приликом разматрања захтева утврди да је документација непотпуна или да је 

потребно доставити нови доказ, начелник ће позвати подносиоца захтева да у року од 5 дана изврши 

тражену допуну. 

 Уколико подносилац захтева у остављеном року не поступи по налогу, начелник донети 

одлуку на основу достављене документације. 

  

Члан 4. 

 Запослени има право на солидарну и финансијску помоћ за случај дуже и теже болести 

запосленог. 

  

 Запослени може да оствари право на солидарну помоћ за случај хитне набавке ортопедских 

помагала и апарата за рехабилитацију, за запосленог или члана његове уже породице, која се 

надокнађује на терет Републичког завода за здравствено осигурање – у висини цене ортопедских 
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помагала по рачуну, уз обавезу запосленог да по добијању средстава од Републичког завода за 

здравствено осигурање, иста рефундира уплатом на рачун општинске управе Блаце. 

 Уколико именовани из било којих разлога не оствари право на рефундацију трошкова у року 

који не може бити дужи од 6 месеци, наведени трошкови падају на терет зараде, односно  других 

примања запосленог који ту врсту солидарне помоћи остварио. 

 О могућностима остваривања права из става 1. овог члана коначну одлуку доноси начелница 

Општинске управе. 

 

Члан 6. 

 Запослени има право на солидарну помоћ за случај набавке лекова за запосленог или члана 

његове уже породице, на основу оригиналних рачуна, уколико се лекови не обезбеђују на терет 

Републичког завода за здравствено осигурање, а ради се о дужој и тежој болести, из члана 4. овог 

Правилника. 

Члан 7. 

 При одобравању средстава за солидарну помоћ, приоритет се утврђује према тежини болести, 

односно степену неопходности набавке. 

Члан 8. 

 Запослени може остварити право на солидарну помоћ и у случају здравствене рехабилитације 

запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, као и помоћ због уништења или оштећења 

имовине због елементарних и других ванредних догађаја. 

 

Члан 9. 

 Запослени има право на солидарну помоћ за случај смрти члана уже породице у висини 

трошкова погребних услуга, уколико исти не прелазе максималан износ утврђен овим Правилником. 

 Члановима уже породице у смислу претходног става, сматрају се брачни друг и деца 

запосленог, као и друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања. 

 

Члан 10. 

 Висина помоћи, у свим случајевима утврђеним овим Правилником признаје се на основу 

уредне документације, сходно расположивим средствима општинске управе, у складу са Одлуком о 

буџету за текућу годину, највише до висине  од 5.000,00 динара, осим у случајевима набавке 

ортопедских помагала уз обавезу рефундирања. 

 

Изузетно од става 1. овог члана висина новчане помоћи може бити одређена и у већем износу у 

случају наручито разлози. 

Члан 11. 

 Право на солидарну помоћ у случајевима утврђеним овим Правилником може се остварити 

највише једном у току календарске године. 

 

Члан 12. 

 Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на огласној табли 

Општинске управе општине Блаце и у Службеном листу општине Блаце. 

 

 Број:III-400-104/2016 

 Датум:26.01.2016.године 

 

                             НАЧЕЛНИЦА 

          ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

             Јасмина Лапчевић с.р. 
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