
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 и 
83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 70. став 1. тачка 5. Статута 
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“ бр.3/19) и члана 6. Одлуке о приступању изради 
Плана развоја општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“ бр. 16/20), председник општине 
доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

o формирању Координационог тима за израду Плана развоја општине Блаце 

 

  
I/ Формира се Координациони тим за израду Плана развоја општине Блаце за период 2021-

2028. године у саставу: 
 
1. Иван Бургић, председник општине- председник;  

2. Никола Милинчић, заменик председника општине- заменик председника;  

3. Јасмина Лапчевић, начелник Општинске управе, члан 

4. Љубодраг Красић, руководилац Одељења за привреду, ЛЕР и заштиту животне 

средине-координатор; 

5. Сузана Вељовић, помоћник председника општине за област економског развоја, 

члан 

6. Дарко Кузмановић, директор ЈКП “Блаце“, члан 

7. Гордана Ђорђевић, директор Средње школе Блаце, члан 

8. Марија Ћурчић, директор ОШ „Стојан Новаковић'' Блаце, члан 

9. Добрила Стошић, директор ПУ „Наша Радост“ Блаце, члан 

10. Славица Цветковић , в.д.директор Културног центра "Драинац" Блаце, члан 

11. Ивана Петровић, в.д.директор Центра за социјални рад Блаце; члан 

12. Славица Павличевић, в.д.директор Народне библиотеке ''Рака Драинац'' Блаце , 

члан 

13. Радољуб Дуњић, директор Дома здравља „Блаце“, члан 

14. Небојша Дујовић, директор Установе за одржавање објеката у својини Општине  

Блаце, члан 

15. Раде Савић, представник Удружења привредника у Блацу, члан, 

16. Наташа Андрејевић, представник Регионалне развојне агенције ЈУГ 

 

 

II/ Задаци Координационог тима су да: 

-организује и координише активности у вези са израдом Плана развоја, стара се о 

поштовању редоследа и динамике активности; 

-усмерава рад и стара се о усклађеном раду тематских радних група; 

-разматра предлоге радних група и даје сагласност на садржину Плана развоја;  

-достављање нацрта Плана развоја Општинском већу на даљу надлежност, 

-информише Општинско веће и Скупштину Општине Блаце о процесу израде Плана 

развоја. 

 

Задаци координатора су да: 

-посредује у комуникацији између Координационог тима, тематских радних група, 

стручног тима СКГО и Регионалне развојне агенције ЈУГ у вези са организацијом 



састанака и међусобном разменом података и радног материјала; 

-информише Координациони тим о раду тематских Радних група; 

-преноси инструкције Координационог тима руководиоцима тематским Радних група; 

-представља Координациони тим у процесу јавне расправе о Нацрту Плана развоја; 

-извршава и друге задатаке по налогу Координационог тима. 

 

III/ Техничку и стручну подршку Координационом тиму пружају Регионална развоја 

агенција ЈУГ и Стална конференција градова и општина – савез градова и општина.   

 

IV/ Решење ступа на снагу даном доношења а важи до усвајања Плана Развоја од стране 

Скупштине Општине Блаце. 

 

V/ Решење доставити именованима, СКГО и архиви.  

     Решење објавити на интернет страници Општине Блаце. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Број: II-016-454/2021 

Датум: 23.2.2021.год. 

Блаце 

 

 

Обрада:               ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Китановић, сам.саветник                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

           Иван Бургић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


