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На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије" број 129/07, 83/2014-други закон и 101/2016-други 

закон) и члана 41. став 1. тачка 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 

17.12.2017. године, усвојила 

П О С Л О В Н И К  

О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Пословником уређује се питање конституисања, организација и начин рада 

Скупштине општине Блаце (у даљем тексту: Скупштина општине) и начин остваривања права 

и дужности одборника. 

Ако неко питање организације и рада Скупштине општине није уређено овим 

Пословником, Скупштина уређује то питање посебним актом. 

Члан 2. 

Рад Скупштине и њених тела је јаван. У случајевима предвиђеним Законом и овим 

Пословником јавност се искључује. 

Члан 3. 

У раду Скупштине општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо. 

Скупштина општине у вршењу послова из своје надлежности користи печат. 

Печат је округлог облика, пречника 32мм, текст исписан у концентричним круговима 

око грба Републике Србије, на српском језику ћириличним писмом у спољном кругу 

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, у следећем унутрашњем кругу „Општина Блаце-Скупштина 

општине“, а у дну печата у спољном кругу пише „БЛАЦЕ“. 

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 

1. Сазивање прве седнице Скупштине општине

Члан 4. 

Прву седницу Скупштине општине после завршених избора сазива председник 

Скупштине општине из претходног сазива, најкасније 20 дана од дана одржавања избора за 

одборнике. 

Првој седници Скупштине општине до избора председника Скупштине, председава 

најстарији одборник, (председавајући), коме у раду помажу два најмлађа одборника и секретар 

Скупштине општине из претходног сазива. 

Прва седница има следећи дневни ред: 

1. Избор Верификационе комисије;

2. Извештај Изборне комисије Општине Блаце о спроведеним изборима за одборнике

СО-е Блаце; 

3. Извештај Верификационе комисије;

4. Усвајање Одлуке о потврђивању (верификовању) одборничких мандата и давање

свечане изјаве; 

5. Усвајање Одлуке о престанку мандата одборника досадашњег сазива;

6. Усвајање Пословника Скупштине општине Блаце;

7. Избор председника и заменика председника Скупштине општине;

8. Избор радних тела Скупштине општине Блаце;

9. Постављење  секретара Скуштине општине Блаце;
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            10. Избор Председника општине Блаце;  

            11. Избор заменика Председника општине Блаце;  

            12. Избор чланова  Општинског већа  општине Блаце. 

 

 2. Утврђивање (верификација) мандата 

 

Члан 5. 

 Одборници стичу права и дужности у Скупштини општине даном потврђивања 

(верификације) мандата. 

 Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника 

Скупштине општине и извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним изборима. 

 Скупштина општине на предлог лица које председава, већином гласова присутних 

одборника образује Верификациону комисију од 3 члана по начелу сразмерне заступљености 

одборника из појединих политичких организација или група грађана, која на основу извештаја 

Општинске изборне комисије утврђује да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника 

истоветни са подацима из извештаја Општинске изборне комисије и да ли су уверења  издата 

од надлежних органа и о томе подноси извештај Скупштини општине. 

 

Члан 6. 

 На основу извештаја Верификационе комисије одборник који председава седницом 

Скупштине општине констатује да је Општинска изборна комисија поднела извештај о 

спроведеним изборима и која су уверења о избору за одборнике у сагласности са тим 

извештајем, чиме је потврђен (верификован) мандат новоизабраним одборницима. 

 

Члан 7. 

 За одборнике чија уверења по извештају Верификационе комисије нису у сагласности са 

извештајем Општинске изборне комисије, Скупштина општине одлаже потврђивање 

верификацију мандата и налаже Општинској изборној комисији да изврши проверу ваљаности 

издатог уверења о избору одборника и о томе обавештава скупштину најкасније у року од 15 

дана. 

 Верификацију мандата из претходног става констатоваће Скупштина  после поднетог 

извештаја Општинске изборне комисије.  

 

Члан 8. 

 После верификације мандата, председавајући позива одборнике којима је мандат 

верификован да потпишу  свечану изјаву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине 

општине Блаце придржавати Устава, Закона и Статута Општине Блаце, и да ћу часно и 

непристрасно вршити дужност одборника руководећи се интересима грађана". 

 Одборници који нису присуствовали првој седници Скупштине, одборници чији је 

мандат касније потврђен  потписују свечану изјаву појединачно на првој седници Скупштине 

која се одржи после потврде верификације њиховог мандата. 

 

Члан 9. 

 Верификација мандата одборника изабраних на поновним и допунским изборима врши 

се по прописима који важе за верификацију мандата одборника изабраних на општим 

изборима. У овом случају послове Верификационе комисије врши Комисија за 

административна питања. 

 

Члан 10. 

 Скупштина општине може да ради и одлучује када је потврђен мандат више од 

половине одборника. 
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III ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

Члан 11. 

 У Скупштини општине се образују одборничке групе. 

 Одборничку групу сачињавају одборници који припадају једној политичкој странци или 

другој политичкој организацији, која има најмање 3 одборника. Одборничку групу од најмање 

3 одборника могу удруживањем да образују и одборници који припадају политичким 

странкама или другим политичким организацијама који имају мање од 3 одборника као и 

одборници који су изабрани на предлог групе грађана. 

 Одборничка група се конституише тако што се одборнику који руководи седницом 

Скупштине општине подноси списак чланова групе, који је потписао сваки члан групе и 

наводи њен назив. На списку се посебно назначује председник (шеф) Одборничке групе. 

Одборник може бити члан само једне Одборничке групе. 

О промени састава Одборничке групе председник (шеф) групе, уз писмену сагласност 

одборника који мења припадност групи, обавештава одборника који руководи седницом 

Скупштине, односно председавајућег Скупштине општине. 

 

Члан 12. 

Одборничка група учествује у раду Скупштине општине на начин утврђен овим 

Пословником.  

Стручне и административно техничке послове за потребе Одборничких група обавља 

стручна служба Општинске управе за скупштинске послове. 

 

Члан 13. 

Одборничку групу представља председник (шеф) Одборничке групе.Одборничка група 

има заменика председника (шефа) Одборничке групе.  

У току седнице Скупштине, Одборничка група може овластити једног свог члана да 

представља одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о чему председник 

Одборничке групе писмено обавештава председавајућег Скупштине најкасније до отварања 

расправе по тој тачки дневног реда.  

 

 IV ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 14. 

 Скупштина општине бира председника и заменика председника Скупштине из реда 

одборника на 4 године. 

 Кандидата за председника и заменика председника Скупштине може да предложи 

најмање 1/3 од укупног броја одборника Скупштине. 

 Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

 Предлог садржи име и презиме кандидата, податак о страначкој припадности, односно  

назнаку да кандидат не припада ни једној политичкој странци. 

 

Члан 15. 

 Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у писаном 

облику са потписом одборника. 

Председавајући обавештава одборнике о свим примљеним предлозима кандидата за 

председника Скупштине. 

 У име предлагача, представник предлагача има право да образложи предлог. 

 О предложеним кандидатима отвара се претрес у коме сваки одборник има право да 

изнесе мишљење о предложеном кандидату за председника. 

 Кандидат за председника може да изнесе одборницима свој програм и да да одговор на 

питања одборника. 

 

Службени лист Општине Блаце број 13/17 Страна 57



 

Члан 16. 

 Након завршеног претреса Скупштина општине на предлог председавајућег, јавним 

гласањем утврђује листу кандидата за председника Скупштине и то по азбучном реду 

презимена. 

 На основу утврђене листе кандидата израђује се гласачки листић. 

 

Члан 17. 

 Гласањем за избор председника Скупштине општине руководи најстарији одборник, 

коме у раду помаже Комисија од три члана из различитих политичких организација, коју бира 

Скупштина и секретар Скупштине из претходног сазива. 

 

Члан 18. 

 Избор председника Скупштине општине врши се тајним гласањем. 

 Тајно гласање врши се гласачким листићима. На гласачком листићу кандидати се 

наводе редоследом утврђеним у листи кандидата. Испред имена сваког кандидата ставља се 

редни број.  

 Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога одборник 

гласа.  

 Гласати се може за једног кандидата и то између кандидата чија су имена наведена на 

гласачком листићу. 

 Неважећим гласачким листићем сматра се: непопуњени гласачки листић, гласачки 

листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао, 

као и листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира. 

 

Члан 19. 

 За председника је изабран кандидат који је добио већину гласова укупног броја 

одборника. 

 Ако ни један каднидат не добије потребну већину гласова, поновиће се избор између два 

кандидата која су добила највећи број гласова одборника, сем уколико није био предложен 

само један кандидат.  

 Ако и у другом кругу ни један од кандидата не добије потребну већину, изборни 

поступак се понавља најкасније 48 сати од претходног избора са новим кандидатима. 

 

Члан 20. 

 По избору председника бира се  заменик председника Скупштине.  

 Гласањем за избор заменика председника руководи председник Скупштине, као и 

секретар Скупштине у досадашњем сазиву. 

 Избор заменика председника  Скупштине врши се на начин на који се врши  и избор 

председника Скупштине. 

 

Члан 21. 

 Председнику и заменику председника Скупштине општине престаје функција и пре 

истека времена на које су изабрани, оставком и разрешењем. 

 У случају подношења оставке, председнику и заменику председника Скупштине 

престаје функција, даном одржавања седнице на коју су поднели оставку, односно даном 

подношења оставке. 

 Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за њихов избор. 

 

Члан 22. 

 Председник Скупштине представља Скупштину општине, председава седницама 

Скупштине, стара се о примени Пословника Скупштине, стара се о благовременом усклађеном 

раду радног тела Скупштине, врши и друге послове утврђене Статутом и одлукама Скупштине. 
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 Заменик председника Скупштине општине помаже председнику Скупштине у вршењу 

послова из његовог делокруга. 

 У случају привремене спречености, председника Скупштине замењује заменик 

председника. 

  

V ПОСТАВЉАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ 

 

Члан 23. 

Скупштина општине има секретара кога поставља на 4 године, на предлог председника 

Скупштине. 

Скупштина општине може разрешити секретара и пре истека времена на које је 

постављен, на начин и по истом поступку који је предвиђен за постављење и то јавним 

гласањем  већином гласова присутних одборника.  

Предлог за разрешење секретара Скупштине може поднети председник Скупштине.     

Предлог се подноси у писменој форми са образложењем.  

 

Члан 24. 

Секретар Скупштине помаже председнику и заменику председника Скупштине у 

припремању и вођењу седница Скупштине и радних тела, стара се о спровођењу закључака 

Скупштине и врши друге послове које му повери Скупштина, а у складу са Статутом и овим 

Пословником. 

За свој рад секретар одговара Скупштини. 

Секретар може имати заменика који се поставља на исти начин и под истим условима 

као секретар. 

 

VI ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

     ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 1. Председник Општине 

 

Члан 25. 

 Председник општине је извршни орган општине.  

 

Члан 26. 

 Председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине. 

 Предлог се подноси у писаној форми и садржи име и презиме кандидата, кратку 

биографију и страначку припадност. 

 О предложеном кандидату отвара се претрес. 

 Председника општине бира Скупштина из реда одборника, на време од 4 године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

 Гласањем за председника општине руководи председник Скупштине и  комисија од 3 

члана коју одреди Скупштина из различитих политичких организација којима помаже секретар 

Скупштине. 

 Председник Општине ступа на дужност по објављивању резултата гласања. 

 Председнику Општине избором на ову функцију престаје мандат одборника. 

 

Члан 27.  

 Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на који је биран на 

образложен предлог најмање једне трећине одборника на исти начин на који је изабран. 

 Председник Општине може поднети оставку. 

 Оставка се подноси у писаној форми. 

 Председник Општине који је разрешен или је поднео оставку остаје на дужности и врши 

текуће послове до избора новог председника Општине. 
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 2. Заменик председника Општине 

 

Члан 28. 

 Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника 

Општине из реда одборника, кога бира Скупштина по поступку за избор председника 

Општине. 

 Заменик председника Општине бира се на време од 4 године. 

 Заменик председника Општине ступа на дужност по објављивању резултата гласања. 

 Заменику председника Општине избором на ову функцију престаје мандат одборника 

Скупштине. 

 

Члан 29.  

 Заменик председника Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран 

на предлог Председника Општине или најмање једне трећине одборника на исти начин на који 

је изабран.  

 Заменик председника Општине може поднети оставку. 

 Оставка се подноси у писаној форми. 

 Заменик председника Општине који је разрешен или је поднео оставку остаје на 

дужности и врши текуће послове до избора новог заменика председника Општине. 

 

 3. Општинско веће  

 

Члан 30.  

 Општинско веће је извршни орган Општине. 

 Председник Општине је Председник Општинског већа. 

 Заменик  председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 

 

Члан 31. 

 Општинско веће чини Председник Општине, заменик председника Општине и 7 чланова 

које бира Скупштина на период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја одборника. 

Скупштина одлучује о избору Председника Општине, заменика председника Општине и 

чланова Општинског већа, истовремено  т.ј. на истој седници Скупштине. 

 Кандидате за чланове Општинског већа  предлаже кандидат за председника Општине. 

 Предлог се подноси у писаној форми и садржи имена и презимена кандидата, кратку 

биографију и страначку припадност. 

 Број кандидата одговара броју који се бира. 

 О предложеним кандидатима отвара се претрес. 

 После претреса, председник Скупштине утврђује листу кандидата за чланове 

Општинског већа, која се саставља по азбучном реду презимена кандидата. 

 Скупштина гласа за сваког кандидата за члана Општинског већа на једном гласачком 

листићу. 

 Гласањем за избор чланова Општинског већа руководи Председник Скупштине и 

Комисија од три члана из различитих политичких организација које изабере Скупштина и 

секретар Скупштине. 

 За члана Општинског већа изабран је кандидат за кога је гласала већина од укупног 

броја одборника.  

  

Уколико предлог Председника Општине за избор истог члана Општинског већа не 

добије потребну већину два пута, понавља се поступак кандидовања и избор за број чланова 

који нису изабрани. 

 Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје мандат одборника. 
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Члан 32. 

 Председник Општине, заменик председника Општине и чланови Општинског већа 

после избора потписују заклетву која гласи: 

 „Заклињем се, да ћу се у раду придржавати Устава, Закона и Статута Општине Блаце и 

да ћу часно и непристрасно вршити дужност коју обављам“. 

 

Члан 33. 

 Члан Општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је изабран, на 

предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника на исти начин на који је 

изабран. 

 Предлог за разрешење члана Општинског већа подноси се председнику Скупштине у 

писаном облику са образложењем. 

 Члан Општинског већа може поднети оставку. 

 Члан Општинског већа који је разрешен или је поднео оставку остаје на дужности до 

избора новог члана Општинског већа. 

 

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 34. 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и 

вршење других послова у складу са овим  Пословником, образују се стална и повремена радна 

тела (савети и комисије). 

Сталне комисије образује Скупштина за мандатни период за који је изабрана. 

Повремене савете и комисије образује Скупштина за извршавање посебних задатака које им 

повери Скупштина и они престају по завршетку задатака за које су образовани. 

Анкетну комисију Скупштина општине обавезно формира ако то затражи најмање 

трећина од укупног броја одборника, а одлуком о њеном формирању регулише њен састав, 

задатке и начин рада. 

Број чланова привремене комисије утврђује се одлуком о оснивању. 

 

Члан 35. 

Сталне комисије имају  7  чланова од којих се по један бира за председника. 

Скупштина општине одлучује о броју чланова и структури радних тела приликом 

избора. 

Одборничке групе предлажу чланове савета и комисија сразмерно броју одборника који 

имају у Скупштини општине. 

Одборник може бити члан само једног радног тела. 

 

Члан 36. 

О предлогу састава радног тела и комисија отвара се претрес.  

Одборник има право да у току претреса оспори избор појединог члана радног тела и 

дужан је да то образложи. 

О оспореном предлогу за избор појединог члана радног тела, одлучује се већином 

гласова присутних одборника. 

Ако предлог не буде усвојен, одборничка група подноси нов предлог за члана комисије. 

По завршеном претресу о предложеној листи чланова одлучује се у целини, јавним 

гласањем. 

Радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина одборника. 

У случају да радно тело не буде изабрано цео поступак се понавља. 
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Члан 37. 

Скупштина може и пре истека рока на који су именовани, разрешити поједине чланове 

комисије и савета и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.  

Предлог за разрешење чланова комисије - савета може поднети одборничка група. 

Разрешени су чланови комисије за чије је разрешење гласала већина присутних 

одборника. 

 

Члан 38. 

Прву седницу радног тела сазива председник Скупштине.  

На првој седници радно тело из реда својих чланова бира председника и заменика 

председника радног тела. 

До избора председника првом седницом радног тела руководи најстарији одборник члан 

радног тела. 

 

Члан 39. 

Радно тело ради у седници којој присуствује већина чланова радног тела, а одлучује 

већином гласова присутних чланова. 

Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на 

иницијативу најмање 3 члана радног тела, а дужан је сазвати седницу ако то тражи председник 

Скупштине. 

 

Члан 40. 

Седници радног тела може, без права одлучивања, присуствовати и учествовати у раду 

сваки одборник. 

У раду радних тела учествују чланови Општинског већа а могу учествовати и стручни и 

научни радници. 

На седници радног тела сачињава се записник. 

Радно тело подноси Скупштини извештај који садржи мишљење и предлог. 

Радно тело бира известиоца који ће на Скупштини образлагати извештај. 

 

Члан 41. 

Скупштина образује стална радна тела: 

1. Комисију за прописе; 

2. Комисију за административна питања; 

3. Комисију за представке и жалбе; 

4. Комисију за урбанизам, стамбено комуналне делатности,  заштиту животне средине и 

одређивање назива улица, заселака и других делова насељених места; 

5. Комисију за јавне службе; 

6. Комисију за развој привреду и финансије. 

 

Члан 42. 

Комисија за прописе разматра предлоге одлука и других општих аката које доноси 

Скупштина, у погледу њихове усклађености са Уставом и Законом чије разматрање није 

поверено другом сталном или повременом радном телу, подноси Скупштини предлог 

Пословника Скупштине, разматра предлог за доношење аутентичног тумачења одлука и 

других општих аката које је донела Скупштина, утврђује пречишћене текстове одлука и других 

општих аката када је на то Скупштина овласти.  

 

Члан 43. 

Комисија за административна питања припрема предлоге за избор, именовање и 

делегирање чланова органа и представника Скупштине у органе одређене прописима општине 

и законом, а за које није предвиђено да их неки други орган предлаже, припрема и предлаже 
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прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника; одлучује о 

питањима накнаде трошкова, зарада и награда одборника, лицима бираним и именованим у 

органима Скупштине и лицима ангажованим у раду Скупштине, разматра уверења о избору 

одборника и извештај Општинске изборне комисије о резултатима поновних и допунских 

избора и подносе Скупштини извештај са предлогом за верификацију мандата одборника, 

разматра разлоге престанка мандата појединим одборницима и о томе подноси Скупштини 

извештај са предлогом да Скупштина констатује престанак мандата одборника и за 

расписивање допунских избора; разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетским 

правима одборника; предлаже Скупштини грађане, предузећа, установе, друштвене 

организације и друге субјекте за додељивање Општинских и других признања. 

 

Члан 44. 

Комисија за представке и жалбе, разматра представке и жалбе које се упућују 

Скупштини општине и предлаже Скупштини општине и надлежним органима мере за 

решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава подносиоца. 

О својим запажањима поводом представки и жалби комисија подноси Скупштини 

извештај два пута годишње. 

 

Члан 45. 

Комисија за урбанизам, стамбено комуналне делатности, заштиту животне средине и 

одређивање назива улица, заселака и других делова насељених места, разматра предлоге 

одлука и других општих аката и друга питања из области урбанизма, стамбено комуналних 

делатности уређивања и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора и заштите 

животне средине.  

 

Члан 46. 

Комисија за јавне службе разматра предлоге акта и других материјала из области 

културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке 

културе, јавног информисања као и друга питања из ове области.  

Комисија за развој, привреду и финансије прати и разматра одређена питања из области 

занатства, туризма, угоститељства и развоја мале привреде и друга питања из ове области за 

које је надлежна општина, програм развоја општине, привредне делатности, предлог аката из 

области финансија. 

 

VIII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

1. Сазивање седнице 

 

Члан 47. 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине по потреби а најмање 

једанпут у три месеца. 

Председник Скупштине општине је дужан да седницу сазове кад то писмено затражи 

Извршни орган или  најмање 1/3 од укупног броја одборника и то у року од седам дана од дана 

подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року 15 дана од дана 

подношења захтева. 

Ако председник Скупштине не сазове седницу у случајевима из претходног става 

седницу може сазвати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац 

захтева. 

Позив за седницу мора бити упућен одборницима најкасније 3 дана пре дана одржавања 

седнице.  

Кад постоје оправдани разлози који се морају образложити, овај рок може бити и краћи. 

Уз позив за седницу одборницима се доставља предлог дневног реда и одговарајући 

материјал као и записник са претходне седнице. 
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Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не 

постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује 

Скупштина. 

 

Члан 48. 

Предлог дневног реда саставља председник Скупштине а у случајевима из члана 47. 

став 3. представник одборника кога одреди подносилац захтева. 

У дневни ред председник уноси предлоге које му до дана сазивања седнице доставе 

овлашћени предлагачи: председник општине, Општинско веће, одборничке групе, одборници, 

а на основу извештаја секретара Скупштине да су сачињени у складу са Пословником. 

Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда унесе оне предлоге и 

питања за која сматра да нису довољно припремљени да би се о њима могло на седници 

расправљати. У том случају председник ће предлагача обавестити о разлозима због којих је 

одбио предлог да унесе у предлог дневног реда, најкасније 2 дана пре одржавања седнице 

Скупштине. 

Предлоге који нису сачињени у складу са овим пословником, председник ће вратити 

предлагачу да их усклади у року од 10 дана, што ако не учини сматраће се да је предлог 

повучен. 

 

Члан 49. 

Извршни орган може најкасније дан пре одржавања седнице да предложи да се на 

дневни ред седнице стави одређено питање, али је дужан да образложи хитност тог предлога, 

не улазећи у његову садржину. 

О хитности предлога за стављање на дневни ред, као претходном питању, одлучује се 

без претреса. 

 

2. Председавање на седници и учешће у раду 

 

Члан 50. 

Седницом председава председник Скупштине кога у случају одсутности замењује 

заменик председника. 

 

Члан 51. 

У раду седнице Скупштине учествују: председник општине, чланови Општинског већа, 

секретар Скупштине општине, начелник Општинске управе. 

У раду седнице Скупштине могу да учествују: народни посланици у народној 

Скупштини Републике Србије, представници јавних служби, предузећа, друштвених 

организација и удружења и научни јавни радници, када их председник Скупштине позове. 

Скупштина може одлучити да у раду седнице учествују и други грађани. 

 

Члан 52. 

Председник Скупштине отвара седницу и утврђује да постоји кворум за рад Скупштине. 

Скупштина може пуноважно решавати ако је на седници присутна већина одборника 

Скупштине. 

Одборници су дужни да најкасније 24 часа пре почетка заказане седнице обавесте 

председника Скупштине о евентуалној спречености за учешће на седници. 

Ако се утврди да кворум не постоји председавајући одлаже седницу за одговарајући дан 

или сат. 

Ако у току седнице председавајући посумња да ли постоји кворум одредиће прозивку 

или пребројавање. Прозивка или пребројавање извршиће се и кад то затражи неко и од 

одборника. 
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3. Утврђивање дневног реда и ток седнице 

 

Члан 53. 

Кад председник Скупштине утврди да постоји кворум приступа се утврђивању дневног 

реда. 

Кворум за рад Скупштине постоји ако је на седници Скупштине присутно више од 

половине укупног броја одборника. 

 

Члан 54. 

О дневном реду решава се без претреса. 

Одборник може предложити измене и допуне дневног реда на седници. 

Дневни ред утврђује се већином гласова присутних одборника. 

 

Члан 55. 

Пре преласка на дневни ред, усваја се записник претходне седнице. 

О примедбама на записник одлучује се без претреса. 

Скупштина се изјашњава о сваком предлогу за измену или допуну предложеног дневног 

реда појединачно, а затим о предложеном дневном реду у целини. 

 

Члан 56. 

Пре него што се пређе на дневни ред, председник даје потребна обавештења у вези са 

примљеним предлозима као и другим питањима у вези са седницом. 

 

Члан 57. 

После усвајања дневног реда прелази се на претрес појединих питања по утврђеном 

дневном реду. 

Ако се говорник удаљи од дневног реда, председавајући ће га на то опоменути и позвати 

га да се држи дневног реда. Ако се говорник после другог позива не буде држао дневног реда 

председавајући ће му одузети реч. 

На седници се претреса свако питање на дневном реду пре него што се о њему одлучује. 

Свако питање се претреса све док има пријављених говорника. 

Претрес закључује председник када утврди да више нема говорника. 

 

Члан 58. 

Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и добије реч од 

председника. 

Председник даје реч одборницима по редоследу пријављивања. 

Председник може да предложи ограничење трајања времена излагања о чему одлучује 

Скупштина без претреса. 

Пријаве за реч подносе се чим претрес отпочне и могу да се подносе све до закључења 

претреса. 

Председнику општине и члановима Општинског већа председник Скупштине даје реч 

кад год затраже. 

Известиоци комисија и савета могу говорити и више пута преко реда ако то захтева 

потреба претреса о чему одлучује председник Скупштине општине. 

 

 

Члан 59. 

Говорник може да говори само једанпут о питању које је на дневном реду, најдуже 5 

минута осим ако се претрес предлога аката врши по деловима, главама или појединачним 

члановима, а шеф одборничке групе најдуже 8 минута. Ако се говорник удаљи од дневног реда 

председник ће га опоменути и позвати да се држи дневног реда. Уколико одборник и поред 

опомене настави да говори, председник ће му одузети реч. 
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На предлог председника Скупштине или одборника, време дискусије из претходног 

става овог члана, за поједине тачке дневног реда, Скупштина може продужити.  

Говорник може говорити само једанпут о питању које је на дневном реду, осим ако за 

поједине тачке дневног реда, Скупштина не одлучи другачије.  

Говорник који говори по други пут у оквиру исте тачке дневног реда у складу са 

претходним ставом овог члана, може да добије реч тек када се исцрпи листа говорника који 

говоре први пут. 

Говорник може говорити по други пут у складу са ставом 4. овог члана, најдуже 2 

минута. 

Одборник има право на реплику у трајању од 2 минута ако је у дискусијама претходних 

говорника поменут он или политичка организација којој припада. Одборник има право највише 

на две реплике по тачки дневног реда. Осим председника нико други не може прекинути 

говорника нити га опомињати. 

 

4. Повреда Пословника 

 

Члан 60. 

Одборнику који жели да говори о повреди Пословника, председник даје реч, чим је 

затражи, односно одмах по завршеном излагању претходног говорника. 

Приликом излагања о повреди Пословника одборник је дужан да се позове на члан 

Пословника за који сматра да је повређен, да га цитира и образложи у чему се састоји повреда, 

с тим да може говорити најдуже 2 минута. 

Председник Скупштине је дужан да након тога да објашњење. 

Ако и после објашњења председника Скупштине одборник остане при томе да је 

Пословник повређен, о чему може да се изјасни најдуже у току једног минута, председник 

Скупштине позива Скупштину да се без претреса о томе изјасни. 

 

5. Одлучивање  

 

Члан 61. 

Одлучивању се приступа после претреса, сем у случајевима у којима је овим 

Пословником одређено да се одлучује без претреса. 

Пре или после претреса Скупштина може одлучити да се поједино питање скине са 

дневног реда или да се врати Општинском већу или радном телу на даље проучавање. 

 

Члан 62. 

Претрес питања о којима није потребно да се донесе одлука, или о којима Скупштина не 

може да донесе одлуку завршава се простим прелазом на дневни ред. 

Предлог за прост прелаз на дневни ред може ставити председник Скупштине или 

поједини одборник. 

 Прелаз на дневни ред мора бити образложен. 

 

Члан 63. 

Када се претрес закључи прелази се на гласање о предлогу. 

Скупштина одлучује јавним гласањем уколико овим Пословником, Статутом или 

другим општим актом није одређено да се гласа тајно. 

Одборник се може уздржати од гласања и може да образложи зашто се уздржао од 

гласања. 

 

Члан 64. 

Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично. 

Гласање дизањем руку врши се тако што председник Скупштине прво позива одборнике 

да дигну руку они који гласају за предлог, изброји тако дате гласове, затим позива да дигну 
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руку они који гласају против, изброји тако дате гласове и најзад пита да ли има одборника који 

се уздржавају од гласања, и позива их да дигну руку па и њих изброји. 

 

Члан 65. 

Поименично гласање врши се ако то одреди председник Скупштине из разлога што 

сматра да је то потребно да би тако утврдио резултат гласања или ако то Скупштина одлучи на 

предлог одборника. 

Поименично гласање врши се тако што се тако прозвани одборник изјашњава "за" или 

"против" или се уздржава од гласања. 

Кад прозивање буде завршено, поново се позивају одборници за које у списку није 

назначено да су гласали. 

Секретар Скупштине врши прозивку и пребројава гласове. 

Председник Скупштине утврђује резултат гласања. 

 

Члан 66. 

Тајно гласање врши се гласачким листићима који су исте боје и величине и овереним 

печатом Скупштине општине. 

Кад се гласа о предлогу који треба да се прихвати или одбије, на сваком гласачком 

листићу мора бити исписано:  1) "за"   2) "против". 

Одборник гласа на тај начин што заокружује редни број према свом опредељењу. 

Гласачки листић одборници спуштају у гласачку кутију по прозивци. 

 

Члан 67. 

Ако се тајним гласањем одлучује о избору чланова Општинског већа, на гласачком 

листићу морају бити исписана имена свих предложених кандидата по азбучном реду 

презимена, а испред презимена сваког кандидата ставља се редни број. 

Одборник гласа за кандидате на тај начин што заокружује редне бројеве испред њиховог 

имена. 

Спровођењем избора руководи председник Скупштине, односно најстарији одборник 

коме у раду помажу 2 одборника изабрана на предлог председавајућег и секретара Скупштине. 

 

Члан 68. 

Сваки одборник добија један гласачки листић.  

После расподеле гласачких листића и пошто утврди да је сваки одборник добио 

гласачки листић председник Скупштине даје објашњење о  начину гласања и одређује време за 

попуњавање гласачког листића. 

Сваки одборник лично спушта пресавијени гласачки листић у гласачку кутију. 

Код гласачке кутије гласању присуствује један од одборника који су на седници 

изабрани да помажу председнику у спровођењу избора. 

 

Члан 69. 

Неважећим гласачким листићем сматра се онај листић на коме је заокружен редни број 

испред имена више кандидата од броја који се бира, листић на коме су уписана и заокружена 

нова имена, непопуњен листић као и листић који је попуњен тако да се не може са сигурношћу 

утврдити за кога је одборник гласао. 

Ако је број попуњених гласачких листића већи од броја одборника који су према 

евиденцији гласали гласање се понавља. 

 

Члан 70. 

Пошто сви присутни одборници гласају и председник Скупштине објави да је гласање 

завршено, приступа се утврђивању резултата гласања. 

По завршеном гласању председник Скупштине објављује резултате гласања. 
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6. Одборничка питања 

 

Члан 71. 

Сваки одборник има право да поставља питања у вези са пословима општине. 

Одборничко питање поставља се у писаном облику или усмено, с тим да излагање 

одборника не може да траје дуже од пет минута. 

Одборничко питање може се поставити и између две седнице Скупштине, у писаном 

облику преко председника Скупштине. 

Скупштина мора бити обавештена о свим питањима која су одборници поставили. 

Одборнику се на питање може одговорити писмено или усмено на седници Скупштине. 

Председник Скупштине упозориће одборника, који поставља питање, ако питање није 

постављено у складу са одредбама овог Пословника, односно ако није упућено надлежном 

органу. 

Одборничка питања постављају се на крају седнице. 

 

Члан 72. 

На постављено питање одборник мора добити одговор на истој или најдаље наредној 

седници. 

Из оправданих разлога Скупштина може одлучити да се рок за давање одговора 

продужи. 

 

Члан 73. 

После датог одговора на одборничко питање, одборник који је поставио питање има 

право да у трајању од највише 3 минута коментарише одговор на своје питање или да постави 

допунско питање. По добијању одговора на допунско питање одборник има право да се у 

трајању од највише од два минута изјасни о одговору. 

 

7. Одржавање реда на седници 

 

Члан 74. 

За повреду реда на седници председник Скупштине може да изрекне меру опомене и 

одузимања речи, а Скупштина на предлог председника Скупштине може да изрекне и меру 

удаљења са седнице. 

Изречене мере уносе се у записник, о чему се доноси закључак. 

 

Члан 75. 

Меру опомене изриче председник Скупштине, одборнику који својим понашањем, 

узимањем речи када му је председник није дао, узимањем речи говорнику или сличним 

поступком нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог Пословника. 

 

Члан 76. 

Меру одузимања речи изриче председник Скупштине  одборнику који својим говором 

нарушава ред на седници или повређује одредбе овог Пословника, а већ је на тој седници два 

пута опоменут на придржавање реда и одредаба Пословника. 

 

Члан 77. 

Меру удаљења са седнице изриче Скупштина на предлог председника Скупштине 

одборнику који после изречене мере опомене, односно одузимања речи, ремети и спречава рад 

на седници, вређа Скупштину или одборнике. Одборнику  коме је изречана мера удаљења са 

седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се седница одржава. Мера удаљења изриче 

се без претреса. 
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Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без претходно изречених мера, у 

случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или 

морални интегритет учесника седнице. 

 Уколико се одборник не удаљи меру удаљења извршиће радници Општинске управе 

који опслужују рад Скупштине општине. 

Одборнику коме је изречена мера удаљења изриче се изречена новчана казна у износу 

од 6.000,00 динара, коју је дужан да плати у року од три дана, од дана изрицања мере. 

Уколико одборник не плати изречену новчану казну у остављеном року, новчана казна 

ће бити наплаћена од накнаде која му се исплаћује на име дневнице за рад у Скупштини.  

Ако председник предвиђеним мерама не може одржати ред на седници, одредиће кратак 

прекид седнице. 

Одредбе Пословника о одржавању реда на седници Скупштине општине примењују се и 

на сва друга лица која су присутна на седници Скупштине. 

 

8. Одлагање, прекидање и закључење седнице 

 

Члан 78. 

Ако се у току седнице констатује да не постоји кворум, председавајући одлаже седницу 

за одређени дан и час са истим дневним редом о чему се сви одборници писмено обавештавају. 

Кад услед обимности дневног реда или из других разлога не може да се заврши претрес 

по свим тачкама дневног реда у заказаном дану, Скупштина може одлучити да се седница 

прекине и да се закаже наставак за одређени дан о чему  се писмено обавештавају само одсутни 

одборници. 

 

Члан 79. 

Седницу Скупштине закључује председник после спроведеног одлучивања по дневном 

реду и спроведеној процедури по одборничким питањима. 

 

9. Записник о раду седнице 

Члан 80. 

               Записник на седницама Скупштине води секретар Скупштине или лице које он 

одреди. 

Председник Скупштине може да сам формулише поједине закључке који се уносе у 

записник. 

Сваки одбрник  може захтевати да сам формулише свој предлог или своје мишљење 

ради уношења у записник. 

Ако се председник са тим захтевом не сложи, о захтеву одборника одлучује Скупштина 

без претреса. 

 

Члан 81. 

У записник се обавезно уносе: време и место одржавања седнице, име председавајућег, 

имена одсутних лица са седнице, број одборника који су присуствовали седници, имена лица 

која су била позвана да као гости узму учешће на седници, питања одборника, кратак ток 

седнице, имена говорника са назнаком да ли су говорили за предлог или против предлога, 

резултат гласања по појединим питањима, предлоге изнете на седници и закључке донете на 

седници. 

 

Члан 82. 

На седницама Скупштине  могу се водити стенографске белешке које садрже пун ток 

седнице као и снимање на магнетофонској траци. Говорник има право да прегледа текст свог 

говора и да направи исправке.  

Председник Скупштине се стара да се одборнику обезбеди вршење овог права. 
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IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА АКАТА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 83. 

Скупштина доноси: одлуке, решења, програм развоја, урбанистички план, буџет и 

завршни рачун, препоруке и закључке и друга акта и даје аутентична тумачења аката која 

доноси. 

 

Члан 84. 

Предлог одлуке и другог општег акта могу да поднесу председник општине, Општинско 

веће, радна тела Скупштине и сваки одборник. 

Предлог одлуке и другог акта подноси се у облику у коме се доносе и мора да буде 

образложен. 

Предлог одлуке и другог акта који је упућен Скупштини председник Скупштине 

доставља одборницима. 

Председник Скупштине упућује предлог акта надлежној комисији - савету као и 

Извршном органу ако он није предлагач. 

 

Члан 85. 

Предлог акта се пре разматрања у Скупштини разматра у надлежном радном телу. 

Надлежно радно тело у свом извештају може предложити Скупштини да прихвати 

предлог акта у целини, или предложити да Скупштина донесе одлуку у тексту делом или у 

целини измењеном у односу на текст који је поднео предлагач. 

 

Члана 86. 

О предлогу акта води се начелни претрес уколико Скупштина не одлучи да се врши  

претрес текста по деловима, главама или појединачним члановима предлога акта. 

Предлагач акта или његов представник може на почетку претреса да изложи допунско 

образложење предлога.  

Он има право да учествује у претресу све до закључења претреса предлога акта, да даје 

објашњења и износи своја мишљења. 

После завршетка претреса о предлогу акта Скупштина може предлог акта усвојити, 

одбити или вратити предлагачу ради допуне. 

 

1. Подношење амандмана 

 

Члан 87. 

Предлог за измену и допуну предлога одлуке или другог општег акта подноси се у 

облику амандмана председнику Скупштине у писаном облику са образложењем.  

На предлог: Статута, буџета, Генералног урбанистичког плана, амандмани се подносе у 

писаној форми, најкасније 24 сата пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине, а 

остали пре почетка седнице. 

Амандман могу поднети: одборник Скупштине, одборничке групе, председник 

општине, Општинско веће, комисија или савет Скупштине општине. 

 

Члан 88. 

Поднете амандмане председник Скупштине упућује надлежном радном телу и 

Извршном органу. 

 

Члан 89. 

Извршни орган односно надлежно радно тело дужни су да пре седнице Скупштине 

размотре амандмане који су поднети на предлог одлуке или другог општег акта и да 

Скупштину обавесте за које амандмане предлажу да их Скупштина прхвати а за које да их 

одбије. 
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О амандманима које Извршни орган односно комисија - савет нису прихватили, 

одлучује Скупштина приликом гласања о предлогу акта посебно. 

 

Члан 90. 

Предлагач одлуке може да подноси амандман све до закључења претреса предлога 

одлуке. 

О амандману не може да се одлучује пре него што се надлежна радна тела и Извршни 

орган изјасне о њему.  

Члан 91. 

Ако је амандман поднео предлагач он постаје саставни део предлога одлуке и о њему 

Скупштина одвојено не гласа. 

 

Члан 92. 

О амандманима се гласа према редоследу чланова општег акта на које се односе. 

Ако је на исту одредбу општег акта поднето више амандмана о амандманима се гласа 

оним редом којим су поднети. 

Прихваћени амандмани постају саставни део предлога одлуке. 

 

Члан 93. 

Кад се заврши претресање предлога одлуке и када се заврши гласање о предложеним 

амандманима ако их је било, прелази се на гласање о  предлогу одлуке у целини. 

Предлог одлуке усвојен је у Скупштини када га Скупштина према одредбама овог 

Пословника изгласа у целини. 

 

2. Доношење одлуке и других општих аката 

     по хитном поступку 

 

Члан 94. 

Предлагач одлуке може предложити доношење одлуке или другог општег акта по 

хитном поступку и дужан је да то образложи. 

О сваком предлогу Скупштина одмах одлучује. 

Ако је хитан поступак прихваћен Скупштина одређује рок у коме ће надлежно радно 

тело поднети извештај. 

Ако радно тело не поднесе извештај у одређеном року претрес акта може се обавити у 

Скупштини без извештаја радног тела. 

Амандман на предлог одлуке која се доноси по хитном поступку може се подносити до 

завршетка претреса. 

 

X ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА 

 

Члан 95. 

Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине. 

Одборник који је из оправданих разлога спречен да присуствује седници дужан је да о 

томе претходно обавести председника Скупштине. 

 

Члан 96. 

Одборник има право на накнаду путних трошкова и изгубљене зараде настале 

обављањем одборничке функције у  у складу са одлуком Скупштине. 

 

Члан 97. 

Одборник, Председник општине, члан Општинског већа, члан радног тела, секретар 

Скупштине општине, начелник Општинске управе не може бити позван на кривичну 
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одговорност и било коју другу одговорност, притворен или кажњен за изражено мишљење или 

став на седници Скупштине општине. 

 

Члан 98. 

После извршене верификације мандата  одборнику Општинска изборна комисија издаје 

уверење. 

 

Члан 99. 

Одборнику може престати мандат пре истека времена на које је изабран у случајевима и 

на начин утврђен Законом о локалним изборима. 

 

XI ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ 

Члан 100. 

Седнице Скупштине су јавне. 

Само о појединим питањима расправља се и одлучује без присуства јавности. Одлука о 

овом предлогу доноси се без претреса. 

Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на нејавној седници, као и 

одлуку која је на таквој седници донесена. 

 

Члан 101. 

Јавним седницама могу присуствовати грађани општине Блаце у броју који неће 

ометати рад седница и који је могућ с обзиром на расположив простор. 

Присутни грађани не смеју да ремете рад на седници. 

 

Члан 102. 

Представници штампе и других средстава јавног информисања могу присуствовати 

свим јавним седницама Скупштине и седницама радних тела Скупштине. 

Скупштина може одлучити да представници средства јавног информисања присуствују 

седници и када се на њој претреса неко питање без присуства јавности. О таквом питању 

представници средстава јавног информисања могу да дају за јавност само обавештења за које 

се одлучи на седници. 

Секретар Скупштине одржава везу између представника средстава јавног информисања 

и Скупштине.     

 

XII ПОТПИСИВАЊЕ АКАТА 

Члан 103. 

 Акта Скупштине потписује председник Скупштине, заменик председника, председници 

комисија и секретар Скупштине. 

О чувању и објављивању аката Скупштине стара се секретар Скупштине. 

Акти Скупштине за које је одређено да се објављују, објављују се у "Службеном листу 

општине Блаце". 

 

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 104. 

Измене и допуне овог Пословника врше се по поступку за његово доношење. 

 

Члан 105. 

 На све што није регулисано овим Пословником примењују се одредбе Закона о локалној 

самоуправи и одредбе Статута општине Блаце.   

 

 

 

Службени лист Општине Блаце број 13/17 Страна 72



Члан 106. 

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине 

општине Блаце број I-02-648/2016 од 12.5.2016.године („Службени лист општине Блаце" број 

6/16). 

Члан 107. 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Блаце". 

Број: I-020-2338 /2017 

У Блацу, дана 17.12.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК     

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др. закон), члана 7. 11. и 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн., 125/14-

усклађени дин. изн., 95/15-усклађени дин. изн., 83/16, 91/16-усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 

96/17-усклађени дин. изн.,) и члана 41. став 1. тачка 8. и 15. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 

дана 17. 12. 2017. године, доноси: 

 

 ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНAМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком врши се измена Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист 

општине Блаце“, број 10/12, 3/13 и 3/14).  

 

Члан 2.  

 У члану 14. став 1. Одлуке о локалним комуналним таксама, у таксеној тарифи број 4, тачка 4 

– код: 

„Заузимања јавне површине испред пословног простора у пословне сврхе (продаја робе, пружање 

угоститељских и других услуга) плаћа се комунална такса“: 

 - код I зоне, број „35,00“, замењује се бројем „12,00“; 

 - код II зоне, број „25,00“, замењује се бројем „10,00“. 

 

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Блаце“, 

број 10/12, 3/13 и 3/14) остаје непромењена. 

 

Члан 4.  

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

Блаце“. 

 

Број: I-434-2323/17 

Дана, 17. 12. 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 

88/13 и 105/14), чл. 20. ст. 1. тач 25. и чл. 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. Закон,101/16-др. закон) и члана 41. став 1. тачка 8. и 18. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 12. 2017. године, доноси 

 

 ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, 

УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

Члан 1.  

 Овом Одлуком врши се измена Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у својини општине Блаце („Службени лист општине Блаце, број 1/15, 7/15 и 9/15).  

 

Члан 2.  

 У члану 3. став 40. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

својини општине Блаце, 

 у алинеји 3. број „500“, замењује се бројем „170“; 

 у алинеји 4. број „300“, замењује се бројем „100“. 

 

Члан 3.  

 У осталом делу Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

својини општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 1/15, 7/15 и 9/15) остаје 

непромењена. 

 

Члан 4.  

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

Блаце“. 

 

Број: I-404-2322/17 

Дана, 17. 12. 2017.  године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК    

                  Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 

број 15/16), а у вези са чланом 18. и 19. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог закона, 83/2005-исправка 

другог закона и 83/2014-други закон), члана  23. Одлуке о оснивању Туристичке организације 

„Блаце“, са седиштем у Блацу („Службени лист општине Блаце“, број 13/16) и члана 41. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 12. 2017. године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

 О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 

Члан 1. 

 Спроводи се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем 

у Блацу. 

Члан 2. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за именовање директора јавних 

предузећа на територији општшине Блаце. 

 

Члан 3. 

 Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у најмање 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на 

званичној инетрнет страници општине Блаце, у року од осам дана од дана доношења Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора. 

 

Члан 4. 

 Решење о именовању директора објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и 

„Службеном листу општине Блаце“. 

 

Члан 5. 

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

 

  Број: I-119-2335/17 

            У Блацу, дана 17.12.2017. године 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

                                               Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 76, 77, 78. и 79. Закона о запосленима у атономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16) и члана 41. став 1. тачка 8. 

Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Скупштина  општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 12. 2017. године, доноси 

 

 

  

 КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

за 2018. годину 
 

 
 
 

1) Постојећи број службеника и намештеника 

на дан 01. децембар 2017. године 

 

 

-  по радним местима 

 

Радна места службеника на положају Број извршилаца 

Начелнике Општинске управе општине Блаце 1 

 

 

 

Радна места намештеника Број извршилаца 
Дактилограф 2 

Возач 2 

Курир 4 

Портир-домар 2 

Хигијеничарка-спремачица 2 

 

 

 

 

Звања службеника  Број извршилаца 

самостални саветник 7 

саветник 12 

млађи саветник 3 

сарадник 5 

млађи сарадник  

виши референт 6 

референт  

млађи референт  

 

 

 

0 2  . Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 

                            2018. години за коју се доноси Кадровски план 
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Радна места службеника на положају Број извршилаца 

Начелнике Општинске управе општине 

Блаце 
1 

 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

самостални саветник 8 

саветник 16 

млађи саветник 2 

сарадник 6 

млађи сарадник  

виши референт 6 

референт  

млађи референт  

намештеник 11 

 

         3.Број приправника чији се пријем планира 

 

Приправници Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 6 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 

средња стручна спрема 0 

 

4. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у 

    кабинету председника оштине Блаце. 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 2 

средња стручна спрема 1 

 

5. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира  

    због повећања обима посла 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 5 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 3 

средња стручна спрема 2 

 

      6. Кадровски план Општинске управе општине Блаце за 2018. годину ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у Службеном листу општине Блаце. 

 

Бр. I-02-2294/17 

У Блацу, 17. 12. 2017. године     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 ), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( 

„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон ) и члана 41. став 1. тачка 

8. Статута општине Блаце („Службени лист Oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 9/15 и 1/16), 

Скупштине општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 12. 2017. године, доноси  

 

КОДЕКС 
ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Кодекс 

Члан 1. 

 

 Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила 

понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање 

службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и 

доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, 

служби и организација основаних од Општине Блаце. 

Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, 

организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе. 

 
Област примене 

Члан 2. 

 

 Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима, 

службама и организацијама Општине Блаце (у даљем тексту: службеници) када обављају послове из 

своје надлежности. 

Сврха Кодекса 

Члан 3. 

 
Сврха овог Кодекса је:  

 да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да 

се придржавају службеници, 

 да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда, 

 да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника, 

 да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт, 

 да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника. 

 

Члан 4. 

 
Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе. 

 
II ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА 

 
Законитост и непристрасност 
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Члан 5. 

 

 Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја 

дискрециона овлашћења примењује непристрасно.   

 Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону 

заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом. 

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће 

неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман. 

 Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким 

притисцима и мотивима. 

 

Објективност 

Члан 6. 

 

 У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих 

правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни 

случај. 

 

Забрана дискриминације 

Члан 7. 

 

 Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред 

законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке. 

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то 

уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног 

случаја. 

 Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање 

интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по 

било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских 

својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, 

држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног стања, психичког и физичког 

инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, 

брачног и породичног статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, 

синдикалним и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима. 

 

Забрана злоупотребе и прекорачења службених  овлашћења 

Члан 8. 

 

 Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су утврђене 

законом и другим одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена 

овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи. 

 Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно 

поступање.  

 

Заштита података о личности 

 

 Члан 9. 
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 Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће 

стандарде у погледу њихове заштите. 

 Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их 

неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих. 

  

Приступ информацијама од јавног значаја 

Члан 10. 

 

 Службеник се стара о поштовању права на приступ информацијама од јавног значаја на начин 

који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који 

регулише приступ информацијама од јавног значаја и правилима која важе у органу, служби или 

организацији. 

 

Пружање информација о поступку 

Члан 11. 

 

 Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се 

код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка. 

 Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке 

треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да 

информације које пружа буду јасне и разумљиве странци. 

 Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да 

наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери наведену 

информацију. 

 Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о 

томе како да формулише свој захтев писаним путем. 

 Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није 

надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству 

контакт податке. 

Исправљање пропуста 

Члан 12. 

 

 У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе 

странака, службеник је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да отклони негативне 

последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да обавести странку о праву на 

одговарајуће правно средство и приговор због пропуста. 

 

Разумни рок за доношење одлука 

Члан 13. 

 

 Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном 

року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.  Исто правило 

примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници 

од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће донети 

у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и предузети све 

што је потребно да се одлука донесе што пре. 

 

Понашање службеника у јавним наступима 

Члан 14. 
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 У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне 

самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним 

знањем и Кодексом. 

 Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне 

самуправе и лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не 

вређа углед органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има 

поступати и када је реч о личном и пословном угледу других физичких и правних лица. 

  

Поштовање других и учтивост службеника 

Члан 15. 

 

Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем.  Приликом 

комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни. 

 Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем 

електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и 

прецизније одговоре. 

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори. 

 

Стандард пословне комуникације 
Члан 16. 

 

Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року (најкасније у 

року од 24 сата) одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.  

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на 

електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке 

или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке. 

 

Слање поднеска/дописа или електронске поште 

Члан 17. 

 

Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум. 

Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице) или 

функцију, односно пословно име привредног друштва.  

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, звањем 

и осталим подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил 

писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.  

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност 

информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 

Члан 18. 

 
Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка или 

одласка са радног места евидентирају на прописан начин. 

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 

30 минута. 

Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена. 

Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења 

руководиоца или запосленог којег руководилац овласти. 
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Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у 

радне просторије органа, службе или организације ван радног времена. 

 

Стандарди одевања на радном месту 

Члан 19. 

 

 Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника, и 

да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, 

верску или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и 

неутралност.  

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а 

основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.  

 Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу 

поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања 

дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса. 

 

Уредност радних просторија 

Члан 20. 

 

 Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све 

време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих. 

Забрањено је конзумирање хране у радној просторији, као и њено држање на столу. 

 

III ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Право притужбе због кршења Кодекса 

Члан 21. 

 

 Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу 

органа, службе или организације  (у даљем тексту: надлежни руководилац). 

 Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим радњама. 

  Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим 

актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса. 

 
Праћење примене Кодекса 

Члан 22. 

 

 Надлежни руководилац Општине Блаце  прати и разматра примену Кодекса.  

 За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица. 

 Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни руководилац може за 

примену Кодекса издати посебна упутства. 

 Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе 

или организације. 

 Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на 

кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом, покренутим и окончаним 

дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за 

које руководиоци органа, служби или организација сматрају да су од значаја за праћење примене 

Кодекса. 

 

Дисциплинска одговорност 
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Члан 23. 

 

 Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, 

уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или 

другим прописом. 

  

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса 

 Члан 24. 

 

 Текст Кодекса начелник општинске управе поставља на интернет страници Општине Блаце, а 

у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини доступним 

странкама на другим одговарајућим местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне 

канцеларије и др.).  

 Надлежни руководилац упознаје све службенике са садржином Кодекса. 

 

Ступање на снагу 

Члан 25. 
 

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

 

 Број: I-110-2317/17 

Датум: 17. 12. 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                       Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 536. став 5. Закона о привредним друштвина („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 41. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана: 17. 12. 

2017. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 

 

  

 

Члан 1. 

 

Усваја се почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа Дирекција за урбанизам, 

изградњу и стамбене послове општине Блаце- у ликвидацији, сачињен од стране ликвидационог 

управника, са стањем на дан 01.07.2017. године 

 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у „Службеним листу општине 

Блаце“ 

 

Члан 3. 

 

Одлуку доставити: ликвидационом управнику, Агенцији за привредне регистре  и архиви овог 

органа. 

 

 

Број: I-023-2200/17 

У Блацу, дана 17.12.2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

         Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 99.   Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 

81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013 –Одлука УС, 98/2013 –

Одлука УС, 132/2014, 145/2014), члана 27. ст. 10. Закона о јавној својини (Службени гласник РС“ 

бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 21 ст 2 Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања  писмених понуда ( Службени гласник РС“, 

бр.24/2012, 48/2015,  99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 14. Одлуке  о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини  Општине Блаце  („Службени  лист општине Блаце“, 

бр. 1/15, 7/15, 9/15), чл. 22. ст.1. Одлуке о грађевинском земљишту ( Службени лист општине Блаце“, 

бр 1/10), члана 7 и 8.Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине 

Блаце ( Службени лист општине Блаце“, бр.5/17)  по спроведеном поступку јавног надметања  дана 

23. октобра 2017. године, за отуђење из јавне својине  Општине Блаце грађевинског земљишта на 

катастарској парцели бр.6599/7  К.О. Блаце, површине 41 м2,  на предлог Комисије за отуђење 

непокретности из јавне својине општине  Блаце, на основу чл.41. ст.1. тач. 18. Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце 

на седници одржаној дана 17.12.2017. године,  доноси :  

  ОДЛУКУ 

O ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ  СВОЈИНЕ  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 

КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6599/7  К.О. БЛАЦЕ 

 

Члан 1 

Грађевинско земљиште у јавној својини Општине Блаце , у улици  Светог Саве бб, у Блацу , 

локација предвиђена за изградњу пословног  објекта,  означена као кп.6599/7,  део површине 41м2,  

уписано  у  лист непокретности број 4195  КО Блаце ОТУЂУЈЕ СЕ   Ваљаревић Вишеславу, из 

Блаца,  улица  Косанчић Ивана бр,  за понуђену цену од  1.250,00 евра у динарској противвредности 

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате . 

Члан 2 

   Обавезује се Ваљаревић Вишеслав, из Блаца,  да са општином Блаце закључи  уговор о 

отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од доношења  Одлуке у противном  сматраће се 

да је одустао  и ова Одлука престаје да важи, као и да у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи  прибави код надлежног органа  неопхопдне дозволе за изградњу и локацију приведе 

намени у року од 3 године од доношења ове Одлуке.  
Члан 3 

 Стицалац права својине грађевинског земљишта на катастарској парцели број 6599/7 

К.О.Блаце, понуђену цену овог земљишта у износу од 1.250,00 евра у динарској противвредности по 

средњем званичном курсу НБС на дан уплате , дужан  је да до дана закључења и овере уговора о 

отуђењу грађевинског земљишта уплати једнократно на рачун буџета Општине Блаце, број 840- 

841151843-84 позив на број 97 29-023. 
Члан 4 

У року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, а након прибављеног мишљења 

Општинског правобраниоца закључиће се Уговор о отуђењу непокретности ближе описане у чл.1 

ове Одлуке, којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе. 

Овлашћује се Председник општине Блаце, да по прибављеном мишљењу Општинског 

правобраниоца у име Општине закључи Уговор из ст.1 овог члана. 

 

Бр. I-463-2340/2017                          

У Блацу, дана 17.12.2017.год 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

.                                                                                             ПРЕДСЕДНИК                                  
                                                                                     Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр, 

64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013 –Одлука УС, 98/2013 –Одлука УС, 

132/2014, 145/2014), члана 27. ст. 10. Закона о јавној својини (Службени гласник РС“ бр.72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон и 108/2016), члана 21.Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања  писмених понуда ( Службени гласник РС“, бр.24/2012, 48/2015,  

99/2015, и 42/2017), члана 14. Одлуке  о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у својини  Општине Блаце  („Службени  лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15), чл. 22. 

ст.1. Одлуке о грађевинском земљишту ( Службени лист општине Блаце“, бр 1/10),  чл. 7 и 8. Одлуке 

о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине  Општине Блаце   бр. I – 463 -860/17 

од 05.05.2017. године ( „Службени лист Општине Блаце 5/2017 ), по спроведеном поступку јавног 

надметања-друга лицитација,  дана 12. децембра.2017.године, за отуђење из јавне својине  Општине 

Блаце грађевинског земљишта,  локација бр.15 -кат.парцела бр.5827/2 КО Блаце, површине 201м2,  на 

предлог  Комисије за отуђење  непокретности из јавне својине општине Блаце, на основу чл.41. ст.1. 

тач.18. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Скупштина  општине Блаце на седници одржаној дана 17.12.2017. године,  доноси:  

  ОДЛУКУ 

O ОТУЂЕЊУ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5827/2  К.О. БЛАЦЕ 

Члан 1. 

Грађевинско земљиште  означено као локација бр.15, катастарска парцела 5827/2,   површине 

201м2,  уписано  у  лист непокретности број 1064  КО Блаце, у улици  Маршала Јозефа Пилсудског, у Блацу, 

предвиђено за изградњу  индивидуалних породичних стамбених објеката, ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине 

Општине Блаце, по тржишним условима ЋУРЧИЋ САШИ, из с.Ђуревац, општина Блаце. 
Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке се отуђује по тржишној цени у висини од 3015,00 евра  постигнута по 

спроведеном поступку другог јавног надметања који је спровела Комисија за отуђење непокретности из  јавне својине 

Општине Блаце. 

Члан 3. 

       Обавезује се ЋУРЧИЋ САША, из Ђуревца, Блаца,  да са општином Блаце закључи  уговор о 

отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од доношења  Одлуке у противном  сматраће се да је 

одустао  и ова Одлука престаје да важи, као и да у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи  

прибави код надлежног органа  неопхопдне дозволе за изградњу и локацију приведе намени у року од 3 

године од доношења ове Одлуке.  
Члан 4. 

 Стицалац права својине грађевинског земљишта катастарске парцеле бр.5827/2 КО Блаце, површине 

201м2 К.О.Блаце, понуђену цену овог земљишта у износу од 3015,00   евра у динарској противвредности по 

средњем званичном курсу НБС на дан уплате , дужан  је да до дана закључења и овере уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта уплати једнократно на рачун буџета Општине Блаце, број 840- 841151843-84 позив 

на број 97 29-023. 
Члан 5. 

У року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, а након прибављеног мишљења Општинског 

правобраниоца закључиће се Уговор о отуђењу непокретности ближе описане у чл.1 ове Одлуке, којим ће се 

ближе уредити међусобна права и обавезе. 

Овлашћује се Председник општине Блаце, да по прибављеном мишљењу Општинског 

правобраниоца у име Општине закључи Уговор из ст.1 овог члана. 

Бр.I-463-2339/2017 

У Блацу, дана 17.12.2017.године                 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК                                  
                                              Милош Васиљевић с.р 
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На основу члана 27. став 10. и 29. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016), члана  3. став 4. и члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 

5. и 5а Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, бр.1/15, 7/15 и 9/15) и члана 41. став 1. тачка 18 Статута општине 

Блаце("Сл. лист општине Блаце", бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16 ) у складу са чл.5 Закона о промету 

непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015) на предлог Kомисија за отуђење 

непокретности - дела објекта из јавне својине Општине Блаце, образована решењем Скупштине општине 

Блаце број: I-02-1446/15 од 24.9.2015. године,  на основу чл. 41. ст.1. тач.18. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина  општине Блаце на 

седници одржаној дана 17.12.2017. године,  доноси:  
О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ УПИСАНЕ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 

БРОЈ 1064 К.О. БЛАЦЕ  

 

Члан 1 

ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине општине Блаце, по тржишним условима, непосредном погодбом,  заједнички 

удео Општине Блаце на објекту бр.1, на кп.6022/2, уписан у ЛН 1064 КО Блаце, бруто површине 104,24м2, 

нето површине 74,29м2 (поткровље пословног објекта са посебним улазом, које се  састоји од хола, три 

канцеларије, ВЦ-а и степеништа, намена у функцији администрације, спорта, рекреације и здравства, део 

објекта бивше зграде „Победе“), на коме је Општина Блаце уписана као носилац права јавне својине. 

  

Члан 2 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се отуђује сувласнику Павловић (Милош) Драгану, из с. Ђуревац, по 

тржишној цени  постигнутој у поступку непосредне погодбе који је спровела Комисија за отуђење 

непокретности –дела објекта из јавне својине Општине Блаце,  на основу налаза и мишљења вештака 

грађевинске струке и утврдила купопродајну  цену за укупну површину која се отуђује у износу од  19.069,59 

еура, с тим што ће се уплата извршити у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне 

банке Србије на дан уплате,  на рачун буџета Општине Блаце, број 840- 811151843-89 позив на број 97 29-023. 

  

Члан 3 

О отуђењу непокретности из чл.1. ове Одлуке из јавне својине Општине Блаце  купац Павловић (Милош) 

Драган је у обавези  да са општином Блаце закључи уговор о отуђењу непокретности, којим ће се ближе 

уредити међусобна права и обавезе,  у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, а након прибављеног 

мишљења Општинског правобраниоца,   у противном ова Одлука престаје да важи. 

 

Члан 4 

Уговор о отуђењу непокретности из чл.1.ове Одлуке у име општине потписује Председник општине Блаце у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, уз претходно прибављено мишљење Општинског 

правобраниоца. 

Текст Уговора о отуђењу непокретности из јавне својине општине Блаце припремиће Комисија за отуђење 

непокретности- дела објекта из јавне својине Општине Блаце, 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине Блаце“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Број :I-463-2413 /17 од  17.12.2017.године 

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК    

                                                            

                                                                                                      Милош Васиљевић с.р                                     
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  На основу члана 20. став 1. тачка 9. и члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. Закон, 101/16-др.закон) и члана 41. став1. тачка 5. 

Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана: 17. 12. 2017. године, донела је      

 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНИ БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Локални акциони план запошљавања за општини Блаце за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

 

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

 

 

 

Број: I-101-2411/17 

Дана: 17. 12. 2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Милош Васиљевић с.р 
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ОПШТИНА БЛАЦЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ЛОКАЛНИ  АКЦИОНИ  ПЛАН  ЗАПОШЉАВАЊА 

 

ЗА ОПШТИНУ  БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Блаце, децембар 2017 .годинe 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

1. УВОД 

 

 

 

 

2. КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 

 

 

- МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

 

- МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

 

- ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

 

                            1.    РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

                               

2. СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ 

 

                     -     ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ 

 

                     -     ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

  

      -     ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ 

             БЛАЦЕ 

     

      -     ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

                    -     ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА 
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УВОД 

 

 

 

Локални акциони план запошљавања за 2018. годину за општину Блаце( у даљем тексту: 

ЛАПЗ) представља основни инструмент запошљавања у 2018. години. Њиме се дефинишу 

приоритети и циљеви политике запошљавања за 2018. години и утврђују програми и мере који ће се 

реализовати у 2018.години на територији општине Блаце, како би се достигли циљеви и постигло 

повећање запослености. ЛАПЗ представља обједињени годишњи преглед програма или мера активне 

политике запошљавања на локалном нивоу (као одговора на идентификовано стање, потребе и 

могућности локалног тржишта рада) и интегрални део политике локалног економског развоја. 

Уважавајући смернице и препоруке нове Европске стратегије 2020 за раст и развој,и реално 

стање на тржишту рада Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике 

Србије и одређени приоритети који ће се реализовати у 2018. годину. 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености  (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 од 15. маја 2009, 30/10 од 7. маја 2010 - др. закон, 

88/10 од 23. новембра 2010. и 38/15 од 29. априла 2015.), Национална стратегија запошљавања за 

период 2011- 2020. године ("Службени гласник РС", број 37/2011).  

У контексту смерница и препорука Стратегије Европа „2020.” за послове и раст и стратешких 

опредељења даље изградње и развоја Републике Србије, уз уважавање карактеристика националног 

тржишта рада утврђено је као основни циљ политике запошљавања, да се у Републици Србији до 

краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености и да се 

политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ. 

Смањење разлика у индикаторима између тржишта рада у Републици Србији и ЕУ представља један 

од приоритета у периоду реализације стратегије. 

Ради постизања општег (стратешког) циља, а у складу са препознатим изазовима, дефинисани 

су појединачни циљеви који кроз спровођење различитих програма, мера и активности треба да 

допринесу повећању запослености у Републици Србији. 

ЛАПЗ представља кључни инструмент локалне политике запошљавања који треба да послужи 

ЈЛС да се:  

- боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног тржишта рада; 

- кључни елементи ЛАПЗ ускладе и/или интегришу у локални стратешки оквир; 

- припреми одговрајући сет мера подршке у оквиру других референтних области локалног 

економског развоја. 
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КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 

 

МАКРО - ЕКОНОМСКИ ОКВИР  

 

              Број регистрованих запослених за 2016. годину по подацима Републичког завода за 

статистику,  у општини Блаце био је 2306 запослених што је 21,3% у односу на  број становника. 

 
 

Према подацима Републичког завода за статистику чији је извор Агенција за привредне 

регистре, број активних привредних друштава у 2016. у Општини Блаце био је 94, док је активних 

предузетника било 323. 
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Ако знамо да је блачка општина једно неразвијено претежно пољопривредно подручје, оваква 

економска активност, може се сматрати прилично обећавајућом. 

Циљеви активне политике запошљавања су: 

1. повећање запослености, 

2. улагање у људски капитал, 

3. социјална инклузија. 

  

1. Повећање запослености и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у 

приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно 

од повећања такозваних „добрих послова“. 

2. Улагање у људски капитал огледа се анализи и планирању образовне политике у складу са 

потребама тржишта рада и унапређењу квалитета образовања и обука нарочито у делу који се 

односи на кратке обуке и практичну наставу. 

3. Социјална инклузија односи се на одређени број грађана који су у немогућности да се укључе и 

постану продуктивни део друштвене заједнице, без обзира који је разлог у питању( недостатак 

основних знања, немогућност за доживотним учењем, сиромаштва и дискриминације  

Проблеми  у области запошљавања и програми за њихово решавање, пројектују се на све 

појединачне локалне средине, те и на Блаце у Топличком региону.  

 

  Приоритети политике запошљавања у општини Блаце у 2018.години су: 

-побољшање услова за запошљавање младих,  

-укључивање теже запошљивих категорија незапослених лица – додела субвенција за подршку 

женском предузетништву, 

-побољшање услова за запошљавање категорија маргиналних група. 

 

    Административни и географски положај 

 

Општина Блаце, по површини је мања копаоничка општина (306 км²), смештена у Топличкој 

котлини, на источним падинама Копаоника и југозападним падинама Јастрепца. Само Блаце 

смештено је поред реке Блаташнице на око 12 км узводно од њеног улива у Расину. На надморским 

висинама од 380-430 мнм (средња висина 395 мнм), Блаце лежи на вододелници сливова река Расине 

и Топлице. Иако има периферан инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне 

коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу, и 

Прокупљу, што представља повољан транзитни положај ( најкраћи пут између Топличке и 

Крушевачке котлине). Кроз општину протичу мањи водотоци Блаташнице ( притоке Расине) и 

Барбатовачке реке (притоке Топлице). Територија општине Блаце се граничи са севера територијом 

општине Крушевац, са истока општином Прокупље, са југа Куршумлијом и са запада општином 

Брус. 

Хидролошки раритет представља Блачко језеро, површине око 12 ха које се напаја подземним 

водама Блаташнице. 

По попису из 2002.године, општина Блаце има 13 759 становника. 

По попису из 2011.године, општина Блаце има 11 686 становника. 
 

       Број становника по насељима:   

 

  Општина БЛАЦЕ  Број становника  

  Насеље/година  1948  1953  1961  1971  1981  1991  2002  

1  Алабана  483  489  370  298  227  180  146  

2  Барбатовац  1020  1125  947  691  568  424  356  
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3  Блаце  1824  2181  2564  3373  4362  5228  5465  

4  Брежане  221  230  191  151  92  77  61  

5  Вишесело  381  388  358  315  202  145  117  

6  Врбовац  566  598  503  403  302  244  161  

7  Горња Драгуша  605  604  475  409  389  361  258  

8  Г. Јошаница  968  1031  989  830  635  549  329  

9  Горње Гргуре  869  884  741  636  516  388  327  

10  Горње Сварче  530  592  440  318  223  178  128  

11  Доња Драгуша  358  402  335  268  213  180  120  

12  Доња Јошаница  410  426  377  290  197  142  98  

13  Доња Рашица  236  186  180  180  123  94  98  

14  Доње Гргуре  410  435  344  244  211  121  127  

15  Доње Сварче  430  434  349  278  196  161  122  

16  Дрешница  320  356  332  270  216  125  102  

17  Ђуревац  547  541  491  463  410  397  353  

18  Качапор  188  196  171  144  94  104  72  

19  Кашевар  928  748  626  576  497  418  336  

20  Криваја  533  532  437  387  267  220  173  

21  Кутловац  486  497  421  351  284  226  180  

22  Лазаревац  436  422  345  242  179  159  114  

23  Мала Драгуша  420  430  322  299  241  201  157  

24  Међухана  493  538  429  356  303  263  187  

25  Музаће  375  392  436  350  287  189  152  

26  Попова  650  662  580  455  369  273  224  

27  Пребреза  871  884  756  607  513  400  329  

28  Претежана  256  253  259  260  181  161  114  

29  Претрешња  547  572  517  379  264  217  150  

30  Придворица  491  514  437  318  253  201  124  

31  Рашица  400  496  438  342  285  244  183  

32  Сибница  897  947  899  716  609  549  470  

33  Стубал  558  544  505  490  468  467  396  

34  Суваја  274  268  210  167  116  87  89  

35  Суви До  1087  1132  956  741  603  505  389  

36  Трбуње  1241  1262  1119  961  851  710  559  

37  Чунгула  1259  1284  1125  887  714  484  419  

38  Чучале  571  572  557  398  373  279  233  

39  Џепница  313  334  371  312  272  235  231  

40  Шиљомана  224  227  197  176  157  123  110  

 УКУПНО-1991       15149 

  УКУПНО-2002.г.  23676  24608  22099  19331  17262  15709  13759  

 УКУПНО-2011.г.       11 686 

 

 

Етничка структура 

 

Од укупно 11686 становника општине, у самом Блацу живи 5261, а у сеоским насељима 6607, 

по попису из 2011.године По националној или етничкој припадности 11479 су изјашњени као Срби, 
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17 као Црногорци, 8 Југословени, 7 је Горанаца, 5 Мађара, 9 Македонаца, 70 Рома, 1 Рус, 3 Хрвата, 1 

Чех, неизјашњених и неопредељених је 16, по регионaлној припадности 5 и непознато: 138. 

 

Кретање становништва 

         Кретање становништва у општини Блаце карактеришу три основне детерминанте: 

        -низак наталитет, 

        -повећане стопе морталитета, 

        -миграциони процеси. 

     Иако Општина Блаце има површину мању од просека за Централну Србију (просек 504 км², 

Општина Блаце 306 км²), она спада у општине Србије са малим бројем становника (11 686 

становника према попису 2011. године) и мањом густином насељености (45 ст/км²)   у односу на 

Централну Србију (98 ст/км²). У односу на своје непосредно окружење, које има врло сличне  

географске и социо-економске предиспозиције за насељавање, однос површине и броја  

становника Општине Блаце   (45 ст/км²) мањи је него у осталим топличким општинама (Житорађа 

Куршумлија, Прокупље). 
 
Број становника општине Блаце константно опада, а становништво стари већ више од  
шездесет година. Овом процесу је, пре свега, допринело континуирано пражњење сеоских  
насеља. Једино насеље чији број становника расте је општински центар, који је и највеће насеље у 
Општини. 
 

• Изузетно лоша старосна структура, а посебно у насељима Придворица, Доње 
Сварче,Доња Јошаница и Попова; 
• Изузетно висока вредност негативног природног прираштаја; 
• Велик удео породица без деце; 
• Недовољна заступљеност терцијарног сектора у контигенту активног  
становништва  које обавља занимање у насељима без општинског центра; 
• Мала залиха радне снаге, с обзиром на високу искоришћеност активног 
становништва; 

  
  
МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

Општину Блаце, као изразито пољопривредни крај, карактерише недовољна развијеност у 
појединим секторима  делатности,  поготово  производним  и  прерађивачким 

к а п а ц и т е т и м а  и    организацијом појединих услуга, што се негативно одражава и на 
постојећу мрежу насеља. Слична ситуација је и у околним општинама, посебно брдског 

предела, које су такође слабије развијене, те се на основу овога може констатовати да су 
присутне тешкоће регионалног карактера, превазилазећи локалне оквире. 

Слабе материјалне могућности општинске власти условљавају и одговарајуће субвенције 

од стране републичке владе, како би подстакла процес комуналног и урбаног опремања насеља. 
У  насељима  од 101 до 500 становника интензивни су процеси емиграције, депопулације и 

старења становништва, (стопа живорођених по подацима из 2014.године била је 7  а стопа 
умрлих исте године била је 20, стопа природног прираштаја је -13, 26% од укупног броја 

становника старија је од 65 година) услед неповољне економске ситуације. Деаграризација као 
процес који води смањивању броја становника орјентисаних ка пољопривреди, још увек је 

слабо  изражена, што са аспекта развоја мреже насеља не мора да представља проблем, јер  
опремање и развој сеоских подручја  и  квалитета  живљења  у  селима  треба  да  иде  

упоредо  са  развојем  економске  моћи становништва и пораста индивидуалног стандарда, али 

и улагањима друштвене заједнице у развој села. 

Запошљавање  је  један  од  кључних  интереса  Општине,  јер  је  значајан  индикатор  

економског  и социјалног стања. На подручју општине Блаце акценат је на отварању радних 
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места, пре свега кроз подстицање предузетништва и отварања малих капацитета тј. 

породично/домаћинског бизниса (мали прерађивачки погони, мини фарме, пружање  
пољопривредних, грађевинских и туристичких услуга), што је у складу са карактеристикама 

овог простора (малим демографским капацитетом, развијеним предузетничким духом) и 
оријентацијом на одржив развој локалне економије односно равномернији развој општинске 

територије као и јачање социјалне кохезије. 

Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Блаце за 2016. годину, износи 

32.785,00 динар. 
 

АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО 

ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

Блаце                        1535                        11,61% 

Житорађа                 2619                        19,80% 

Куршумлија             2752                        20,81% 

Прокупље                6319                        47,78% 

Топлички                13.225                     100,00% 

округ 

 

У односу на новембар 2016. број незапослених лица у Топличком округу је смањен за 1.417 

лица. Смањење је у општини Блаце (8,41% или 141 лица). Иначе сам укупан број тражилаца 

запослења је  смањен у односу на новембар 2016. за 1444 лица.   

Што се тиче односа стручне и нестручне снаге тај однос је изузетно повољан у Општини 

Блаце (проценат нестручне радне снаге 25,41%), (проценат нестручне радне снаге за Републику 

Србију за новембар 2017.године je 32,93%).  

Према подацима о дужини чекања на запослење, највеће учешће незапослених који чекају на 

запослење преко 12 месеци (дуготрајна незапосленост), забележено је и у општини Блаце (77,39%) ( 

просек за Републику Србију за новембар 2017.године 69,56%). 
 

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Општина Блаце  спада у ред неразвијених општина у Србији и има проблем незапослености и 

као таква предузима све мере и активности везано за   решавање тог проблема. У том смислу крајем 

децембра 2010.године усвојена је СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 2010-

2020.године, где је велика пажња посвећена решавању проблема запошљавања нарочито у области 

ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ. 

        Буџетом за 2017.годину Општина Блаце определила је 20 милиона динара, у оквиру Програма 

мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Блаце 

за 2017.годину. Сва средства су намењена за пољопривредне произвођаче и то: за куповину 

пољопривредне механизације, опрему у свим видовима примарне производње и прераде 

пољопривредних производа, субвенција камате на пољопривредне кредите и субвенција за вештачко 

осемењавање (репроматеријалом у сточарству). 

И за 2018.годину биће опредељен буџет за пољопривреду, јер се бележи повећан број младих 

људи који се опредељују да повећају број музних крава или површине под воћем због могућности да 

своје производе ту пласирају. 

  Развој предузетништва подстицала је и Национална Служба за запошљавање (НСЗ) преко 

њене филијале у општини Блаце, и то не само финансијском већ и нефинансијском подршком.У том 

смислу током 2017.године при НСЗ обављено је неколико семинара обуке са лицима која планирају 

да започну сопствени посао. 
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СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ  

  

У Општини Блаце према подацима Републичког завода за статистику има 2.306 

регистрованих запослених, око 3.600 пензионера, око 900 ученика/ студената старости изнад 15 

година. 

Велики број запослених од укупног броја, запослен је у: 

     -Општинској управи Општине Блаце,                                         

     -Основној школа „Стојан Новаковић“ Блаце,  

     -Средњој школа Блаце у Блацу ,                          

     -ЈКП Блаце у Блацу,                                             

    - Центру за социјални рад Блаце у Блацу,          

    -Прекршајном суду у Блацу,                                        

    -Дому здравља Блаце у Блацу,                                  

    - Електро привреди Србије- Блаце,                         

    - Црвеном крсту Блаце.                                          

У друштвеном сектору запослених има још у Пошти, Телекому, Културном центару „Драинац“, 

Народној библиотеци „Рака Драинац“ ,Предшколској установи „Наша радост“.  

Велики број предузетничких радњи и привредних друштава у Блацу запошљава већи број људи, 

од којих по броју запослених посебно можемо издвојити: ДОО Млекара „Лазар“, ДОО Млин 

„Тимотијевић“, ДОО Млин „Акикомерц“, MИ-МИ д.о.о. Блаце, конфекција “Ивковић'',  Конфекција 

Ивко-Книтс. 

Што се тиче неке будућности привредног развоја општине велике могућности леже у 

приватном сектору и његовом даљем развоју, и то у области сточарства ( кроз развој сточарства 

прерада млека), прерада воћа ( дестилерију од три милиона литара капацитета). 
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Локални акциони план запошљавања за Општину Блаце за 2018.годину 
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ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2018.ГОДИНИ 
Општина Блаце је за 2018. годину предвидела реализацију програма за стварање 

позитивне климе за инвестирање у производњу, што је предуслов за запошљавање, пре свега 

младих и смањивање њихове незапослености,  као и подршка отварању нових радних места 

преко програма Националне службе за запошљавање.             

 

 ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

  Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, створена је 

могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље:ЛСЗ) који би са 

укључивањем социјалних партнера, утицали на доношење програма активне политике 

запошљавања на локалном нивоу. 

Општина Блаце је препознала потребу формирања ЛСЗ-а, у чијем саставу су: 

1. Зоран Кнежевић, за председника Савета; 

2. Биљана Ђурић из Блаца, запослена у Националној служби за запошљавање-

филијала Блаце; 

3. Анђелка Павловић, из Блаца, запослена у Општинској управи Општине Блаце; 

4. Предраг Конатаревић запослен у Општинској управи општине Блаце; 

5. Љубодраг Красић, запослен у Општинској управи Општине Блаце. 

 

ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ 

ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ 

1. Програм стручне праксе 

Програм подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци  за које је стечено 

одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно 

стицања услова за полагање стручног испита кад је то законом односно правилником 

предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. 

 

2. Програм - самозапошљавање 

Програм подразумева подршку самозапошљавању у смислу пружања стручне помоћи у 

обуци из области предузетништва и субвенције за самозапошљавање. 

3. Програм организовања јавних радова 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном 

ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за 

организовање јавних радова користе се за: 

-исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове,  

-накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица 

-накнаду трошкова извођења јавних радова      

-у случају потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.   

4. Програм субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих – подршка женском предузетништву 

Ова мера подразумева расписивање програма подршке (субвенција) за подстицање 

предузетништва за жене – за покретање сопственог бизниса. С обзиром да жене спадају у 

категорију теже запошљивих лица и обухваћене су Локалним акционим паном запошљавања 

општине Блаце као сензибилисане категорије, ова мера се реферише и на Локални акциони 

план за унапређење положаја жена и родне равноправности у општини Блаце за период 2016 – 

2019. годину, који је Скупштина општине Блаце усвојила у октобру 2016. године. Наиме, овим 

планом се предвиђају мере доделе субвенција за покретање сопственог бизниса код жена са 

територије општине Блаце, мера ближе описана у Општем циљу 3 – Унапређење економског 

положаја жена овог документа. 

Обзиром да се Локални акциони план запошљавања за Општину Блаце за 

2018.годину доноси пре усвајања Националног акционог плана запошљавања за 

2018.годину, у случају неусаглашености програма и мера активне политике 
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запошљавања, Општина Блаце ће Локални акциони план запошљавања за Општину 

Блаце за 2018.годину усагласити са Националним акционим  планом запошљавања за 

2018.годину. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава буџета Републике 

Србије, и буџета локалне самоуправе, средства из донација, кредита као и средства доприноса 

за случај незапослености и других извора. 

 За реализацију овог програма из средстава локалне самоуправе, планирано је укупно 

2.000.000,00 динара, док се од ресорног министарства (средства из буџета Републике Србије) 

очекује подршка овом програму у износу који зависи од програма и расписаних конкурса НСЗ. 

Висина учешћа у суфинансирању буџета Републике Србије биће одређена Националним 

планом запошљавања за 2018.годину, а досадашња пракса са најнеразвијенијим општинама, 

као што је то Блаце, била је 50%. 

Да би локална самоуправа могла да конкурише за поменута средства из буџета 

Републике потребно је да има: формиран локални савет за запошљавање; донет Локални 

акциони план запошљавања за општину Блаце и да обезбеди бар половина потребних 

средстава, осим ако се не ради о неразвијеној општини каква је општина Блаце, онда је 

довољно обезбедити мање од половине средстава.   

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА 

 

Редни 

број 

НАЗИВ ПРОГРАМА УКУПАН ИЗНОС 

1. Програм стручне праксе   800.000,00 динара 

2. Програм - самозапошљавање    360.000,00 динара 

3. Програм организовања јавних 

радова 

  500.000,00 динара 

4. Програм субвенција за 

запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих – 

подршка женском предузетништву 

  340.000,00 динара 

УКУПНО:  2. 000.000,00 динара 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА 

Реализацијом Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Блаце  

за 2018. годину би се кренуло са активним решавањем проблема незапослености у нашој 

општини.  

Очекује се да ће програмом отварања радних места у предузећима која већ постоје  као 

и код предузетника у значајној мери допринети повећању запослености на територији општине 

Блаце. 

          Број: I-101-2411/17 

          У Блацу, 17.12.2017.године   

                                                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                    Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 27 и 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени глас ник Републике Србије“, број 

72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016) и члана 41. Статута  („Службени лист 

општине Блаце“, бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),  Скупштина  општине Блаце на седници одржаној дана 

17.12.2017. године,  доноси:  

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на процењену тржишну вредност непокретности -   за заједнички удео 

Општине Блаце на објекту бр. 1,  на кп.6022/2 КО Блаце,  ЛН 1064 КО Блаце, бруто површине 104,24м2 

, нето површине 74,29м2, (поткровље пословног објекта са посебним улазом,  које се састоји од хола,   

три канцеларије, ВЦ-а и степеништа, намена у функцији администрације, спорта, рекреације и 

здравства),  део објекта бивше зграде „Победе“, на коме је Општина Блаце уписана као носилац права 

јавне својине, у износу од 19.069,59 еура у динарској противвредности по средњем званичном курсу 

НБС на дан уплате, утврђена налазом и мишљењем вештака грађевинске струке.  

      Члан 2. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на вредност непокретности  постигнута у поступку јавног надметања за 

грађевинско земљиште у јавној својини Општине Блаце,  у улици  Светог Саве бб, у Блацу , локација 

бр.9, предвиђена за изградњу пословног  објекта,  означена као кп.6599/7,  део површине 41м2,  уписано  

у  лист непокретности број 4195  КО Блаце у износу од  1.250,00 евра у динарској противвредности по 

средњем званичном курсу НБС на дан уплате, и за   локацију. бр.15. кат.парцела бр.5827/2 КО Блаце, 

површине 201м2,  у износу од 3015,00  евра у динарској противвредности по средњем званичном 

курсу НБС на дан уплате.  

 Члан 3.  

Ово Решење ступа на снагу  даном доношења а биће објављена у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

Број: I-463-2341 /2017. године 

У Блацу, дана: 17.12.2017. год 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК   

                                                                           Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07 и 83/14-други закон), члана 18. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 42/91 и 71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 17.12.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“ 

 

I 

Разрешава  се Ана Антић, дипломирани правник, из Блаца, са функције в.д. директора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

II 

 Решењем известити: разрешену, Туристичку организацију „Блаце“ и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

III 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

           

   На седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана: 16.12.2016. године, 

Решењем број: I-19-2187/16. године, Aна Антић, дипломирани правник из Блаца, именована је 

за в.д. директора Туристичке Организације „Блацае“, на мандатни период од годину дана. 

 На седници Управног одбора, одржаној дана 16.12.2017. године, константован је 

престанак мандата в.д. директору Туристичке организације „Блаце“, Ани Антић из Блаца, 

15.12.2017. године, истеком годину дана од дана именовања. Извод из записника број 336/2017 

са  седнице Управног одбора и са наведеним предлогом упућен на разматрање Скупштини 

општине Блаце. 

 Обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце је на 19. седници одржаној 

дана 17.12.2017. године, а у складу са надлежностима  прописаним одредбама члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце, 

донела Одлуку као у диспозитиву. 

Правна поука: против овог решења незадовољна страна може покренути спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема отправка решења.  

 

Број: I-119-2421/17 

У Блацу, 17.12.2017. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07 и 83/14-други закон), члана 18. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 42/91 и 71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 17.12.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“ 

 

I 

Именује се Дејан Томић, професор музичке културе, из Блаца, за в.д.директора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, до именовања директора а најдуже 

годину дана од дана именовања. 

II 

 Решењем известити: именованог, Туристичку организацију „Блаце“ и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На седници Управног одбора одржаној дана 16.12.2017. године, донет је предлог да се за 

вршиоца дужности директора Туристичке организације „Блаце“ са седиштем у Блацу, именује 

Дејан Томић, професор музичке културе, из Блаца, те је извод из записника број 336/2017 са  

седнице Управног одбора и са наведеним предлогом упућен на разматрање Скупштини 

општине Блаце у складу са одредбама члана 27. Одлуке о оснивању Туристичке организације 

„Блаце“, са седиштем у Блацу. 

 Обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце је на 19. седници одржаној 

дана 17.12.2017. године, а у складу са надлежностима  прописаним одредбама члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце, 

донела Одлуку као у диспозитиву. 

Правна поука: против овог решења незадовољна страна може покренути спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема отправка решења.  

 

Број: I-119-2415/17 

У Блацу, 17.12.2017. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и члана 

41. став 1. тачка 8. и 39. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 

8/13,  1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана: 17.12. 2017. 

године, доноси  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е   

 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Блаце“, број 3090 од 13.12.2017. године, о усвајању Извештаја о степену усклађености 

планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. године 

до 30.09.2017. године у Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу.    

 

 

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

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

Блаце“. 

 

 

 

Број: I-023-216/17 

У Блацу, дана: 17. 11. 2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и члана 

41. став 1. тачка 8. и 24.  Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 

8/13,  1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана: 17.12. 2017. 

године, доноси  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Блаце“,  на Одлуку о 

доношењу Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“ са седиштем у Блацу за 

2018. годину, коју је донео  Надзорни одбор под бројем 2936 дана 30.11.2017. године.  

 

 

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

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

Блаце“. 

 

 

 

Број: I-023-2236/17 

У Блацу, дана: 17.12. 2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Милош Васиљевић с.р.  
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На основу члана 15. став 1. тачка 4, и члана 33. став 1. тачка 5. и 42. Закона о ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 20. став 1. тачка 19. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др. Закон, 101/16-др.закон), члана 

10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 

98/2010), члана 4. Одлуке о формирању  Општинског штаба за ванредне ситуације Општине 

Блаце, („Сл. лист општине Блаце“, број 1/11) и члана 41. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15, 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 17.12.2017.године, доноси   

 

 

 

РЕШЕЊЕ  

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА  

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

 

 

  I   РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Општинског штаба за ванредне ситуације: 

     - Снежана Савић, из Блаца.  

 

 

          

 II  ИМЕНУЈЕ СЕ  за члана Општинског штаба за ванредне ситуације: 

                - Дејан Средојевић, в.д. директор Јавног комуналног предузећа „Блаце“. 

 

          

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

општине Блаце“. 

 

 

IV  Решењем известити: Именоване и архиву овог органа. 

 

  

            Број: I-02-2422/17 

 Блацу, 17. 12. 2017.  године 

 

                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

                Милош Васиљевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службени лист Општине Блаце број 13/17 Страна 109



 

 

На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-др.закон) ) и 

члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 12. 2017. 

године, донела је 

 

 

 

  РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, и то: 

- Бранислав Павловић, из Џепнице, на лични захтев-писане оставке бр. I-02-2131/17 од 

17. 11. 2017. године. 

 

 

II ИМЕНУЈУ СЕ за члана Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са 

седиштем у Блацу,  и то: 

-  Бранимир Димитријевић, из Блаца 

 

 

III Решењем известити: разрешене, именоване, Центар за социјални рад „Блаце“ и 

архиву  Скупштине општине Блаце. 

 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-2131/17 

У Блацу, 17. 12. 2017.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                       ПРЕДСЕДНИК 

                   Милош Васиљевић с.р. 
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 На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон,81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-др.закон) и 

члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 12. 2017. 

године, донела је 

 

 

 

  РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, и то: 

 - Бранимир Димитријевић, из Блаца. 

 

II. ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са 

седиштем у Блацу,  и то: 

 - Дејан Ђокић, из Блаца. 

 

 III. Решењем известити: именоване, Центар за социјални рад „Блаце“ и архиву  

Скупштине општине Блаце. 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-2424/17 

У Блацу, 17.12.2017.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                       ПРЕДСЕДНИК 

                    Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14 – др. Закон,101/16-др.закон), члана 45. и 46.  Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 17.12.2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ 

НАЗИВА УЛИЦА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 

 

                        I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Kомисије за урбанизам, стамбено 

комуналне делатности, заштиту животне средине и одређивање назива улица, заселака и 

других делова насељених места, и то: 

                            1. Данило Радивојевић, из Блаца 

                      2. Бојан Ђенадић, из Блаца, 

                      3. Марија Ловић, из Блаца, 

                   

    

                       II  ИМЕНУЈУ СЕ за члана Kомисије за урбанизам, стамбено комуналне 

делатности, заштиту животне средине и одређивање назива улица, заселака и других 

делова насељених места, и то: 

                            1. Милош Васић, из Блаца 

                      2. Драган Тимотијевић, из Трбуња 

                      3. Саша Ђукић, из Блаца, 

                   

                      III Решењем известити: именоване, Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

                      IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављенo у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

           Број: I-02-2423/17 

    У Блацу, 17.12.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Милош Васиљевић с.р.                                                    
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. 9. 2017. године, решавајући 

по захтеву Основнe школe „Стојан Новаковић“, у Блацу, на основу чл. 18, 22. ст. 6. и 7. и чл. 26. 

Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон и 108/16) и 

члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 

9/15 и 1/16), донело је  

О Д Л У К У 

 

 I УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Основнe школe „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, 

деловодни број 829, од 22. 9. 2017. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за давање у закуп 

непокретности, дела школског простора у истуреним одељењима школе у Ђуревцу (Ловачком 

удружењу), у Малој Драгуши (Дому здравља) и Међухани (Младима месне заједнице Међухана), 

под условом да се исте реновирају. 

 

 II Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

 III Решење доставити: Основној школи „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу и архиви 

овог органа. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Школски одбор Основнe школe „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, решавајући 

по захтевима Ловачког удружења, Дома здравља и младих МЗ Међухана, дао је сагласност за 

издавање дела школског простора у истуреним одељењима школе у Ђуревцу (Ловачко 

удружење), у Малој Драгуши (Дом здравља) и Међухани (Млади месне заједнице Међухана), па с 

обзиром на то да се предметне просторије не користе, подносиоци захтева су сагласни да исте 

реновирају. 

 У вези са напред изложеним Основна школа „Стојан Новаковић“, поднела је захтев за 

давање сагласности Општинском већу општине Блаце, под дел. бројем 829/1, од 22. 9. 2017. године, 

за давање сагласности за издавање наведеног простора у истуреним одељењима.   

Чланом 18. законао јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. 

закон и 108/16)(у даљем тексту: Закон) прописано је да установе имају право коришћења на 

непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење. 

Чланом 22. Закона прописано је да носиоци права коришћењаиз члана 18. Закона, имају 

право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да 

њоме управљају у складу са овим и другим законом. О давању сагласности на давање у закуп 

ствари у својини јединице ликалне самоуправе одлучује надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, што је и предвиђено овим Законом.  

Према члану 26. Закона, располагањем стварима у јавној својини, сматра се: давање ствари  

на коришћење, давање ствари у закуп и др. 

 Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 27. 9. 2017. године, разматрало 

је захтев из става 1. овог образложења, при томе имајући у виду описане одредбе Закона, одлучило 

је као у изреци ове Одлуке.  

 

Број: II- 361-1792/17 

Датум: 27. 9. 2017. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                                                                                                   

                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                       

                                                                                            Зоран Јозић с.р.        
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08,   8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16) и члана 16, 18. и 23. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 1/06), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 15. 12. 2017. 

године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 

ЗА 2017. 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 2017. годину, 

додељује се: 

- Марку Радосављевићу, из с. Трбуње, дипломираном инжењеру електротехнике и 

рачунарства, Електронског факултета, у Нишу, 

- Димитри Јездимировић, из Блаца, студенту II године Грађевинско – архитектонског 

факултета, у Нишу, 

- Ивани Миленковић, из Барбатовца, студенту II године Високе школе струковних студија за 

васпитаче, у Крушевцу, 

- Емилији Симић, из Блаца, студенту II године Електронског факултета, у Нишу, 

- Марији Степановић, из с. Горње Гргуре, мастер инжењеру организационих наука Факултета 

организационих наука, у Београду,             

- Тамари Стевановић, из Блаца, студенту III године Високе пословне школе струковних 

студија, у Блацу,  

- Јелени Грујић, из Блаца, студенту III године Високе пословне школе струковних студија, у 

Блацу,  

- Смиљани Ракоњац, из Блаца, мастер филологу, Филозофског факултета, у Новом Саду,  

- Меланији Крстојевић, из Блаца, студент IV године Електронског факултета, у Нишу,  

- Александри Крсмановић, из Блаца, студенту II године мастер фитомедицине Факултета у 

Готингену, Немачка, 

- Стефану Несторовићу, из Блаца, стденту III године Факултета за правне и пословне студије 

„др Лазар Вркатић“, у Новом Саду, 

- Ивани Н. Михајловић, из Блаца, доктор медицине Медицинског факултета, у Нишу 

- Кристини Анђелковић, из Блаца, студенту III године Високе пословне школе струковних 

студија, у Блацу,  

- Јелени Црноглавац, из Блаца, студенту II године Високе пословне школе струковних студија, 

у Блацу, 

- Стефану Васиљевићу, из Блаца, студенту IV године Електронског факултета у Нишу 

- Андријани Ћирковић, из Блаца, студенту III године Високе пословне школе струковних 

студија,, у Блацу,  

- Јани Грујић, из Блаца, студенту III године Високе пословне школе струковних студија, у 

Блацу, 

- Ивани Михајловић, из Блаца, студенту IV године Грађевинско-архитектонског факултета, у 

Нишу, 

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

Нишу, 

- Невени Митровић, из Зојића, општина Призрен, са боравиштем у с. Стубал, студенту III 

године Високе пословне школе струковних студија, у Блацу, 

- Александри Парезановић, из Блаца, студенту II године Филозофског факултета, у Нишу  

- Николи Живковићу, из с. Џепница, студенту III  године Правног факултета у Нишу, 

- Сари Павловић, из Блаца, студенту II године Високе школе струковних студија за васпитаче, 

у Крушевцу, 

- Милени Симић, из с. Горње Гргуре, студенту I године Мастер академских студија 

Саобраћајног факултета, у Београду, 

- Стефану Радосављевићу, из Блаца, студенту II године Филозофског факултета, у Београду, 

- Марији Стојадиновић, из с. Доње Гргура, студенту I године Мастер академских студија  

Економског факултета у Нишу, 
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- Милени Симић, из Блаца, дипломираном дизајнеру Интернационалног универзитета, у Новом 

Пазару, 

- Стефану Миљаковићу, из с. Горње Гргуре, студенту II године Високе пољопривредно 

прехрамбене школе струковних студија, у Прокупљу, 

- Анђели Драгићевић, из Блаца, студенту II године Медицинског факултета, у Нишу, 

- Душану Ракићу, из Кашевара, студенту II године Високе пословне школе струковних 

студија,, у Блацу, 

- Ирени Петровић, из Блаца, студенту III године Филолошког факултета, у Београду, 

- Милици Ракићевић, из Блаца, струковном економисти из области финансија и рачуноводства 

Високе пословне школе струковних студија,, у Блацу, 

- Кристини Стевановић, из Блаца, апсолвенту Филозофског факултета, у Нишу, 

- Mарији Ристић, из Блаца, студенту III године Високе пословне школе струковних студија, у 

Блацу, 

- Андрији Симићу, из Блаца, студенту II године Електронског факултета, у Нишу, 

- Јовани Ћирковић, из Блаца, студенту II године Мастер академских студија факултета 

политичких наука, у Београду, 

- Тијани Ракићевић, из с. Доње Гргуре, струковно медицинско – лабораторијском технологу 

Високе здравствене школе струковних студија, у Београду, 

- Милици Станић, из Блаца, студенту I године Мастер академских студија Медицинске 

рехабилитације Медицинског факултета, у Новом Саду, 

- Милени Радисављевић, из Блаца, студенту II године Високе школе струковних студија за 

васпитаче, у Крушевцу, 

- Јелени Ракић, из с. Кашевар, студенту III године Високе медицинске школе струковних 

студија , у Ћуприји, 

- Анђели Раденковић, из с. Кутловац, студенту III године Факултета политичких наука, у 

Београду, 

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

Нишу, 

- Александри Матић, из Блаца, студенту I године Мастер академских студија Природно-

математичког факултета, у Нишу, 

- Александри Васиљевић, из Блаца, студенту III године Факултета заштите на раду, у Нишу, 

- Николи Лазовићу, из Блаца, студенту II године Пољопривредног факултета, у Београду, 

- Христини Лојић, из Блаца, студенту IV године Eлектронског факултета, у Нишу и 

- Јелени Словић, из Блаца, студенту I године Мастер академских студија Факултета заштите на 

раду, у Нишу. 

II 

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

новчаног износа од по 8.000,00 динара. 

III 

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

 

 Број: II-67-2289/17 

.  У Блацу, 15. 12. 2017. године                 . 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                                       Зоран Јозић с.р.      
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 

дана 12. 12. 2017. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника  и члана  

Управног одбора Фонда солидарности 

 

 

I Овим решењем разрешава се и именује председник и члан Управног одбора Фонда 

солидарности („Службени лист општине Блаце“, број 2/05) у даљем тексту: Управни одбор). 

 

II Разрешавају се:  

- Миле Ћојбашић, дужности председника Управног одбора и 

- Миомир Бургић, дужности члана Управног одбора. 

 

   Именују  се : 

- Јасмина Павловић, за председника Управног одбора и 

- Адриана Стевановић Васић, за члана Управног одбора.  

 

 III  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: председнику Фонда солидарности, именованима и архиви овог 

органа. 

 

Бр. II-02-2318/17 

У Блацу, 12. 12. 2017. године 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                          Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 

дана 12. 12. 2017. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника  и члана  

Надзорног одбора Фонда солидарности 

 

 

I Овим решењем разрешава се и именује председник и члан Надзорног одбора Фонда 

солидарности („Службени лист општине Блаце“, број 2/05) (у даљем тексту: Надзорни одбор). 

 

II Разрешавају се:  

- Добросав Панић,  дужности председника Надзорног одбора и 

- Славица Крстојевић, дужности члана Надзорног одбора. 

 

   Именују се: 

- Милан Ћурчић, за председника Надзорног одбора и 

- Катарина Тимотијевић, за члана Надзорног одбора.  

 

 III  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: председнику Фонда солидарности, именованима и архиви овог 

органа. 

 

Бр. II-02-2319/17 

У Блацу, 12. 12. 2017. године 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                           Зоран Јозић с.р.          
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На основу члана 65. став 1. тачка 5. и 13. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 9/15), Председник општине Блаце, дана 15. 11. 2017. 

године, донео је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију расподеле једнократне новчане помоћи за 

најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица, које живе на територији општине 

Блаце (у даљем тексту: Комисија), у 2017. години. 

 

II Koмисија се образује у следећем саставу: 

     - Драгиша Гочманац, повереник за избеглице и миграције; 

    - Милан Ћурчић, запослен у Центру за социјални рад Блаце, и 

                - Катарина Тимотијевић, запослена у Општинској управи општине Блаце. 

  

 III Задатак Комисије је да обезбеди пуну информисаност потенцијалних корисника на 

подручју општине Блаце, као и да у складу са достављеним условима и критеријумима, на 

основу пријавних образаца и документације, припреми списак социјално најугроженијих 

породице избеглих и интерно расељених лица, које живе на територији општине Блаце. 

  

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

V Решењем известити: именоване и Архиву овог органа. 

 

Бр. II-02-2117/2017 

У Блацу, 15. 11. 2017. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ          

                                                                                                           Зоран Јозић с.р. 
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине 

Блаце“, број 13/16 и 8/17), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске 

управе - Одељења за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у 

насељу, дана  16. 11. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 95.460,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 160, за потребе измирења дела обавеза за реконструкцију крова зграде у улици 

Браће Вуксановић, односно рачуна 74-002111 Јавно комуналног предузећа “Блаце”, од 27. 10. 

2017. године, односно ПДВ, по захтеву од 16. 11. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих, увећањем 

апропријације (позиције) 96 – „текуће поправке и одржавање зграда и објеката“.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2124./17 

У Блацу, 16. 11. 2017. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.   
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 2, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

број 13/16 и 7/16), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 24. 11. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 15.142,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 130, за исплату дела накнаде утврђене Уговором о делу, закљученим између 

Општинске управе општине Блаце и Лидије Китановић, из Ниша,  број: II-400-1816, од 28. 9. 

2017. године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 

24. 11. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, увећењем позиције 53 – „Административне услуге“, економска класификација 

423100, функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2208/17 

У Блацу, 24. 11. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                        Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 

18/16), и члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце, бр. 7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Народне библиотеке 

„Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, дана 27. 11. 2017. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Народној библиотеци „Рака 

Драинац“, у Блацу, који је донео директор Народне библиотеке „Рака Драинац“, под 

деловодним бројем 25/2017, дана 23. 11. 2017. године.  

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

IV Решење доставити Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу и архиви овог 

органа. 

 

Број: II-02-2218/17 

У Блацу, дана 27. 11. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ          

                                                                                                        Зоран Јозић с.р.         
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 2, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

број 13/16 и 8/17), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 29. 11. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е` 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 118.543,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 130, за исплату средстава у износу од 3.343,00 динара, на име накнаде за 

фактички експроприсано пољопривредно земљиште тужиоцу Миломиру Лазаревићу, из Горње 

Јошанице, са законском затезном каматом у износу од 5.300,11 динара и за трошкове 

парничног поступка у износу од 113.242,00 динара, по пресуди Апелационог суда у Нишу, бр. 

Гж 988/2017, од 11. 10. 2017. године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалне 

пореске администрације, од 29. 7. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, увећењем позиције 72 – „Новчане казне и пенали по решењу судова“, економска 

класификација 483100, функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2209/17 

У Блацу, 29. 11. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                       Зоран Јозић с.р. 
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 2, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

број 13/16 и 7/16), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 1. 12. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 5.230,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 130, за исплату дела трошкова пута за долазак и одлазак са посла, за новембар 

2017. године, Цветковић Александру, из Крушевца, ангажованом на пословима руководиоца 

Одељења за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу, на 

основу Уговора о допунском раду, закљученим између именованог и Општинске управе 

општине Блаце, дана 19. маја. 2017. године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, од 1. 12. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, увећењем позиције 57 – „Стручне услуге“, економска класификација 423500, 

функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2245/17 

У Блацу, 1. 12. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                        Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), члана 65. 

став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и 

члана 11. и 12. Одлуке о буџету Општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, 

број 13/16 и 8/17), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финасије и 

локалну пореску администрацију, дана 1. 12. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 

2017. годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 13/16 и 8/17), у делу Раздела 5, у оквиру: 

 

 Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 15-Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 

- позиција 40 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, умањује се за 33.805,00 

динара, и 

- позиција 39 - „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)“, увећавају се за 33.805,00 

динара; 

 

2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију  

 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-2246/17 

У Блацу, 1. 12. 2017. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                           ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                            Зоран Јозић с.р. 
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 3, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

број 13/16 и 7/16), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 1. 11. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 73.445,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 130, за уплату средстава по основу умањења плата за 10%, у складу са Законом 

о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 

сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14 ), на рачун 

буџета Републике Србије, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, од 1. 12. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, увећењем позиције 69 – „остале дотације и трансфери“, економска класификација 

425100, функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2244/17 

У Блацу, 1. 12. 2017. године   

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                        Зоран Јозић с.р. 
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 3, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

број 13/16 и 7/16), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 5. 12. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 49.732,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 130, за исплату месечног износа накнаде за председника СО-е Блаце и заменика 

председника СО-е Блаце, за месец новембар за 2017. годину, у складу са чланом 8. Одлуке о 

утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, именованих и постављених 

лица у општини Блаце и СО-е Блаце (бр. I-12-2258/16, oд 22. 12. 2016. год.) и Одлуке о измени 

и допуни Одлуке о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, 

именованих и постављених лица у општини Блаце и СО-е Блаце (бр. I-12-671/17, oд 3. 4. 2017. 

год.), које је донела Комисија за административна питања СО-е Блаце, којим су утврђени 

месечни износи накнаде за именована, изабрана и постављена лица која нису на сталном раду, 

на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 5. 12. 2017. 

године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 1.01 – општина Блаце-Скупштина општине, Програм 16 – Политички систем 

локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0001-Функционисање скупштине, увећењем 

позиције 7 – „стручне услуге“, економска класификација 423500, функционална класификација 

111.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2279/17 

У Блацу, 5. 12. 2017. године   

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                        Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... 

и 99/16), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце 

за 2017. годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/16 и 7/17), Председник општине 

Блаце, решавајући по захтеву Друштва за неговање историје и традиције српског народа 

„Стазама славних предака“, са седиштем у Нишу, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 7. 12. 2017. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Друштва за неговање историје и традиције српског народа 

„Стазама славних предака“, са седиштем у Нишу, новчана средства у износу од 15.000 

динара, са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета Општине Блаце, економска 

класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална 

класификација 160, зa финансијску помоћ у штампању пропагандног материјала, најавних 

плаката, превоза заинтересованих, освежења, комуникације, а ради организовања марша под 

називом „Стазама Војводе Косте Војиновића” и централне манифестације обележавања 100-

годишњице погибије Косте Војиновића, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, од 7. 12. 2017. године, а по захтеву овoг Друштва, број II-400-2280, од 

5. 12. 2017. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун Друштва 

за неговање историје и традиције српског народа „Стазама славних предака“, са седиштем у 

Нишу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које 

су иста одобрена. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце/ , Програм 15 – Опште услуге 

локалне самоуправе, Пројекат: 0602-П02-Пројекти удружења грађана и НВО, увећањем 

апропријације (позиције) 87 – „Дотације осталим непрофитним организацијама“, економска 

класификација  481900, функционална класификација 160.   

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2280/17 

У Блацу, 7. 12. 2017. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.       
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 

и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

и чл. 3, 11. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

број 13/16 и 8/17), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију, дана 13. 12. 2017. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 28.624,00 динара, са позиције 78 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална 

класификација 130, за измирење дела обавеза за услуге сервисирања аутомобила, према Ауто 

сервису “ДСМ” Блаце, по рачуну бр. 31/17, од 12. 10. 2017. године, на предлог Одељења за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 13. 12. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру 

Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, увећењем позиције 63 – „текуће поправке и одржавање опреме“, економска 

класификација 425200, функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-2332/17 

У Блацу, 13. 12. 2017. године   

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 65. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8,13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, дана 04.12.2017 године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  образовању Организационог одбора за обележавање 

  23. децембра 2017 године, дана страдања вође Топличког устанка 

 Косте Војиновића 

 

I  Образује се Организациони одбор за обележавање  23. децембра 2017 године, дана 

страдања вође Топличког устанка Косте Вијиновића (у даљем тексту: Организациони одбор), у 

следећем саставу:  

 

1) за председника: 

- Зоран Јозић, председник општине,  

       за заменика председника: 

    - Боривоје Перовић, саветник у јединици за обезбеђење одређених личности и 

објеката у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Београд. 

 

2) за чланове: 

-Слободан Вулић, одборник у Скупштини општине Блаце, 

-Зоран Симић, председник Месне заједнице Гргуре, 

-Раде Лазаревић, из с. Гргуре, 

-Зоран Јевтић, из Крушевца, 

-Срђан Аничић, директор Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, 

-Марија Ћурчић, в.д. директора Културног центра „Драинац“, Блаце и 

-Славица Павличевић, директорка Народне библиотеке „Рака Драинац“, Блаце. 

 

II Задатак Организационог одбора је да утврди протокол, утврди списак гостију од 

највиших државних званичника и заслужних грађана општине Блаце, Месне заједнице Гргуре, 

Републике Србије и страних званичника, као и да предузима све неопходне радње у вези  

организације обележавања 23. децембра 2017 године, дана страдања вође Топличког устанка 

Косте Војиновића. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

IV Решење доставити именованима и архиви Општинске управе општине Блаце. 

 

Број II-02-2263/17 

У Блацу, дана 04.12.2017 године 

            ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                      Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон) и члана 65. став 1. 

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

1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце дана 16.11.2017 године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

о образовању Oперативног штаба зимске службе 

 

 

 

I  У решењу о образовању Оперативног штаба зимске службе број II-352-1949/16 

од 15.11.2016 године, врши се измена у члану I под тачком б) тако што: 

 

- у ставу 2. уместо „Снежана Савић, директорка ЈП за обављање комуналне делатности 

„Блаце“, сада стоји: „Дејан Средојевић, вд. директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, и 

- у ставу 7. уместо „Виолета Симоновић, комунална инспекторка у Општинској управи 

општине Блаце“ сада стоји: „Викторија Николић, комунална инспекторка у Општинској управи 

општине Блаце“. 

 

 

II У свему осталом решење о образовању Оперативног штаба зимске службе број II-352-

1949/16 од 15.11.2016 године остаје неизмењено. 

 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 

Број: II-352-2125/2017 

У Блацу, дана 16.11.2017 године  

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                     Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 65. став 1. тачка 5. и 14. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце'', број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), а у вези тачке 17.1.2. Локалног 

антикорупцијског плана за општину Блаце, који је Скупштина општине Блаце усвојила 

Одлуком број I-016-1429/17 од 06.8.2017.године, Председник општине Блаце, дана 07.12.2017 

године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене  

Локалног антикорупцијског плана за општину Блаце 

 

 

I Образује се Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана општине Блаце (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 

Координатор  
1. Иван Бургић, заменик председника општине Блаце, представник органа општине Блаце, 

 

Заменик коодринатора 
2. Владимир Митровић, члан Општинског већа општине Блаце, представник органа општине 

Блаце, 

 

Чланови  

      1. Раде Ђорђевић, судија Прекршајног  суда у Прокупљу, Одељење у Блацу, представник 

Републичког органа 

      2.   Немања Кричак, представник Удружења грађана и 

      3.   Горица Шеговић, представник  медија. 

       

  

II Задаци Комисије су: 
- Усвајање Пословника о раду Комисије; 

- Дефинисање услова, критеријума и мерила за избор чланова тела за праћење Локалног 

антикорупцијског плана општине Блаце; 

- Расписивање и спровођење јавног конкурса за избор чланова тела за праћење Локалног 

антикорупцијског плана општине Блаце; 

 

III Комисија има секретара који обавља административно техничке послове за Комисију. За 

секретара се именује Јелена Чамагић, запослена у Општинској управи општине Блаце. 

 

IV Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет 

презентацији општине Блаце и у „Службеном листу општине Блаце“. 

  

 Број:II-02-2286/17 

У Блацу, 07.12.2017  године 

  

Решење доставити: 
- именованим члановима и  

- архиви. 

ОПШТИНА БЛАЦЕ 

    ПРЕДСЕДНИК 

   Зоран Јозић с.р. 
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Република Србија 

Општина Блаце 

Општинска управа 

Одељење за привреду, локално - економски 

развој и друштвене делатности 

Број III-05-501-2158 

Датум 21.11.2017. године 

Б Л А Ц Е 

 

 

 

 

 

 На основу члана 54. Став 3. и 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 

88/10, 91/10-исправка и 14/16) и члана 81. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинска Управа општине Блаце, доноси: 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним подручјем за споменик природе „Церови 

код Ђушиног гроба“ КО Придворица на кат. парцели бр. 1. на територији општине Блаце, за 2018. 

год., који је донело Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ из Београда бр. 17375//2017 

од 30.10.2017. године. 

 

 

II.  Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

  Сарадник на пословима                                                                 НАЧЕЛНИК 

заштите животне средине                                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

        Вељко Јовановић                 Зоран Милутиновић с.р. 
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