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IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11 

Члан 17. Одлуке, мења се и гласи: 

       Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину средства за плате обезбеђују се, за: 

- 44 запослених на неодређено, 10 запослених на одређено време, 2  изабрана лица  и  5

постављена лица у органима и службама јединице локалне власти.

- 9 запослених на неодређено, 4 запослена на одређено време и 2 именована лица у

установама културе.

- 24 запослених на неодређено, 12 запослених на одређено време и 1 именовано лице  у

Предшколској установи ,,Наша радост” Блаце

- 7 запослених на неодређено време, 3 запослена на одређено време и 1 именовано лице у

СЦ,, Блаце”

- 2 запослена лица на неодређено време, 2 запослена на одређено време и 1 именовано

лице у Туристичкој организацији ,,Блаце“

Средства за плате запослених, изабраних, постављених и именованих лица, извршаваће

се у складу са Законом. 

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 

општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства 

потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу 

са овом одлуком. 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи до 31. 12. 2018. године и биће 

објављена у  ,,Службеном листу општине Блаце“. 

Број : I-400-1710/18 

У Блацу, 14. 10. 2018. год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 
103/15, 99/16 и 113/17), члана 41. став 1. тачка 39. Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце", бр. 6/18-пречишћени текст), Скупштина општине Блаце на седници 
одржаној: 14.10.2018.  године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Блаце за период од I до IX 
2018. године, број III-04-400-1699/18, од 09.10.2018. године, Општинске управе - Одељења 
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

 
Члан 2. 

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

општине Блаце“. 
 
 
 
 Број: I-04-400-1699/18 
 У Блацу, 14.10.2018. године 

 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 
41. став 1. тачка 1. и члана 135. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана: 14. 10. 2018. 
године донела је  

                                                                          ОДЛУКУ 
 О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Члан 1. 

 Приступа се промени Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
7/2008, 8/2013, 1/2015, 9/2015, 1/2016 и 6/2018-пречишћен текст) ради усклађивања са 
одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), на начин и у поступку 
утврђеним Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Блаце. 
 

Члан 2. 
 Нацрт Статута општине Блаце, ради усклађивања са одредбама Закона о локалној 
самоуправи, утврдиће Комисија за израду нацрта Статута општине Блаце. 
 

Члан 3. 
 Именује се Комисија за израду нацртa Статута општине Блаце, у следећем саставу: 
 

1. Валентина Павловић, дипломирани правник, за председника, 
Јасмина Лапчевић, дипломирани правник, за заменика председника. 

 
2. Александра Николић, дипломирани правник, за члана. 

Милијана Ђурковић Вучетић, дипломирани правник, за заменика члана. 
 

3.  Јелена Чамагић, дипломирани правник, за члана, 
 Јасмина Ђошић, дипломирани правник, за заменика члана. 

 
4. Јулијана Јовановић, дипломирани правник, за члана, 

Анђелка Павловић,дипломирани социолог, за заменика члана. 
 

5. Марија Младеновић, дипломирани правник, за члана, 
Младен Ћирковић, дипломирани економиста,за заменика члана. 

Члан 4. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
Члан 5. 

Одлуку доставити именованим члановима и архиви. 
 

            Број: I-010-1717/2018 
У Блацу, дана 14.10.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                           

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 6. ст. 5, 6, 7. и 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14-др.закон), члана 41. 
став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) 
и члана 3. Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Блаце („Службени 
лист општине Блаце“, бр. 6/13), Скуптина општине Блаце, на седници одржаној дана 14. 10. 2018. 
години, доноси 
 

 ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА  

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину, на територији општине Блаце. 

 
Члан 2. 

На територији општине Блаце одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, у 
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Блаце, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то да 
је прва зона утврђена као најопремљенија зона. 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. 
годину на територији општине Блаце у ПРВОЈ зони износе: 

1) грађевинског земљишта               1.320,00 динара м² 
2) пољопривредно земљиште                               70,00 динара м² 
3) шумско земљиште                                60,00 динара м² 

 4) станова                          35.600,00 динара м² 
            5) кућа за становање              35.600,00 динара м² 
 6) пословних зграда и других(надземних и подземних 
                 грађевинских објеката који служе за обављање делатности   80.000,00 динара м²  

7) гаража и гаражних места             20.000,00 динара м² 
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. 

годину на територији општине Блаце у ДРУГОЈ зони износе:    
            1) грађевинског земљишта                1.000,00 динара м² 
 2) пољопривредно земљиште                     50,00 динара м² 
 3) шумско земљиште                      50,00 динара м²  
 4) станова                34.000,00 динара м² 

5) кућа за становање               34.000,00 динара м² 
                        6) пословних зграда и других(надземних и подземних)                  
       грађевинских објеката који служе за обављање делатности      60.000,00 динара м² 
  7) гаража и гаражних места               17.200,00 динара м² 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ће бити објављена у “Службеном листу општине Блаце”, а после ступања на снагу, и 
на Интернет порталу општине Блаце - www.blace.org.rs. 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Блаце“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године. 
 
Број: I-436-1690 /18                                                                                   
У Блацу, 14. 10. 2018. године  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 24. став 3. Одлуке о годишњем програму уређивања грађевинског 
земљишта на територији општине Блаце за 2018 годину (''Сл. лист општине Блаце'', бр. 
1/18), члана 47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма 
уређивања грађевинског земљишта (''Сл.гласник РС'', бр. 27/15),члана 41. став 1. тачка 8. 
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 14. 10. 2018. године, доноси 

 
 О Д Л У К У  

О  И З М Е Н И  И  Д О П У Н И  О Д Л У К Е   
О ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о годишњем програму уређивања 

грађевинског земљишта на територији општине Блаце за 2018. годину (''Сл. лист општине 
Блаце'', бр. 1/18) (у даљем тексту: ''Програм''). 

  
Члан 2. 

Члан 5. Програма мења се тако што се текст ''41.582.000 динара'', мења текстом:  
''28.354.000,00 динара'' 
 

Члан 3. 
У члану 7. таблица А.1.1. брише се и мења таблицом: 
А.1.1.Решавање имовинско правних односа –није предвиђено 
 

Члан 4. 
Члан 8. Брише се и мења новим текстом : 
А.2.1.Урбанистички планови и урбанистичко-техничка 
документација: 

 

1.План детаљне регулације за туристичку зону ''Блачко језеро''; 
2.План детаљне регулације за делове насеља Блаце ''Спасићи'' и 
''Шумарице'' 
3.Урбанистички пројекти за објекте и површине јавне намене,  
4.Пројекти препарцелације. 

 

Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких 
планова и урбанистичко-техничке документације 

2.480.000,00 дин 

 
А.2.2.Геодетске и друге подлоге:  
-Извођење геодетских радова и израда геодетских елебората за  
израду техничке документације и за упис објеката у катастар 
непокретности. 

 

Процењени износ трошкова  за геодетске радове и елаборате 876.000,00 дин 
*Израда геодетских подлога за Планове детаљне регулације, предвиђа се у оквиру израде 
Плана. 

Службени лист Општине Блаце број 9/18 Страна 27



 
А.2.3. Техничка документација –није предвиђена израда 
 
А.2.4. Инжењерско-техничка испитивања и подлоге које из таквих испитивања треба да 
се обезбеде -  за потребе израде Планова детаљне регулације и за потребе израде техничке 
документације вршиће се у склопу израде Плана или техничке докумнетације. 

 
Члан 5. 

Члан 11. Брише с еи мења текстом: 
Б.1.1. Систем водоснабдевања ''Придворица''  
1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде (каптажни 
објекти, цевовод до постројења, постројење за прераду воде за пиће) 
Функционални ранг: магистрална мрежа. 
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 
Локација: КО Придворица 
Основне карактеристике: Акумулација воде за пиће ''Придворица'' ,  
Обим радова: Израда елабората о зонама санитарне заштите 

 

Трошкови пројектног планирања: 400.000,00дин 
Трошкови изградње: 0,00 
2.Објекти за основни развод воде – нису предвиђени радови  
3.Дистрибутивна мрежа 
Функционални ранг: примарна мрежа. 
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 
Локација: насеље Блаце – улице Браће Вуксановић, Цара Душана, 
Вука Караџића, 7.Јула, Војводе Мишића и др. 
Основне карактеристике: дистрибутивна мрежа   
Обим радова: реконструкција 3300м водовода. 

 

Трошкови пројектног планирања: 1.271.000,00дин 
Трошкови изградње: 10.727.000,00дин 

 
 

Члан 6. 
Члан 12. Брише се и мења текстом: 
Б.2.1. Систем за одвођење отпадних вода у насељу Блаце  
1.Сабирна мрежа  
Функционални ранг: примарна мрежа  
Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 
Положај: насеље Блаце  
Величина и капацитет:  
-реконструкција 190м канализације у ул.Стевана Немање, 
-изградња канализационе мреже у делу насеља Ђуревац 
Време изградње: 2018-2019 

 

Трошкови пројектног планирања:  300.000,00дин 
Трошкови изградње : 600.000,00дин 
2.Постројење за пречишћавање отпадних вода –нису предвиђени 
радови 
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3.Специјалне грађевине – нису предвиђени радови  
 
Б.2.2. Систем за одвођење атмосферских  вода у насељу Блаце:  
1.Сабирна мрежа  
Функционални ранг: примарна мрежа  
Начин коришћења: објекти заједничке комуналне потрошње 
Положај: насеље Блаце 
Величина и капацитет:  
-изградња 3.265,м канализационе мреже 

 

Трошкови пројектног планирања:  300.000,00дин 
Трошкови изградње : 0,00дин 
 

Члан 7. 
У члану 13. Таблица Б.3.2. брише се и мења таблицом: 
Б.3.2. Електроенергетска мрежа 10kV, са трансформаторским станицама 10/0,4kV-
нису предвиђени радови 
 
У члану 13. Таблица Б.3.4. брише се и мења таблицом: 
Б.3.4. Јавна расвета:  
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 
Положај (локација): територија општине Блаце 
Функционални ранг: примарна мрежа 
Обим радова:  
-израда студије, 
-реконструкција јавне расвете у ул.Браће Вуксановић у Блацу. 

 

Процена потребних средстава за пројектно планирање:  600.000,00дин 
Процене потребних средстава за извођење радова: 1.000.000,00дин 
 

Члан 8. 
У члану 16, таблица Б.6.1. брише се и мења таблицом: 
Б.6.1. Коловозне површине  
1.Улице насељу Блаце, општински путеви 
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 
Функционалне карактеристике: примарна мрежа 
Положај: територије општине  
Обим радова: 
-израда техничке документације  

 

Трошкови пројектног планирања: 350.000,00дин  
Трошкови изградње: 0,00дин 
2. Колски прилази 
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 
Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.  
Положај: насеље Блаце. 
Обим радова:  
-изградња колског прилаза из ул.Ратка Павловића у дужини од 100м и 
ширини од 4,0м, 
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-изградња колског прилаза из ул.Трајка Јовановића у Блацу у дужини 
од 100м и ширини од 4,0м.  
Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 
Трошкови изградње: 0,00дин 
3.Некатегорисани путеви   
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 
Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.  
Положај: КО Сварче, Гргуре, Пребреза.  
Обим радова: реконструкција пута у Сварчу  у дужини од 1.266м.  

 
 

Трошкови пројектног планирања: 350.000,00дин 
Трошкови изградње: 7.000.000дин 
 
У члану 16. Таблица Б.6.3. брише се и мења таблицом: 
Б.6.3. Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе 
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 
Функционални ранг: примарна мрежа  
Положај: насеље Блаце 
Обим радова:  
-реконструкција тротоара у дужини од 500м у ул.Браће Вуксановић, 
Вука Караџића и др. 

 

Трошкови пројектног планирања:  100.000,00дин  
Трошкови изградње: 0,00дин 
 
У члану 16. Таблица Б.6.4. брише се и мења таблицом: 
Б.6.4. Саобраћајна сигнализација 
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 
Функционални ранг: примарна мрежа.  
Положај: улице у насељу Блаце, некатегорисани путеви. 
Обим радова: постављање саобраћајне сигнализације. 

 

Трошкови пројектног планирања: 100.000,00дин 
Трошкови изградње: 1.200.000,00дин 
 
У члану 16. Таблица Б.6.5. брише се и мења таблицом: 
Б.6.5. Мостови 
Функционални ранг: секундарна мрежа. 
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 
Положај: Горња Драгуша, Попова. 

 

Трошкови пројектног планирања: 150.000,00дин 
Трошкови изградње: 0,00дин 
 

 
Члан 9. 

У члану 17. Таблица Б.7.4. брише се и мења текстом: 
Б.7.4. Дечија игралишта 
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 
Положај: Блаце 
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Трошкови пројектног планирања: 0,00дин 
Трошкови изградње: 400.000,00дин 
 

 
Члан 10. 

Члан 18. Брише се и мења текстом: 
В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске 
инфраструктуре 

25.734.000,00дин 

В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене 0,00 дин 
В.3.Локације намењене за уређивање земљишта 0,00 дин 
В.4.Локације за стамбену изградњу 2.620.000,00 дин 
В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних 
објеката 

0,00 дин 

В.6.Локација за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и 
сл.објеката 

0,00 дин 

В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 
здравство, социјална заштита) 

0.000,00 дин 

В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства 0,00 дин 
В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални 
подухвати  

0,00 дин 

В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…) 0,00 дин 
В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе постојећих 
објеката (''мале акције у МЗ'') 

0,00 дин 

 
 

Члан 11. 
Члан 19. Мења се и гласи: 
 
Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се уређује 
земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на карактеристичне групе 
локација  
Г.1. Радови на прибављању земљишта  
Површина земљишта која се прибавља / 
Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа / 
Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања / 
Укупна висина трошкова 0,00 дин 

 
Г.2. Радови на комуналном опремању земљишта према начину 
коришћења 

 

Г.2.1. Индивидуална потрошња  
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 12.398.000,0 дин 
Укупна вредност радова на систему канализације 900.000,00 дин 
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 дин 
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,0 дин 
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 
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Г.2.2. Заједничка потрошња  
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,0 
Укупна вредност радова на систему канализације 300.000,00 дин 
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 1.600.000,00 дин 
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 9.650.000,00 дин 
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

 
Г.3. Радови на комуналном опремању земљишта према 
функционалном рангу 

Динара 

Г.3.1. Магистрална мрежа  
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 400.000,00 дин 
Укупна вредност радова на систему канализације 0,0 дин 
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,0 дин 
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 
Г.3.2. Примарна мрежа  
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 11.998.000,0 дин 
Укупна вредност радова на систему канализације ,0 дин 
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 1.600.000,00 дин 
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 1.750.000,00 дин 
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 
Г.3.3. Секундарна мрежа  
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 0,0 дин 
Укупна вредност радова на систему канализације 0,0 дин 
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,0 дин 
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 7.900.000,00 дин 
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,0 дин 

 
 

Члан 12. 
Члан 21. Мења се и гласи: 
 
За Програм у целини, у Буџету општине Блаце за 2018 годину, одређени су износи прихода 
и примања: 
1. Приходи из буџета 28.354.000,00 дин 
2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,0 дин 
3. Трансфери од осталих нивоа власти 0,0 дин  
4. Финансијска помоћ ЕУ  0,0 дин  
5. Добровољни трансфери физичких и правних лица   0,0 дин 
Укупно: 28.354.000,00 
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Члан 13. 
Остали делови Програма остају непромењени. 

 
Члан 14. 

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

Број: I-35-1703/2018 
У Блацу, 14. 10. 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 
Србије“, број 107/05...45/2013 и др. закон) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст) Скупштина општине Блаце, на 
седници одржаној дана 14. 10. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 
                                                                      I 

ИМЕНУЈЕ СЕ  Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине, из  Мале Драгуше на функцију 
директора Дома здравља Блаце, на мандатни перод од  4 године, почев од 07.12.2018. године. 

II 

Решењем известити:  Радољуба Дуњића, Дом здравља Блаце и архиву Скупштине општине 
Блаце. 

                                                                                   III 

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеним листу општине 
Блаце“. 

Образложење 

 Управни одбор Дома здравља Блаце у Блацу доставио је Скупштини општине Блаце 
предлог за именовање  директора Дома здравља Блаце, дана 08.10.2018. године под бројем  I-119-
1698/18. 
 Одлуком Управнг одбора Дома здравља Блаце у Блацу бр. 1887 од 25.09.2018. године, 
расписан је конкурс за избор и именовање директора Дома здравља Блаце за период од четири 
године.По истеку рока за пријављивање кандидатаУправни одбор Дома здравља Блаце, на седници 
одржаној дана 08.10.2018. године, је констатовао да је  пристигла једна благовремена и уредна 
пријава и да кандидат  Радољуб Дуњића, спец. интерне медицине из Мале Драгуше, општина 
Блаце испуњава услове конкурса  и  предложио га Скупштини општине Блаце за именовање на ову 
функцију на период од четири године. 

Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана: 14.10.2018. године, већином 
гласова од укупног броја присутних одборника одлучила као у диспозитиву решења. 

 Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 
судом, у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 
 
Број: I-119-1697/18 
У Блацу: 14.10.2018. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић 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. 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на седници одржаној 
дана: 14.10.2018. године, доноси  
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е   

 
 

 
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Блаце“, број 1540 од 24.07.2018. године, о усвајању Извештаја о степену 
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Блаце“ са седиштем у Блацу, за период од 01.01.2018. године до 
30.06.2018. 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-023-1277/18 
У Блацу, дана: 14.10.2018. године 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                              
                                                                                                               

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“; бр. 129/07, 83/14- др.закон и 47/18), 144. Закона о општем управном 
поступку(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016) и члана  41. став 1. тачка 8. Статута општине 
Блаце („Службени лист општине Блаце“,  бр. 6/18 - пречишћен текст),  у Одлуци о изради 
Плана Детаљне регулације за површински коп мермера „Пашин камен“ К.О. Попова-Блаце, 
бр. I-350-1828/18, oд 31. 5. 2018. године („Службеном листу општине Блаце“, бр. 7/18), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 14. 10. 2018. године, доноси:  

  Р Е Ш Е Њ Е 
О  И С П Р А В Ц И   Г Р Е Ш К Е 

 
1. ИСПРАВЉА СЕ техничка грешка у члану 2. Одлуке о изради Плана Детаљне регулације 
за површински коп мермера „Пашин камен“ К.О. Попова-Блаце, бр. I-350-1828/18, oд 31. 5. 
2018. године („Службеном листу општине Блаце“, бр. 7/18), у делу простора који је 
ограничен координатама тачака и  исправљају се тачке 4, 5, 6 и 7 који се односе на део Х, 
тако да уместо: 

Т4. 7 521 736 4 801 863 

Т5. 7 521 550 4 801 773 

Т6. 7 521 537 4 801 838 

Т7. 7 521 542 4 801 928 

 
 треба да стоји: 
 

Т4. 7 521 736 4 800 863 

Т5. 7 521 550 4 800 773 

Т6. 7 521 537 4 800 838 

Т7. 7 521 542 4 800 928 

 

2.. Решење о исправци  грешке почиње да производи правно дејство од дана ступања на 
снагу  Одлуке о изради Плана Детаљне регулације за површински коп мермера „Пашин 
камен“ К.О. Попова-Блаце, („Службени  лист општине Блаце“,  бр. 7/18).   

3. Ово решење и објавити у „Службеном листу општине Блаце“ и на сајту Општине Блаце. 

Број: I-350-1597/2018 
У Блацу, дана: 14. 10. 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 
132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, 
бр. 129/07,  83/2014 – др. закон и 47/18), чл. 2, 3, 4. и 13. Правилника о условима и начину 
рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу 
усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 6/18- пречишћени текст), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 14. 10. 2018. године, доноси 

 
 

  РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

 
I 

 
 МЕЊА СЕ  Решење о образовању Комисије за планове општине Блаце, број: I-02-

1639/15, од  22. 12. 2015. године („Службени лист општине Блаце“, број 9/15) тако што се у 
члану 5. став 2. алинеја 4. после речи зараде, речи: 

„у ванпривреди Републике Србије“ замењују речима „по запосленом у Републици 
Србији“.  
 

II 
  
 У свим осталим деловима Решење о  образовању Комисије за планове општине Блаце, 
остаје неизмењено. 

 
 

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

општине Блаце“.  
 
Број: I-02-1714/18                                                                                      
У Блацу: 14. 10. 2018.  године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 121. став 1. и члана 126. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018-др.закон и 27/2018-др. 
закон), члана 3. Правилника  о Општинском савету родитеља („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2018) и члана 41. став 1. тачка 8. Стаута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на седници одржаној 
дана 14. 10.2018. године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

I    Образује се Општински савет родитеља (у даљем тексту Савет) на предлог васпитно –
образовних и образовно-васпитних установа са седиштем на територији општине Блаце. 

II    За чланове Савета  именују се: 
     -на предлог Предшколске установе „Наша радост“ Блаце: 

1. Симић Виолета , из Блаца; 
2. Грујић Милена, из Блаца 

    -на предлог Основне школе „Стојан Новаковић“  Блаце: 
      1. Арнела Јанковић из Блаца; 
      2. Небојша Мијовић из Блаца 
     - на предлог Средње школе Блаце: 

     1. Небојша Кнежевић, из Блаца 
     2. Ивана Грујић, из Блаца 
 
III   Савет  има председника  и заменика председника које бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова  Савета. 
        Председник, заменик председника и чланови Савета, послове из своје надлежности обављају 
без накнаде. 
 
IV  Одељење општинске управе општине Блаце задужено за Скупштинске послове, обавља 
административно-техничке послове потребне за рад Савета.  

 V   Начин и  ближи услови рада Савета  су одређени Правилником о општинском савету родитеља 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2018). 

VI  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 
Блаце“. 

Број: I-02-1731/18 
У Блацу:14.10.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                                                                       

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 36/11, 99/11, 83/14-други закон и 5/15), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-други 
закон и 101/2016-други закон и 41/18) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, 
на седници одржаној дана: 14.10.2018. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА  ЧЛАНА 
ДРУШТВА ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ „БЛАЦЕ“ ДОО 

 
 

Члан 1. 
РАЗРЕШАВА СЕ представник члана друштва Ветеринарске станице „Блаце“ доо 

Блаце, испред општине Блаце,   
- Зоран Милутиновић, дипл. правник из Блаца. 

Члан 2. 
ИМЕНУЈЕ СЕ представник члана друштва  Ветеринарске станице „Блаце“ доо 

Блаце, испред општине Блаце: 
- Александар Станковић, Општински правобранилац, из Крушевца. 

 
 

Члан 3. 
Решењем известити: разрешеног, именованог, Ветеринарску станицу „Блаце“ доо, и 

Одељење за привреду, локално економски развој и друштвене делатности и архиву овог 
органа. 

 
Члан 4. 

           Решење ступа на  снагу даном доношења. 
 

Члан 5. 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Блаце“. 
 
Број: I-02-1728/18 
У Блацу, дана 14.10.2018. године      
       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић 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 и 41/18), 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.6/18-пречишћен текст), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 14.10.2018.године, доноси   
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА И ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
 

 
          I   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

      -Зоран Јозић помоћник председника општине Блаце, дужности команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације, и 

     -Иван Бургић помоћник председника општине Блаце, дужности заменика 
команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.  

 
 

          II  ИМЕНУЈЕ СЕ : 
     -Милан Ћурчић, председник општине Блаце, за команданта Општинског штаба за 

ванредне ситуације,по функцији и 
      - Сузана Вељовић, заменица председника општине Блаце, за заменика команданта 

Општинског штаба за ванредне ситуацује, по функцији. 
 
 
 

           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-02-1727/18 
 Блацу, 14. 10. 2018.  године 
 

                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 8. став 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,32/13- Одлука УС и 55/14, 96/15- др. 
Закон и 9/16 Одлика УС) и члана 41. став1. тачка 8. и 30. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине 
Блаце,на седници одржаној дана: 14. 10. 2018. године, доноси, 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
 

                                                                          I 
РАЗРЕШАВЈУ СЕ: 
 
-Зоран Јозић, помоћник председника Општине Блаце, дужности председника Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце, и  
 
-Иван Бургић, помоћник председника општине Блаце, дужности заменика председника 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце 
 

 
                                                                          II 
ИМЕНУЈЕ СЕ : 
 
- Милан Ћурчић председник општине Блаце, за председника Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима на територији општине Блаце,по функцији и  
 
- Сузана Вељовић, заменица председника општине Блаце за заменицу председника 
Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце, по 
функцији. 

 
III 

Решењем известити: именоване, председника Савета за безбедност саобраћаја  на 
путевима на територији општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце. 

 
 

IV 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеномлисту 
општине Блаце“ 

 
 

Број: I-02-1726/18 
Дана: 14.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, 
број 15/2016), члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број, 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 41/18-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 
31. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћени текст), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана: 14. 10. 2018. године, донела је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

I        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности члана Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора у јавним предузећима општине Блаце, и то: 

          1.  Бојан Саковић, из с. Међухана и 
    2.  Добросав Панић из Блаца. 

 

II       Решењем известити: разрешене, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и архиву Скупштине општине Блаце.  

 

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

 

Број: I-02-1725/18 
У Блацу; дана 14. 10. 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени  гласник Републике Србије“, 
број 129/07, 34/2010, Одлука УС и 54/2011) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на 
седници одржаној дана 14. 10. 2018. године, донела је  

                                                                         
                                                                             РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ :  

-Зоран Милутиновић, из Блаца дужности председника Изборне комисије општине Блаце, и 
-Владица Томовић, из Сибнице дужности члана Изборне комисије општине Блаце.  
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ  престанак дужности  члану  Изборне комисије општине Блаце, 

-Илић Драгиши из Блаца, због смрти.  

II  ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Изборне комисије општине Блаце, и то: 

-Валентина Павловић  из  Горње  Драгуше, за председника; 
-Јелена Чамагић, из Блаца, за члана; 
-Тамара Петровић из Ђуревца, за члана. 
 

III Решењем известити : именоване и архиву Скупштине општине Блаце. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу општине 
Блаце“. 

Број:I- 02-1730/18 
У Блацу: 14.10.2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                               
                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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 На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 
РС“, број 36/15), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/2016-др.закон и 41/18-други закон) и чл. 41. став 1. тачка 
8. и 30. Статута општине Блаце (''Службени лист општине Блаце'', бр. 6/18- пречишћен текст) 
Скупштина  општине Блаце, на седници одржаној дана 14. 10. 2018. године, доноси 

 
  РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ 

ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
- Зоран Јозић, помоћник председника општине Блаце, дужности председника Комисије 
- Зоран Милутиновић, дипл.правник, дужности члана Комисије 
- Јасмина Лапчевић, в.д. начелника Општинске управе, дужности заменика члана. 

 
 

II 
ИМЕНУЈУ СЕ: 
-Милан Ћурчић, председник општине Блаце, за председника Комисије 
-Јасмина Лапчевић, за члана Комисије и 
-Сузана Вељовић за заменика члана Комисије. 

 
 

                                                                                      III 
 
Решењем известити: именоване, Одељење за инпекцијске послове, буџетску 

инспекцију и ревизију и архиву Скупштине општине Блаце. 
 

IV 
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Број: I-02-1729/18 
Дана: 14. 10. 2018. године    

                                               ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
                                                                                                Невена Пешић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), 
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 41. 
став 1. тачка 44. и члана 86. став 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 
дана 14.10.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
          I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце, 
данa 14.10.2018. године, Зорану Јозићу, професору разредне наставе, из Блаца, са 
изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“. 

 
          II Закључак доставити: Зорану Јозићу, из Блаца, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 
 
         III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 
општине Блаце“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

                 Одредбама члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, прописано је 
да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем 
посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 
одборника, док је ставом 6. наведеног члана закона прописано да ако одборнику 
престаје мандат наступањем случаја из става 1. овог члана тачка 2) до 8), скупштина 
јединице локалне самоуправе на првој наредној седници, после обавештавања о 
наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат. 

  Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи прописано је 
да Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
Статутом. 

Одредбама члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце прописано је 
Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
Статутом, док је одредбама члана 86. став 1. Статута прописано да председник Општине 
поставаља своје помоћнике  у Општинској управи који обављају послове из појединих 
области. 

Комисија за административна питања Скупштине општине Блаце, на седници 
одржаној дана 14.10.2018. године, је  утврдила да је одборнику Зорану Јозићу, 
професору разредне наставе, из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић - Србија 
побеђује“, престао одборнички мандат, из разлога што је за време трајања мандата 
одборника у Скупштини општине Блаце постављен на функцију помоћника 
председника општине Блаце, решењем председника општине Блаце број II-02-1256/18 
од 20.7.2018. године, што представља - правно релевантан разлог за утврђивање 
престанка његовог одборничког маната у Скупштини општине Блаце. 
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На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о 

локалној самоуправи и Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце је на 27. 
седници одржаној дана 14.10.2018. године, након достављања извештаја и предлога 
Комисије за административна питања са седнице одржане дана 14.10.2018. године, 
донела закључак о утврђивању престанка мандата одборнику Зорану Јозићу, професору 
разредне наставе, из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, јер 
је изабран на функцију помоћника председника општине Блаце, односно на функцију 
која је у складу са законским прописима и подзаконским актима неспојива с функцијом 
одборника, што представља правно – релевантан разлог за утврђивање престанка 
његовог одборничког мандата у Скупштини општине Блаце 

 
  На основу свега напред наведеног, сходно цитираним одредбама закона и 

подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је донела одлуку као у диспозитиву 
закључка. 

 
   

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од  дана  доношења закључка. 

 
 

            Број: I-02-1733/18 
              У Блацу, 14.10.2018.године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                
                                                                                                   ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                          Невена Пешић с.р.                                                       
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На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 2. и 6. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана 
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 41. став 
1. тачка 44. и члана 86. став 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 
дана 14.10.2018. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
          I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце, 
данa 14.10.2018. године, Ивану Бургићу, инжењеру грађевине, из Блаца, са изборне 
листе „Александар Вучић - Србија побеђује“. 

 
          II Закључак доставити: Ивану Бургићу, из Блаца, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 
 
         III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 
општине Блаце“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

                 Одредбама члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, прописано је 
да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем 
посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 
одборника, док је ставом 6. наведеног члана закона прописано да ако одборнику 
престаје мандат наступањем случаја из става 1. овог члана тачка 2) до 8), скупштина 
јединице локалне самоуправе на првој наредној седници, после обавештавања о 
наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику престао мандат. Одредбама става 2. 
наведеног члана закона утврђено је да одборник може поднети оставку усмено на 
седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси је у 
форми оверене писане изјаве. 

  Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи прописано је 
да Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
Статутом. 

Одредбама члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце прописано је 
Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и 
Статутом, док је одредбама члана 86. став 1. Статута прописано да председник Општине 
поставаља своје помоћнике  у Општинској управи који обављају послове из појединих 
области. 

Комисија за административна питања Скупштине општине Блаце, на седници 
одржаној дана 14.10.2018. године, је утврдила да је одборнику Ивану Бургићу, 
инжењеру грађевине, из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, 
престао одборнички мандат, из разлога што је за време трајања мандата одборника у 
Скупштини општине Блаце постављен на функцију помоћника председника општине 
Блаце, решењем председника општине Блаце број II-02-1343/18 од 03.8.2018. године и  
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на основу писане оставке на место одборника број I-02-1723/18, коју је поднео дана 
14.10.2018. године, што представља правно - релевантан разлог за утврђивање престанка 
његовог одборничког маната у Скупштини општине Блаце. 

На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о 
локалној самоуправи и Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце је на 27. 
седници одржаној дана 14.10.2018. године, након достављања извештаја и предлога 
Комисије за административна питања са седнице одржане дана 14.10.2018.године,  
донела закључак о утврђивању престанка мандата одборнику Ивану Бургићу,  
инжењеру грађевине, из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, 
јер је изабран на функцију помоћника председника општине Блаце, односно на 
функцију која је у складу са законским прописима и подзаконским актима неспојива с 
функцијом одборника и због поднете писане оставке на место одборника, што 
представља правно – релевантан разлог за утврђивање престанка његовог одборничког 
мандата у Скупштини општине Блаце. 

 
 
  На основу свега напред наведеног, сходно цитираним одредбама закона и 

подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је донела одлуку као у диспозитиву 
закључка. 

 
   

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од  дана  доношења закључка. 

 
 
 

            Број: I-02-1734/18 
              У Блацу, 14. 10.2018.године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                
                                                                                                   ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                          Невена Пешић с.р.                                                       
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На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 32. став 
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 
44. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен 
текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 14.10.2018. године, 
донела је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

          I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Блаце, дана 
14.10.2018. године, Драгану Стевановићу, струковном економисти туризма, из Стубла, 
са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“. 

 
          II Закључак доставити: Драгану Стевановићу, из Стубла, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и 
архиви Скупштине општине Блаце. 
 
         III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 
општине Блаце“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

                 Одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да када 
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника, одредбама става 5. наведеног члана закона прописано је да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, док је ставом 6. 
наведеног члана закона прописано да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 

  Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи и члана 41. 
став 1. тачка 44. Статута општине Блаце прописано је да скупштина општине у складу 
са законом обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

Комисија за административна питања, на седници одржаној дана 14.10.2018. 
године, утврдила је да је одборнику Зорану Јозићу, професору разредне наставе, из 
Блаца, са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, престао одборнички 
мандат, из разлога што је за време трајања мандата одборника у Скупштини општине 
Блаце постављен на функцију помоћника председника општине Блаце, решењем 
председника општине Блаце број II-02-1256/18 од 20.7.2018. године, што представља 
правно - релевантан разлог за утврђивање престанка његовог одборничког мандата у 
Скупштини општине Блаце, на основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним 
изборима. На истој седници, у складу са одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним 
изборима, Комисија за административна питања у Скупштини општине Блаце донела је 
одлуку о потврђивању одборничког мандата Драгану Стевановићу, струковном 
економисти туризма, из Стубла, са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“ 
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 имајући у виду да је први следећи кандидат са исте изборне листе коме није био 
додељен мандат одборника и који испуњава услове за доделу одборничког мандата у 
Скупштини општине Блаце. 

 На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о 
локалној самоуправи и Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце је на 27. 
седници, одржаној дана 14.10.2018. године, у складу са чланом 48. став 1. Закона о 
локалним изборима и на основу извештаја и предлога Комисије за административна 
питања, са седнице одржане дана 14.10.2018. године, донела закључак о потврђивању 
одборничког мандата Драгану Стевановићу, струковном економисти туризма, из 
Стубла, са изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, имајући у виду да је 
први следећи кандидат на истој изборној листи, коме није био додељен мандат 
одборника и који испуњава законске услове за доделу одборничког мандата у 
Скупштини општине Блаце, а по претходно прибављеној сагласности о прихватању 
одборничког мандата, број I-02-1724 од 14.10.2018. године, у смислу става 6. наведеног 
члана Закона о локалним изборима. 

 
Сходно одредбама члана 48. став 5. Закона о локалним изборима, мандат новог 

одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 

На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце је донела одлуку као у диспозитиву овог закључка.  

 
   

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од  дана  доношења закључка. 

 
 

            Број: I-02-1735/18 
              У Блацу,14.10.2018. године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                
                                                                                                    ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                       Невена Пешић с.р.                                                      
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На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 32. став 
1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 
44. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен 
текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 14.10.2018. године, 
донела је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

          I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Блаце, дана 
14.10.2018. године, Звонку Рилаку, раднику, из Сувог Дола, са изборне листе 
„Александар Вучић - Србија побеђује“. 

 
          II Закључак доставити: Звонку Рилаку, из Сувог Дола, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и 
архиви Скупштине општине Блаце. 
 
         III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 
општине Блаце“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

                 Одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да када 
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника, одредбама става 5. наведеног члана закона прописано је да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, док је ставом 6. 
наведеног члана закона прописано да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 

  Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи и члана 41. 
став 1. тачка 44. Статута општине Блаце прописано је да скупштина општине у складу 
са законом обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

Комисија за административна питања, на седници одржаној дана 14.10.2018. 
године, утврдила је да је одборнику Ивану Бургићу, инжењеру грађевине, из Блаца, са 
изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, престао одборнички мандат, из 
разлога што је за време трајања мандата одборника у Скупштини општине Блаце 
постављен на функцију помоћника председника општине Блаце, решењем председника 
општине Блаце број II-02-1343/18 од 03.8.2018. године и због писане оставке на место 
одборника број I-02-1723/18, коју је поднео дана 14.10.2018. године, што представља 
правно - релевантан разлог за утврђивање престанка његовог одборничког мандата у 
Скупштини општине Блаце, на основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 2. Закона о 
локалним изборима. На истој седници, у складу са одредбама члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима, Комисија за административна питања у Скупштини општине Блаце 
донела је одлуку о потврђивању одборничког мандата Звонку Рилаку, раднику из Сувог 
Дола, са изборне листе „Александар Вучић - Србија побеђује“, имајући у виду да је  
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први следећи кандидат са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника 
и који испуњава законске услове за доделу одборничког мандата у Скупштини општине 
Блаце. 

 На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о 
локалној самоуправи и Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце је на 27. 
седници, одржаној дана 14.10.2018. године, у складу са чланом 48. став 1. Закона о 
локалним изборима и на основу извештаја и предлога Комисије за административна 
питања, са седнице одржане дана 14.10.2018. године, донела закључак о потврђивању 
одборничког мандата Звонку Рилаку, раднику, из Сувог Дола, са изборне листе 
„Александар Вучић – Србија побеђује“, имајући у виду да је први следећи кандидат на 
истој изборној листи, коме није био додељен мандат одборника и који испуњава 
законске услове за доделу одборничког мандата у Скупштини општине Блаце, а по 
претходно прибављеној сагласности о прихватању одборничког мандата, број I-02-1732 
од 14.10.2018. године, у смислу става 6. наведеног члана Закона о локалним изборима. 

 
Сходно одредбама члана 48. став 5. Закона о локалним изборима, мандат новог 

одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 

На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце је донела одлуку као у диспозитиву овог закључка.  

 
   

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од  дана  доношења закључка. 

 
 

            Број: I-02-1736/18 
              У Блацу,14.10.2018. године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                
                                                                                                    ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                       Невена Пешић с.р.                                                      
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 9. 2018. године, 

решавајући по захтеву Спортског центра Блаце, у Блацу, на основу члана 22. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17) и члана 
68. став 1. тачка 7. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/18, ), донело је  
 

О Д Л У К У 
 

 I УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Спортског центра Блаце, са седиштем у Блацу, деловодни број 
369, од 11. 9. 2018. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Спортског 
центра Блаце, деловодни број 368, од 11. 9. 2018. године. 
 
 II Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у „Службеном листу 
општине Блаце“. 
 
 III Одлуку доставити: Спортском центру Блаце, са седиштем у Блацу и архиви овог 
органа. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Спортски центар Блаце, у Блацу, поднео је захтев Општинском већу општине Блаце, 
заведеним под дел. бројем 369, од 11. 9. 2018. године, за давање сагласности на Одлуку 
Управног одбора Спортског центра Блаце, у Блацу, заведеним под дел. бројем 368, од 11. 9. 
2018. године, којом се даје на коришћење фискултурна сала „Чика Душко Јовановић“, 
Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, у термину 7-15 часова, без надокнаде.                                                                                 
 Чланом 22. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) (у 
даљем тексту: Закон) прописано је да носиоци права коришћења, 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 чланом 22. став 6. Закона.  

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 9. 2018. 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-404-1563/18 
У Блацу, 12. 9. 2018. године    
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                
Општинског већа                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић               Милан Ћурчић с.р.       
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На основу члана  26.  став 1. тачка 1. Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17) и члана 68. Статута 
oпштине Блаце („Службени лист општине Блаце”, 6/18 – пречишћени текст), Општинско 
веће општине Блаце, на седници одржаној дана 11. 10. 2018. године,  доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ 

 
Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о усвајању захтева председника Месне 
заједнице Попова, дел. бр. 154/1, од 24. 9. 2018. године и давању сагласности на 
уступање и коришћење једне просторије у оквиру истуреног одељења Основне школе 
у Попови, коју је донео Школски одбор Основне школе “Стојан Новаковић”, бр. 172/1, 
од 28. 9. 2018. године. 

Члан 2.  

Одлука о усвајању захтева председника Месне заједнице Попова и давању 
сагласности на уступање на коришћење једне просторије у оквиру истуреног одељења 
Основне школе у Попови, коју је донео Школаски одбор Основне школе “Стојан 
Новаковић”, у Блацу, дел. бр. 172/1, од 28. 9. 2018. године, је саставни део ове Одлуке. 

 Члан 3.  

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

Број: II-361-1709/18  
Дана: 11. 10. 2018. год. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ 

                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                 Милан Ћурчић с.р.       
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 На основу члaна 68. став 1. тачка. 13. и члана 71. Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст), Општинско веће општине Блаце, на седници 
одржаној дана 30. 7. 2018. године, донело је 
  

ПОСЛОВНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овим Пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања Општинског већа 
Општине Блаце (у даљем тексту: Веће), права, дужности и одговорности члана Већа и друга 
питања од значаја за рад Већа. 

Члан 2. 
 Састав, начин избора и разрешења, као и надлежност Већа утврђени су Статутом општине 
Блаце и овим Пословником, а у складу са Законом о локалној самоуправи. 
 У циљу остваривања функције Већа, могу се утврдити појединачна ресорна задужења 
његових чланова. 

Члан 3. 
 Рад Већа доступан је јавности. 
 Јавност рада Већа обезбеђује се путем саопштења, конференција за представнике средстава 
јавног информисања која се организују у сарадњи са председавајућим Већа, као и присуством 
представника средстава јавног информисања на седницама. 
 У случајевима предвиђеним Законом, другим прописима и овим Пословником јавност се 
може искључити. 

Члан 4. 
 Стручне и друге послове за потребе Већа врши Одељење органа општине Општинске 
управе општине Блаце (у даљем тексту: Општинска управа) надлежна за послове органа општине, 
по потреби и друга надлежне одељења Општинске управе. 
  
II - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Члан 5. 
 Члан Већа има право и дужности да учествује у раду Већа и да редовно присуствује 
седницама овог органа, као и друга права утврђена Законом, Статутом општине и овим 
Пословником. 

Члан 6. 
 Члан Већа је одговоран за извршавање послова и задатака које му повери Веће, за 
заступање става Већа и за покретање иницијативе ради решавања питања из оквира надлежности 
овог органа. 
 
III - ПРИПРЕМАЊЕ И ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА 

 
Члан 7. 

 Припремање материјала за седницу Већа врши Стручна служба Општинске управе у 
оквиру своје надлежности, односно други обрађивач за питања из своје надлежности. 
 Стручне службе Општинске управе Већу благовремено достављају Нацрт одлука ради 
разматрања и утврђивања Предлога одлуке. 
 Стручна служба Општинске управе, која у управном поступку решава о правима и 
обавезама из изворног делокруга општине у првом степену, благовремено Већу доставља жалбу 
на првостепено решење односно закључак са свим списима који се односе на предмет. 
 Начелник Општинске управе, непосредно или преко Стручне службе Општинске управе, 
пружа стручну помоћ Већу у вршењу надзора над радом Општинске управе и изјашњава се по 
предлогу за поништавање или укидање аката Општинске управе који нису у сагласности са 
Законом, Статутом и другим општим актом које доноси Скупштина општине. 
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Члан 8. 
 Радне верзије аката из члана 7. овог Пословника достављају се Већу, од стране овлашћеног 
обрађивача, преко стручне службе Општинске управе надлежне за послове органа општине, која 
по пријему истих благовремено информише председавајућег Већа у циљу сачињавања предлога 
дневног реда седнице Већа. 

Члан 9. 
 Веће ради у седницама које могу бити редовне, ванредне и консултативне. 
 Редовне седнице се одржавају у унапред одређен термин, а најмање једном у 3 месеца. 
 Ванредне седнице се одржавају, према указаној потреби ради расправљања и одлучивања 
по хитном поступку. 
 Консултативне седнице се одржавају у случају потребе усаглашавања ставова и договора о 
непосредним активностима. 

Члан 10. 
 Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника општине, сазива 
седницу Већа и предлаже дневни ред седнице. 
 Редовна седница се сазива достављањем позива  са предлогом дневног реда и материјалима 
у писаној форми или електронском поштом, најкасније три дана пре одржања седнице. 
 Ванредна седница се сазива на начин из претходног става најкасније дан пре одржавања 
седнице, осим у случају изузетне хитности када се сазивање врши на дан одржавања седнице 
погодним средствима (телефоном, факсом, електронским путем и сл.), а којом приликом се 
предлог дневног реда и материјали уручују пред почетак седнице. 
 Консултативна седница се сазива на начин и по поступку за сазивање ванредне седнице. 
 

Члан 11. 
 На редовну или ванредну седницу, осим чланова Већа, обавезно се позивају: председник 
или заменик председника Скупштине општине и секретар Скупштине општине, начелник 
Општинске управе и руководилац Одељења Општинске управе у чију надлежност спада питање 
које је у предлогу дневног реда седнице, као и други обрађивачи и известиоци. 
 
IV - ОТВАРАЊЕ И ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ ВЕЋА 
 

Члан 12. 
 Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника општине (у 
даљем тексту: председавајући) отвара седницу Већа и констaтује да ли седници присуствује 
довољан број чланова за рад и одлучивање (кворум). 
 Веће може да ради и одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова 
већа. 
 Уколико кворум није обезбеђен, седница се одлаже најдаље за три дана. 
 Консултативна седница се може одржати и без кворума. 

 
Члан 13. 

 Кад постоји кворум за рад Већа, на предлог председавајућег, одлучује се да ли ће седница 
у целини или у појединим деловима бити затворена за јавност. 
 Искључивање јавности се не односи на председника или заменика и секретара Скупштине 
општине, начелника Општинске управе, руководиоца Одељења Општинске управе, известиоце и 
стручна лица Општинске управе надлежне за послове органа општине. 
 У случају искључења јавности, председавајући упозорава присутна лица да су дужна 
чувати као тајну оно што се износи на таквој седници, а Веће може одлучити да у оваквој седници 
изда посебно саопштење за јавност. 

Члан 14. 
 Пре разматрања и утврђивања дневног реда Веће разматра и усваја записник са претходне 
седнице. 
 На консултативним седницама се не води записник. 
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 Члан 15. 
 Дневни ред седнице утврђује се на почетку сваке седнице Већа, осим консултативне. 
 Дневни ред предлаже председавајући у складу са предлогом који је достављен уз позив за 
седницу. 
 Предлог за измену и допуну предложеног дневног реда могу поднети председник општине 
и чланови Већа а изузетно и друга лица која се сходно члана 11. овог Пословника обавезно 
позивају на седницу. 
 Приликом утврђивања дневног реда прво се гласа о предлозима за измену и допуну 
предложеног дневног реда, а потом за дневни ред у целини. 
 
V - РАСПРАВА, ОДЛУЧИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ ВЕЋА 

 
Члан 16. 

 Расправа и одлучивање на седници се спроводи по утврђеном дневном реду. 
 Изузетно, Веће може и у току седнице одлучити да се измени редослед тачака дневног реда 
и да се расправа по појединим тачкама дневног реда обједини. 
 Веће може пре отварања расправе по тачки дневног реда да одлучи да ограничи дискусију 
у погледу трајања и броја јављања. 

Члан 17. 
 На почетку расправе о тачки дневног реда, председавајући објављује предмет расправе и 
даје неопходна објашњења, а затим даје реч обрађивачу, односно известиоцу. 
 Након тога, председавајући отвара дискусију, у којој, по редоследу пријављивања, прво 
даје реч члановима Већа, а затим и осталим присутним лицима, уколико је то потребно. 
 Након дискусије, приступа се одлучивању. 
 

Члан 18. 
 Одлучивање се врши јавним гласањем, дизањем руку. 
 Право гласа имају сви чланови Већа. 
 Одлука је донета ако се за њу изјасни већина од укупног броја лица са правом гласа из 
претходног става, а у вези предлога буџета, за који је потребна већина гласова чланова. 
 Ако је резултат гласања неодлучан, доношење одлуке се одлаже привремено ради  
додатних консултација, па се поново ставља на дневни ред. Ако и у другом покушају гласања о 
истој одлуци буде нерешено сматра се да одлука није усвојена. 
 

Члан 19. 
 Приликом одлучивања прво се гласа о предлозима за измену или допуну предложеног 
акта, а затим за предлог акта у целини. 

Након гласања, председавајући гласно констатује: 
- да је одлука донета једногласно, 
- да је одлука донета већином гласова, уз навођење броја гласова „за“, броја гласова 

„против“ и броја гласова „уздржани“, 
- да одлука није донета уз навођење броја гласова „за“, броја гласова „против“ и броја 

гласова „уздржаних“. 
Члан Већа који је гласао против или се уздржао од гласања има право да захтева да се то 

констатује у записнику. 
Члан 20. 

Ако се у току седнице утврди да не постоји кворум за рад, председавајући одлаже седницу 
за одговарајући дан или час са истим дневним редом, о чему се сви чланови Већа писмено 
обавештавају. 

Када услед обимности дневног реда, или из других разлога не може да се изврши претрес 
по свим тачкама у заказаном дану, Веће може одлучити да се седница прекине и да се закаже 
наставак за одређени дан, о чему се писмено обавештавају само одсутни чланови. 
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Члан 21. 
На начин предвиђен овим Пословником, Веће: 
- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина, 
- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине 

општине, 
- доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе 

буџет пре фискалне године, 
- врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске 

управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или 
одлуком које доноси скупштина општине, 

- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,  
предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 
општине, 

- доноси одлуке о коришћењу и давању у закуп ствари које су у јавној својини, 
-    даје сагласност на одлуке о давањуу закуп непокретности које користе јавна           

предузећа, установе и други субјекти чији је оснивач скупштина општине,             
- стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
- поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелника управе за 

поједине области. 
- поставља и разрешава Општинског јавног правобраниоца, 
- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности, 
- доноси пословник о раду на предлог председника општине. 

 
Члан 22. 

О реду на седници Већа стара се председавајући. 
Председавајући је овлашћен да, у случају нарушавања реда, било ком лицу присутном на 

седници, изрекне меру упозорења или одузимања речи. 
Мера упозорења изриче се лицу који је својим понашањем: самовласним узимањем речи, 

упадањем у реч, ометањем говорника или непоштовањем одредби овог Пословника, нарушава ред 
на седници. 

Мера одузимања речи изриче се лицу које својим говором или понашањем нарушава ред 
на седници, а већ је на истој седници упозораван због нарушавања реда. 

Меру удаљења са седнице изриче Веће, на предлог председавајућег, лицу које после 
изречене мере одузимања речи настави да омета или спречава ред на седници или вређа присутне, 
и односи се, само, на ту седницу. 

Мера удаљења са седнице изриче се лицу које употребљава изразе које нису у складу са 
достојанством општине и њених органа. 

Изречена мера  и разлози за њено изрицање уноси се у записник. 
 
VI - ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ВЕЋА 

 
Члан 23. 

На седницама Већа, осим консултативних, води се записник у који се уносе сви битни 
подаци о седници. 

Записник у рукопису води стручно лице надлежне организационе јединице Општинске 
управе, надлежно за послове органа општине. 

У случају постојања техничких предуслова ток седнице Већа може се снимати 
коришћењем компјутерске технике и путем бележења тонског записа. 

Записник садржи основне податке о раду на седници а посебно о донетим одлукама и 
закључцима као и податке о резултатима гласања. 

Записник потписује председавајући седницом Већа и лице које је водило записник. 
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VII – РАДЊЕ И ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА ВЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Члан 24. 
Усклађивање остваривања функције председника општине и Скупштине општине, Веће 

обавља обавезним позивањем председника или заменика председника и секретара Скупштине 
општине на седнице Већа. 

Члан 25. 
У циљу усаглашавања ставова, договора и сагледавања одређеног питања користи се 

институт консултативне седнице, на коју Председник општине упознаје Веће са: примљеним 
материјалима, проблемима у вршењу своје функције, потребом прослеђивања захтева и предмета 
стручној служби Општинске управе, потребом стручне обраде одређених питања на седницама 
радних тела које образује Веће, као и потребом ресорне обраде питања из надлежности 
председника Општине од страна члана Већа, који је задужен за одређену област. 

 
Члан 26. 

Чланови Већа ресорно задужени за поједине области постају по функцији председници 
радних тела које може образовати Веће. 

На консултативној седници радног тела бира се заменик председника радног тела. 
Радна тела могу расправљати и заузимати ставове ако је на седници присутно више од 

половине чланова, а своје одлуке доносе у форми закључка већином гласова присутних чланова. 
Закључком радног тела предлаже се Већу начин поступања у стварима из његове 

надлежности, и дају се ставови и мишљења по одређеном питању. 
Седнице радних тела одржавају се према потреби, а њих сазива председник радног тела уз 

помоћ стручне службе за послове органа општине. 
На седници радног тела сачињава се записник који потписују председник радног тела и 

записничар. 
Члан 27. 

У вршењу надзора и контроле над радом Општинске управе Веће прибавља Извештаје и 
изјашњења стручне службе Општинске управе, остварује непосредан увид у рад појединих 
стручних служби и заједно са Председником општине даје смернице и заузима начелне ставове за 
извршавање Одлука и других општих аката, осим у случају поступања у управним стварима. 

Укидање и поништавање аката Општинске управе која нису у сагласности са Законом, 
Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине Веће врши 
након свестраног сагледавања тог питања. 

За потребе сагледавања питања из претходног става може се образовати одговарајуће 
радно тело, а обавезно се прибавља и изјашњење начелника Општинске управе у складу са 
чланом 7. овог Пословника. 
 
VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 28. 
 Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Општинског већа 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ бр.  7/16). 
 

 Члан 29. 
  Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

 Број: II-020-1303/18 
 Датум: 30. 7. 2018. год.                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                   Милан Ћурчић с.р. 
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 На основу члана 68. Статута општине Блаце („Сужбени лист општине Блаце” број 
6/18-пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 07.8.2018. 
године, доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У 

ОПШТИНИ БЛАЦЕ 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Блаце, број II-
400-919/18 од 30.5.2018. године (у даљем тексту: Правилник), врши се допуна на следећи 
начин: 
 У члану 6. став 1. тачка 1. Правилника врши се допуна тако што се иза речи 
„делегације“ додају речи: „и на одредиште делегације“ тако да сада гласи: „за 
угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног 
посла.–У случају службеног путовања у иностранство, могуће је користити угоститељске 
услуге у објектима који се налазе на ауто путу на релацији до одредишта делегације и на 
одредиште делегације. 
 

Члан 2. 
 У свему осталом Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини 
Блаце, број II-400-919/18 од 30.5.2018. године остаје неизмењен. 
 

Члан 3. 
 Даном ступања на снагу овај Правилник постаје саставни део Правилника о 
коришћењу средстава за репрезентацију у општини Блаце, број II-400-919/18 од 30.5.2018. 
године. 
 

Члан 4. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у 
„Сужбеном листу општине Блаце“. 
 
 Број:II-400-1360/2018 
 У Блацу, 07.8.2018. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                       Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11-одлука УС и 14/16), чл. 7. и 8. Одлуке о буџетском 
фонду за заштиту животне средине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 
број 7/09) и члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, бр. 6/18-пречишћени текст), по прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, број: 401-00-00811/2017-02, од 28. 8. 2018. 
године, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. 8. 2018. години, 
доноси 

 

 И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е   
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗАШТИТЕ 
 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 
1. У Програму коришћења средстава Фонда заштите животне средине на територији 
општине Блаце за 2018. годину, бр. II-400-2495/17, од 31. 1. 2018. године, на који је 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине дало сагласност бр. 401-00-
00811/2017-02, од 15. 1. 2018. године, члан 1. став 2. мења се и гласи: 

„За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце 
у укупном износу од 4.950.000,00 динара, а како је предвиђено у Разделу 5. Општина 
Блаце - Општинска управа, позиција 121. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 8/18). 
 
2. У Програму коришћења средстава Фонда заштите животне средине на територији 
општине Блаце за 2018. годину, бр. II-400-2495/17, од 31. 1. 2018. године, у члану 2. 
став 1. тачка 2. износ 3.100.000,00 динара за Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте замењује се износом од 4.550.000,00 динара.    

 
3. Измене и допуне Програма објавиће се у „Службеном листу Општине Блаце“. 
 
 
Број: II-400-1316/2018 
У Блацу, 30. 8. 2018. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                 Милан Ћурчић с.р.        
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 16/18 – пречишћени текст), Општинско веће општине Блаце, на седници 
одржаној дана 3. 9. 2018. године, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за испитивање стамбених потреба социјално угрожених 

 лица на територији општине Блаце 
 
 

 I Образује се Комисија за испитивање стамбених услова и стамбених потреба 
социјално угрожених лица на територији општине Блаце, у следећем саставу: 
 

- Зоран Стошић, члан Општинског већа општине Блаце, 
- Марија Минић, запослена у Општинској управи општине Блаце и                                                                                     
- Гордана Китановић, запослен у Општинској управи општине Блаце. 
   
II Задатак Комисије је да непосредно, на лицу места, међу социјално угроженим 

лицима, испита и утврди стамбне услове и стамбене потребе истих, а ради  решавања 
стамбених проблема, стицањем права на новчану помоћ ради најнужније адаптације 
стамбеног објекта (са обавезом израде предмера и предрачуна радова и грађ. материјала), 
или обезбеђивањем најнужнијег смештаја. 
 
 III  Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Сл. листу општине 
Блаце“. 
 
 IV Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Општинског већа 
општине Блаце; број II-02-775/16, од 27. 5. 2016. године (Службени лист општине Блаце“, 
бр. 7/16. године). 
 

V Решење доставити: именованима и архиви овог органа. 
 
Бр. II-02-1518/18 
У Блацу, 3. 9. 2018. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
Обрада:          
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                        Милан Ћурчић с.р.       
  

Службени лист Општине Блаце број 9/18 Страна 62



На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, број 6/18 – пречишћени текст) Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаној дана 3. 9. 2018. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана  

Комисије за вредновање пројекта удружења грађана и невладиних организација 

I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за врдновање пројекта 
удружења грађана и невладиних организација („Службени лист општине Блаце“, број 
3/15 и 2/16) (у даљем тексту: Комисија). 

II Разрешава се дужности члана Комисије: 
- Милан Ћурчић, из Блаца, због ступања на функцију председника општине.

Именује се за члана Комисије:
- Бранимир Димитријевић, из Блаца, запослен у Основној школи „Стојан

Новаковић“, у Блацу. 

III  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа. 

Бр. II-02-1522/18 
У Блацу, 3. 9. 2018. године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа           ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић              Милан Ћурчић         

Службени лист Општине Блаце број 9/18 Страна 63



На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. ст. 2. и 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 
47/18) и чл. 68. и 84. ст. 2. и 3. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 
бр. 6/18 – пречишћени текст), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 
3. 9. 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу вршиоца дужности заменика начелника 

Општинске управе општине Блаце 

I ПОСТАВЉА СЕ Јасмина Лапчевић, дипломирани правник, из Блаца, секретар 
Скупштине општине Блаце, на функцију вршиоца дужности заменика начелника 
Општинске управе општине Блаце, на период од 30 дана. 

II Јасмина Лапчевић ће у периоду у коме обавља послова вршиоца дужности 
заменика начелника Општинске управе општине Блаце, обављати и послове секретара 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

IV Решењем известити: Јасмину Лапчевић, Одељење за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију, Одељење за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе 
и архиву овог органа. 

O б р а з л о ж е њ е 

 С обзиром на околност да је Зоран Милутиновић, начелник Општинске управе 
општине Блаце, решењем председника општине Блаце, број II-1-1510, од 31. 8. 2018. 
године, привремено удаљен са рада због одређивања прит вора у трајању од 30 дана, а да 
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Блаце и општинском правобранилаштву Општине Блаце (број II-02-1069, од 6. 6. 
2017. год. и број II-02-81, од 8. 1. 2018. год.), није систематизовано место заменика 
начелника Општинске управе, да би се превазишле сметње у функционисању Општинске 
управе општине Блаце, Општинско веће општине Блаце, као колегијални извршни орган 
који врши надзора над радом и координира радом Општинске управе, на седници 
одржаној дана 3. 9. 2018. године, одлучило је да за вршиоца дужности заменика начелника 
Општинске управе општине Блаце, постави Јасмину Лапчевић, секретара Скупштине 
општине Блаце.       

Број: II-02-1523/18 
Дана 3. 9. 2018. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
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ПРЕДСЕДНИК              
Милан Ћурчић с.р        



На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 
47/18), члана 68. и члана 85. став 2. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) и члана 19. и 21. Пословника 
Општинског већа општине Блаце (II-020-1303, од 30. 7. 2018, год), Општинско веће 
општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 9. 2018. године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Лапчевић, дипломирани правник, из Блаца, 
дуѕности вршиоца дужности заменика начелника Општинске управе општине 
Блаце, због ступања на нову дужност. 

II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

III Решењем известити: Јасмину Лапчевић, Одељење за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију, Одељење за општу управу, заједничке послове и 
људске ресурсе и архиву овог органа. 

Број: II-02-1580/18 
У Блацу, 12. 9. 2018. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:         
Саветница на пословима 
Општинског већа           ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић            Милан Ћурчић
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На основу члана 46. став 1. тачка 7. и чл  56. и 57. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 13. став 1. тачка 3, чл. 49. и 51. 
став 1. тачка 9. и члана 52. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17), члана 68. став 1. тачка 9. и 
члана 85. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст)  
и члана 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце (II-020-1303, од 30. 7. 2018, 
год), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 9. 2018. године,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Милутиновић, дипломирани правник, из Блаца, дужности 
начелника Општинске управе општине Блаце, пре истека времена на које је постављен.                                              

 
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
III Решењем известити: Зорана Милутиновића, Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, Одељење за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе и 
архиву овог органа. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи и 
члана 68. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/18 – 
пречишћени текст), прописано је да начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на 
основу јавног огласа, на мандатни период од 5 (пет) година. 

У складу са наведеним одредбама, Оштинско веће општине Блаце је на седници одржаној 
30. јуна 2016. године, решењем број II-02-979, за начелника Општинске управе општине Блаце 
поставило Зорана Милутиновића, дипломираног правника, из Блаца.  

Решењем председника општине Блаце, број II-1-1510, донетим 31. августа 2018. године, 
Зоран Милутиновић, начелник Општинске управе општине Блаце, привремено је удаљен са рада 
због одређивања притвора у трајању од 30 дана. 

Одредбама члана 13. став 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје у 
случају разрешењем, као и у другим случајевима утврђеним законом и другим прописима којима 
се уређује престанак функције, односно радног односа. 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 12. септембра 2018. године, 
имало је у виду све напред описане околности и чињенице, а додатно и обавештење портпарола 
Вишег јавног тужилаштва у Нишу др. Јелене Поповић Миладиновић, истакнутом на званичној 
презентацији Вишег јавног тужилаштва у Нишу, да је Зоран Милутиновић, начелник Општинске 
управе општине Блаце и представник Општине Блаце, као већинског власника у Ветеринарској 
станици Блаце, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у 
Нишу, а у сарадњи са безбедносно информативном агенцијом и УКП, лишен слободе због 
кривичног дела примања мита из члана 367. став 1 Кривичног законика, да је именовани, као 
службено лице и у вези са својим службеним овлашћењима извршио службене радње којима је 
нарушио углед органа којим управља, органа који га је изабрао и довео до негативне медијске и 
свеопште кампање против општине Блаце, као локалној самоуправи у целини, те је с тога одлучио 
као у изреци овог решења. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути Управни 

спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 
 Број: II-02-1579/18 
 У Блацу, 12. 9. 2018. године  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:          
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                      Милан Ћурчић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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 На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17),  и  члана 
68. став 1 тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/18  - 
пречишћени текст) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 12. 
9. 2018. године,  доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
 

I  ПОСТАВЉА СЕ Јасмина Лапчевић, дипломирани правник, из Блаца, 
секретар Скупштине општине Блаце, на функцију вршиоца дужности начелника 
Општинске управе општине Блаце. 

 
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 
 
III Решењем известити: именовану, Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, Одељење за општу управу, заједничке послове и људске 
ресурсе и архиву овог органа. 
 
 Број: II-02-1581/18 
 У Блацу, 12. 9. 2018. године  
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                              Милан Ћурчић        
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 6/18-пречишћени текст), Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаној дана 12. 9. 2018. године, доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника  
Надзорног одбора Фонда солидарности 

 
 

I Овим решењем разрешава се и именује председник Надзорног одбора Фонда 
солидарности („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17) (у даљем тексту: Надзорни 
одбор). 
 

II Разрешава се:  
- Милан Ћурчић, дужности председника Надзорног одбора, због ступања на 

функцију председника општине. 
 
   Именује се: 
- Саша Стефановић, дипломирани економиста, из Блаца, за председника 

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-02-1561/18 
У Блацу, 12. 9. 2018. године 

 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                           Милан Ћурчић         
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  На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, бр. 6/18 - пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 
дана 30. 7. 2018. године,  доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Члан 1. 

 Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о обустављању привременог преноса 
трансферних средстава из буџета Општине Блаце, организационим облицима у систему 
локалне самоуправе општине Блаце,који нису поступили у складу са  Одлуком о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Блаце за 2017. 
годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 8/17 и 5/18) који је донело Општинско веће 
општине Блаце, под бројем II-101-1123/2018, дана 10. 7. 2018. године  
 

Члан. 2. 
 Закључак ступа на снагу даном доношења и исти објавити у “Службеном листу 
општине Блаце”. 
  

Члан 3. 
 Закључак доставити: председнику општине Блаце, организационим облицима у 
систему локалне самоуправе општине Блаце, Општинској управи општине Блаце - Одељењу 
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 
 
  Број II-101-1315/18 
  Дана: 30. 7. 2018. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:          
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                    Милан Ћурчић 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 9/18 Страна 70



На основу члана 65. став 1. тачка 5 и 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 6/18-пречишћен текст), Председник општине Блаце, дана 18.7.2018. 
године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 
 

I Разрешава се Александар Цветковић, из Крушевца дужности члана Комисије за 
међународну сарадњу. 

 
II У свему осталом решење број II-02-2067/16 од 05.12.2016. године, решење број 

II-02-975/18 од 01.6.2018. године и решење број II-02-976/18 од 01.6.2018. године, остају 
неизмењена. 
 

III Решење ступа на снагу даном доношења а исто ће бити објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

 
IV Решење доставити именованом, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви. 
 
 
Број II-02-1232/18 
У Блацу, дана 18.7.2018. године 
ДР 
         ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
          Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 65. став 1. тачка 5 и 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 6/18-пречишћен текст), Председник општине Блаце, дана 05.9.2018. 
године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 
 
 

I Разрешава се Зоран Милутиновић из Блаца, дужности члана Комисије за 
међународну сарадњу. 

 
II У свему осталом решење број II-02-2067/16 од 05.12.2016. године, решење број 

II-02-975/18 од 01.6.2018. године, решење број II-02-976/18 од 01.6.2018. године и решење 
број II-02-1232/18 од 18.7.2018. године, остају на правној снази. 
 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у 
„Службеном листу општине Блаце“. 

 
IV Решење доставити именованом, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и архиви. 
 
 
Број II-02-1533/18 
У Блацу, дана 05.9.2018. године 
ДР 
          ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
          Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 82. Закона о буџетском систему ( „Сл. Гласник РС“, бр. 
54/2009,73/2010,101/2010,93/2012, 63/2013 испр. 108/2013,142/2014,68/2015 др. закон, 
103/2015,99/2016), Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и 
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ( „ Сл. Гласник РС 
99/11, 106/13) и члана 65. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце ( „Службени лист општине Блаце бр. 
6/2018) на предлог интерног ревизора  председник општине Блаце доноси:  

ПРАВИЛНИК О РАДУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
 ОПШТИ ПРИСТУП 

Члан 1. 

Правилник о раду интерне ревизије поставља оквирна правила, принципе и процедуре интерне 
ревизије у оквиру организационе структуре општинске управе општине Блаце. 

Овим правилником се уређује начин рада, овлашћења интерне ревизије, као и правна заштита у 
поступку ревизије, која се остварује у складу са овим правилником. 

Ревизија представља накнадно проверавање обављених послова, догађаја које се врши на основу 
постојећих докумената, у циљу сагледавања да ли они објективно и истинито приказују пословање 
субјекта ревизије. Успех ревизије у великој мери зависи од постојања и функционисања механизама 
интерне контроле, због чега се она назива „накнадна контрола“ или „контрола контроле“. 

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и консултантска активност која има за циљ са се 
дода вредност и унапреди пословање организације и помаже организацији да оствари циљеве 
обезбеђујући систематичан и дисциплинован приступ оцени и побољшању ефикасности управљања 
ризиком, контролама и процесима управљања. 

Члан 2. 

Функционисање интерне  ревизије врши се у складу са : 

• Законом о буџетском систему 
• Међународним рачуноводствени стандардима за јавни сектор 
• Кодексом професионалне етике 
•  Повељом интерне ревизије 
• Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије, издатим од стране 

Института интерне ревизије 
• Повељом интерне ревизије 
• Законом о рачуноводству и ревизији 
• Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 

упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору. 
 

УСПОСТАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈE 
 

                                                                     Члан 3. 

Интерну ревизију општина Блаце успоставља тако што послове јединице за интерну ревизију обавља 
интерни ревизор запослен код корисника јавних средстава. 
Руководилац јавних средстава је одговоран за успостављање и обезбеђење услова за адекватно 
функционисање интерне контроле у складу са Законом о буџетском систему и Правилником 
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заједничким критеријумима за оргнизовање и стандардима и методолошким упутсвима за поступање и 
извештавање интерне рвизије у јавном сектору. 
 

                                                                      Члан 4. 

Интерни ревизор запослен у општинској управи општине Блаце организационо је независан и 
директно извештава руководиоца јавних средстава. 
Независност се успоставља независним планирањем, спровођењем и извештавањем о обављеним 
ревизијама. 
Интерни ревизор не може бити отпуштен или премештен на друго радно место због изношења 
чињеница и давања препорука у вези са интерном ревизијом. 
Интерни ревизор  при обављању интерне ревизије има потпуно слободо и неограничено право 
приступа руководиоцима, запосленима, средствима, свим информацијама, укључујући и поверљиве 
као и целокупној документацији, подацима, прегледима, мишљењима, евиденцијама. 
 

НАДЛЕЖНОСТ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 

Члан 5. 
Интерна ревизија врши стематичан преглед и оцену управљања ризиком, интерних контрола и 
управљања, што укључује политике, процедуре и активности Општинске управе општине Блаце. 
Интерна ревизија оцењује адекватност и ефикасност система за финансијско управљање и контролу у 
погледу: 

• Испуњавања задатака и постизања дефинисаних циљева у општини Блаце 
• Економичне, ефикасне и делотворне употребе ресурса 
• Усклађености са успостављеним политикама, процедурма, законима и регулативама 
• Интегритета и веродостојности информација, рачуна и података, укључујући процесе интерног 

и ефикасног извештавања. 

       Члан 6. 

Функција интерне ревзије се извршава у складу са принципима: 

• Независност и објективност 
• Компетентност и дужна професионална пажња 
• Интегритет и поверљивост 

АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

        Члан 7. 

Основне активности интерног ревизора су: 

• припрема Повеље интерне ревизије општине Блаце 
• припрема Стратешког плана интерне ревизије у општини Блаце 
• припрема Годишњег плана интерне ревизије у општини Блаце на основу процене ризика 
• израђује Етичког кодекса интерног ревизора 
• припрема Оперативног плана за интерну ревизију 
• тестира, испитује и оцењује податке и информације 
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• извештава председника општине уколико се појави сумња  о неправилностима  које могу 
угризити постулате законског пословања. 

• сваки извештај о интерној ревизији доставља председнику општине 
• сарађује са Државном ревизорском институцијом и Централном јединицом за хармонизацију. 

Члан 8. 

Интерна ревизија у субјекту ревизије обавља се плански, у складу са стратешким, годишњим и планом 
појединачне ревизије. 

Годишњи план интерне ревизије припрема се сваке године на основу Стратешког плана кога одобрава 
Председник општине Блаце. Годишњи план интерне ревизије на предлог Интерног ревизора одобрава 
Председник општине. 

План појединачне ревизије кога припрема интерни ревизор детаљно описује ревизорске поступке за 
сваку појединачну ревизију. 

Свака појединачна ревизија обавља се на основу припремљеног плана и овлашћења, које се на почетку 
године заједно са усвајањем годишњег плана интерне ревизије, даје Општинско веће. 

          Члан 9. 

Пре почетка спровођења поступка ревизије потребно је доставити обавештење субјекту ревизије са 
подацима за овлашћење.Одговорно лице и запослени код субјекта ревизије након примљеног 
обавештења  о ревизији, у обавези су да припреме сву потревну документацију ради што бржег 
обављања ревизије. 

Интерни ревизор започње ревизију уводним  састанком са руководством субјекта ревизије, а обавља се 
утврђивањем, анализирањем, процењивањем и документовањем података довољних за давање 
стручног мишљења о постављеним циљевима ревизије. 

      Члан 10. 

По завршетку свих провера интерни ревизор саставља нацрт извештаја и доставља га субјекту 
ревизије. 

Нацрт ревизије може садржати препоруке  којима се предлаже унапређење постојећег  начина рада и 
пословања субјекта ревизије, односно отклањањем неправилности , грешака или недостатака који су 
уочени у поступку ревизије. 

    Члан 11. 

Руководилац субјекта ревизије може да упути одговор на нацрт извештаја који садржи примедбе са 
доказима, сугестије и друга запажања у вези  са нацртом ревизијског извештаја, у року који не може 
бити дужи од 8 дана од дана пријема нацрта извештаја. 

Уз одговор на нацрт извештаја субјект ревизије доставља план активности за извршење препоруке. 

   Члан 12. 

У року од 15 дана, по истеку рока за достављање одговора на нацрт извештаја, интерни ревизор 
припрема коначни извештај ревизије. У коначном извештају интерни ревизор може да измени своје 
налазе, закључке или препоруке уколико оцени да су чињенице на  које се указују у одговору субјекта 
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ревизије  оправдане и пролсеђује га руководиоцу субјекта ревизије и руководиоцу корисника јавних 
средстава, односно председнику општине Блаце.  

Руководилац субјекта ревизије је дужан да интерном ревизору достави извештај о извршењу плана 
активности у року који је одређен у ревизорском извештају. 

У случају да субјект ревизије не спроводи препоруке и не предузима мере за отклањање недостатака у 
одређеним роковима, интерни ревизор је у обавези да обавести о томе Општинско веће. 

Члан 13. 

Обавезе интерног ревизора у овављању ревизије су да: 

• имплементира програм ревизије у свим фазама ревизије 
• информише председника општине о свим елементима ревизије 
• обавести руководиоца субјекта ревизије о почетку ревизије 
• редовно прати и проучава документацију 
• елаборира налазе и изводи закључке на објективној основи 
• осигурава одговарајући ново тајности у поступку ревизије 
• води одговарајуће евиденције 
• устројава досије за сваку спроведену ревизју, увид у досије може имати само председник 

општине и Државна ревизорска институција. 

                                                                    Члан 14. 

Инерни ревизор има право да:  

• уђе у просторије у којој врши ревизију  
• приступи одговарајућој документацији  
• тражи на увид одговарајућу документацију 
• захтева усмену или писмену информацију од запослених радника или руководиоца  субјекта у 

којем се врши ревизија. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Члан 15. 

Извештаји интерног ревизора морају бити јасни, сажети и правовремено достављени председнику 
општине и ревидираном субјекту ( одељење, одсек, служба). 

Резулати и закључци саопштавају се у писаној форми  и треба да садрже предлоге за корекцију. После 
завршетка сваке фискалне године, интерни ревизор ће сачинити у року од 60 дана годишњи извештај у 
којем ће одвојено навести готове ревизорске извештаје и остале активности које су у току на дан 
завршетка фискалне године. 

Годишњи извештај садржи преглед свих основних закључака из свих спроведених интерник контроли 
и анализу свих случајева у којима је дошло до кршења законских прописа. 

Годишњи извештај се доставља председнику општине Блаце, предходно усвојени извештај се 
доставља Министарству финансија – централној јединици за хармонизацију. 

 

Службени лист Општине Блаце број 9/18 Страна 76



Поред годишњег извештаја доставља и:  
 - извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним налазима, датим препорукама и    
предузетим радњама за побољшање пословања субјекта ревизије,  
 - периодичне извештаје о напретку у спровођењу годишњих планова интерне ревизије, 
 - извештаје о свим случајевима у којима је интерни ревизор наишао на ограничења.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Интерни ревизор је обавезан да прати околности које утичу на потребе перманентног развоја програма 
развоја интерне ревизије у односу на  прописе и интерне акте, те да правовремено председнику 
општине предложи евентуалне измене и допуне овог правилника. 

Члан 17. 

Овај правилник ступа н снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине Блаце“. 

Број: II-400-1622/18                                                                                                 
Датум: 25.09.2018.г. 

 
      Припремила 
  Интерни ревизор, 
Валентина  Павловић с.р. 
 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                   Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени 
лист општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о 
буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17 и 8/18), 
Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију, дана 17. 8. 2018. године, доноси 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 30.952,00 динара, са 
позиције 81 „текућа резерва“ буџета oпштине Блаце, економска класификација 499100, 
функционална класификација 130, за исплату накнаде штете Снежани Секулић, за 
неискоришћени сразмерни део годишњег одмора за 2018. годину, право признато 
Закључком Комисије за административна питања у трајању од пет радних дана, на 
предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 15. 8. 
2018. 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 3. – Општина Блаце-Председник, Глава, Програм 16 – 
Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0002-
Функционисање извршних органа, отварањем апропријације (позиције) 26/1 – „Накнада 
штете за повреде или штету насталу од стране државних органа“, економска 
класификација 485100 функционална класификација 111.   

 
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-1397/18 
У Блацу, 16. 8. 2018. године    
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                
Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Гордана Агатоновић                                                                   Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени 
лист општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о 
буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17 и 8/18), 
Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију, дана 13. 9. 2018. године, доноси 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 4.000,00 динара, са 
позиције 81 „текућа резерва“ буџета oпштине Блаце, економска класификација 499100, 
функционална класификација 130, за измирење обавеза по рачуну Уметничког и 
графичког студија Чакић, Прокупље, за израду печата са потписом  председника 
Скупштине, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију, од 13. 9. 2018. 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 1. – Општина Блаце-Скупштина општине, Програм 16 – 
Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0002-
Функционисање скупштине, отварањем апропријације (позиције) 9/1 – 
„Административни материјал“, економска класификација 426100, функционална 
класификација 111.   

 
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-1584/18 
У Блацу, 13. 9. 2018. године    
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                
Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Гордана Агатоновић                                                                       Милан Ћурчић  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 
општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17 и 8/18), 
Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, 
у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 
13. 9. 2018. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, новчана
средства у износу од 81.750.00 динара, са позиције 81 „текућа резерва“ буџета Општине 
Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 
функционална класификација 160, зa измирење обавеза за пружање адвокатских услуга 
адвокату Сузани Васиљевић, из Блаца, у предметима 2П1 бр. 133/14 и 1П1. бр. 57/2015, КТ. 
Бр. 58/18, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 
12. 9. 2018. године, а по захтеву ове Установе, број 242, од 11. 9. 2018. године.

2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун
Предшколске установе „Наша радост“, у Блацу. 

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 5.06 – Општинска управа/ Предшкиолска установа „Наша радост“ 
Блаце, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност: 2001-
0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, отварањем 
нове апропријације (позиције) 299/1 – „Стручне услуге“, економска класификација  423500, 
функционална класификација 911.   

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: II-400-1565/18 
У Блацу, 13. 9. 2018. године 

Обрада:           
Саветница на пословима ПРЕДСЕДНИК            
Општинског већа          ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Гордана Агатоновић   Милан Ћурчић с.р.       
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 
општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17 и 8/18), 
Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, на 
предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 10. 10. 
2018. године, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Спортском центру „Блаце“, у Блацу, новчана средства у
износу од 40.600.00 динара са позиције 81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, 
економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 
функционална класификација 160, зa измирење обавеза за услуге штампе, по рачуну 
“Orginal printa”, из Ниша, бр. 58-018, oд 9. 8. 2018. године  на предлог Одељења за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију, од 10. 10. 2018. године, а по захтеву 
Спортског центра, број 414/2018, од 4. 10. 2018. године. 

2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун
Спортског центра „Блаце“, у Блацу. 

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 5.04 – Општинска управа/ Спортски центар „Блаце“, Програм 14 – 
Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004-Функционисање локалних 
спортских установа, увећањем апропријације (позиције) 241 – „Услуге и нформисања“, 
економска класификација  423400, функционална класификација 810.   

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: II-400-1677/18 
У Блацу, 10. 10. 2018. године 

Обрада:
Саветница на пословима ПРЕДСЕДНИК            
Општинског већа          ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Гордана Агатоновић  Милан Ћурчић с.р.       
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