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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама („ Сл.гласник РС“ бр. 71/94) и члана 41. став 

1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл.лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15), 

Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 24.09.2015. године, донела је: 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА  

„ДРАИНАЦ“ У БЛАЦУ 

 

 

 

I 

 

Продужава се мандат в.д. директору Културног центра „Драинац“ у Блацу- Дејану 

Велимировићу, дипл.технолог  из Стубла. 

 

 

II 

 

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

Блаце. 

 

III 

 

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

Блаце“ 

 

 

 

Број: I-119-1415/15 

У Блацу: 24.09.2015. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    Златко Димитријевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других 

објеката привременог карактера (''Сл. лист општине Блаце'' бр. 03/15) и члана 68. став 1. 

тачка 2. Статута пштине Блаце („Службени лист општине Блаце бр.7/08, 8/13 и 1/15), 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 11.06.2015. години, доноси 

 

ПРОГРАМ  
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАСЕЉУ БЛАЦЕ 

-ПРОГРАМ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА ЗА ПЕРИОД  2015-2020 ГОД- 

 

1 Локација бр.1.   

Претходна ознака Локација бр.1 

Катастарска парцела 6751/2 ко Блаце 

Улица Краља Петра I Карађорђевића 

Површина 12m2 (6+6) 

комунална опремљеност да 

 

2 Локација бр.2.   

Претходна ознака Локација бр.5. 

Катастарска парцела 6751/2 ко Блаце 

Улица Краља Петра I Карађорђевића 

Површина 12m2 (6+6) 

комунална опремљеност да 

 

3 Локација бр.3.   

Претходна ознака Локација бр.10. 

Катастарска парцела 6751/2 ко Блаце 

Улица Радивоја Увалића Бате 

Површина 12m2 (6+6) 

комунална опремљеност да 

 

 
Сл.локације бр.1,2 и 3 

4 Локација бр.4.  (4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4з и 4и) 

Претходна ознака нема 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

Катастарска парцела 6751/2 ко Блаце 

Улица Краља Петра I Карађорђевића 

Површина 8x12m2 (8+4) 

комунална опремљеност има услова 

 

 
Сл.лоакција бр.4 (4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4з и 4и) 

 

5 Локација бр.5.   

Претходна ознака Локација бр.2. 

Катастарска парцела 6589/1 ко Блаце 

Улица Вука Караџића 

Површина 9м2 

комунална опремљеност да 

 

6 Локација бр.6.   

Претходна ознака Локација бр.16. 

Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Вука Караџића 

Површина 9м2 

комунална опремљеност да 

 

7 Локација бр.7.   

Претходна ознака Локација бр.17. 

Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Светог Саве 

Површина 12м2 

комунална опремљеност да 

 

8 Локација бр.8.   
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

Претходна ознака Локација бр.11. 

Катастарска парцела 6589/3 ко Блаце 

Улица Вука Караџића 

Површина 12м2 

комунална опремљеност да 

 

9 Локација бр.9.   

Претходна ознака Локација бр.12. 

Катастарска парцела 6589/3 ко Блаце 

Улица Вука Караџића 

Површина 12м2 

комунална опремљеност да 

 

 
Сл.локације бр.5, 6 , 7, 8 и 9 

 

10 Локација бр.10.   

Претходна ознака Локација бр.27. 

Катастарска парцела 6599/1 ко Блаце 

Улица Светог Саве 

Површина 25м2 

комунална опремљеност да 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 
Сл.локација бр.10 

 

11 Локација бр.11.   

Претходна ознака Локација бр.24. 

Катастарска парцела 6787/2 ко Блаце 

Улица Карађорђева 

Површина 20м2 

комунална опремљеност да 

 

12 Локација бр.12.   

Претходна ознака Локација бр.25. 

Катастарска парцела 6787/2 ко Блаце 

Улица Карађорђева 

Површина 20м2 

комунална опремљеност да 

 

 
Сл.локације бр.11 и 12 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

13 Локација бр.13.   

Претходна ознака Локација бр.6 

Катастарска парцела 6751/3 ко Блаце 

Улица Радоша Јовановића Сеље 

Површина 20м2 

комунална опремљеност да 

 

14 Локација бр.14.   

Претходна ознака Локација бр.7 

Катастарска парцела 6751/3 ко Блаце 

Улица Радоша Јовановића Сеље 

Површина 23м2 

комунална опремљеност да 

 

15 Локација бр.15.   

Претходна ознака Локација бр.8 

Катастарска парцела 6751/3 ко Блаце 

Улица Радоша Јовановића Сеље 

Површина 20м2 

комунална опремљеност да 

 

16 Локација бр.16.   

Претходна ознака Локација бр.9 

Катастарска парцела 6751/3 ко Блаце 

Улица Радоша Јовановића Сеље 

Површина 20м2 

комунална опремљеност да 

 

17 Локација бр.17.   

Претходна ознака Локација бр.20 

Катастарска парцела 6751/3 ко Блаце 

Улица Радоша Јовановића Сеље 

Површина 10м2 

комунална опремљеност да 

18 Локација бр.18.   

Претходна ознака Локација бр.21 

Катастарска парцела 6751/3 ко Блаце 

Улица Радоша Јовановића Сеље 

Површина 10м2 

комунална опремљеност да 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 
Сл.локације бр.13, 14, 15, 16, 17 и 18. 

 

 

Број: II-353-831/15 

Датум: 11.06.2015 год. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК                                  

                 Иван Бургић с.р.  
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон), члана 68. став 1. тачка 2. 

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

13. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 

9/14, 5/15 и 7/15), на предлог Општинске управе општине Блаце, Службе за буџет, финансије 

и ЛПА, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 08.10.2015. године, 

доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ употреба новчаних средства, у износу од 500.000,00 динара, са 

позиције 427 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 

организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 

160, за измирење обавеза учешћа у пројекту „Дивац Омладински фондови“, утврђене 

Уговором о сарадњи, закљученом 21.04.2015. године, под бројем II-400-601, између 

Фондације Ана и Владе Дивац и Општине Блаце. 

  

2. Корисник ових средстава у обавези је да средства користи наменски, за намене за 

које су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру 

раздела 4. Општинска управа Блаце, глава 4.13 Опште и специјализоване услуге, 

апропријација 415/1 Фондација „Ана и Владе Дивац“, економска класификација 423900, 

функционална класификација 490.   

 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-1529/15 

У Блацу, 08.10.2015. године  

ГА       

                                                        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Иван Бургић с.р.  
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана  68. став 1. тачка 2. и 11. Статута општине Блаце ( „Службени лист 

општине Блаце бр. 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 6. став 1. Правилника о финансирању радова на 

одржавању стамбених зграда средствима буџета општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр.7/15), Општинско веће општине Блаце , на седници одржаној дана 07.10.2015. 

године, доноси 

 Р Е Ш Е ЊЕ 

О 

ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА СРЕДСТВИМА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

I 

Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса  за финансирање радова на одржавању 

стамбених зграда средствима буџета општине Блаце  ( у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 1. Ана Недељковић, за председника, 

                Дејан Кнежевић, за заменика председника, 

 

            2.Наташа Коцић, за члана, 

               Марија Ђорђевић, за заменика члана, 

            

            3.Александар Станковић, за члана, 

               Драган Тодосијевић, за заменика члана. 

II 

Задаци Комисије утврђени су одредбама Правилника о финансирању радова на одржавању 

стамбених зграда средствима буџета општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 

7/15). 

III 

Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Служба органа општине  

IV 

Решењем известити именоване и архиву већа. 

V 

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

Блаце. 

 

Број:II-02-1530/15 

Дана, 08.10.2015. године 

 

Предмет обрадио: 

Драган Тодосијевић 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                Иван Бургић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), члана 68. став 1. 

тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15) и 

члана 3., 13. и 27 . Одлуке о буџету општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист општине 

Блаце“, број 9/14, 5/15 и 7/15), решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у 

Блацу, на предлог Општинске управе општине Блаце, Службе за буџет, финансије и ЛПА, 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 08.10.2015. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Одобравају се Основној школи „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, 

новчана средства у износу од 45.576,00 динара, са позиције 427 „текућа резерве“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника 

буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, за исплату помоћи по основу 

солидарности, због боловања дужег од три месеца у континуитету, за Братимира 

Милошевића, из Блаца, запосленог у овој школи на месту шефа рачуноводства, а по захтеву 

бр. 599/2, од 08.10.2015. године. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Основне школе „Стојан 

Новаковић“. 

 

3. Корисник ових средстава у обавези је да користи средства за намене за која су иста 

одобрена. 

 

4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у о квиру главе 

4.02 Општинска управа/Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце, на  позицију 73/1 - 414. 

„Солидарна помоћ“, економска класификација 463100, функционална класификација 912.   

 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-1540/15 

У Блацу, 08.10.2015. године  

ГА            

                                                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                 

                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Иван Бургић с.р.     
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), члана 68. став 1. тачка 

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

27. Одлуке о буџету Општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 9/14, 

5/15 и 7/15), решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, на 

предлог Општинске управе општине Блаце, Службе за буџет, финансије и ЛПА, Општинско 

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 08.10.2015. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 1. Културном центру „Драинац“, са седиштем у Блацу, одобравају се новчана 

средства у износу од 120.000,00 динара, са позиције 427 „текућа резерве“ буџета Општине 

Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника буџетских 

средстава 70298, функционална класификација 160, за исплату генералног ремонта и набавку 

циркулационих пумпи за објекат подстанице,  по захтеву Културног центра, број 89/15, од 

02.10.2015. године. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Културног центра 

„Драинац“. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру 

раздела 4. Општинска управа Блаце, глава 4.04. Општинска управа/Културни центар 

„Драинац“, увећањем апропријације 167. „Текуће поправке и одржавање зграда“, економска 

класификација 425100, функционална класификација 820.   

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-1516/15 

У Блацу,08.10.2015. године  

ГА 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              Иван Бургић с.р.    
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

 

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

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

Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/14), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 16.10.2015. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Радне групе за јавно приватно партнерство 

 

 

 I Образује се Радна група за јавно приватно партнерство (у даљем тексту: Радна 

група) у следећем саставу: 

 

1. Ана Антић, чланица Општинског већа општине Блаце,  

2. Љубодраг Красић, дипл. инг. пољопеивреде, самостални стручни сарадник за 

привреду и предузртништво; 

3. Ана Недељковић, дипл. инг. архитектуре, стручни сарадник на пословима из 

области урбанизма и грађевинарства у Општинској управи. 

4. Гордана Китановић, дипл. инг. архитектуре, руководилац Фонда за грађевинско 

земљиште општине Блаце, у Општинској управи, 

5. Ненад Стевановић, инг. грађевинарства, срадник за грађевинарство у Општинској 

управи и  

  2. Младен Ћирковић, дипл. економиста, виши стручни сарадник за буџет и 

материјално финансијске послове у Општинској управи, 

   

II Задатак Радне групе је да изанализира могуће пројекте, који би се евентуално 

спровели по принципима јавно приватног партнерства, да прикупе документацију у вези са 

тим пројектима и предузме активности у складу са Законом о јавно-приватном партнрству и 

концесијама.  

 

 III  Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: именованима и архиви Општинске управе. Решење доставити. 

именованима и архиви Општинске управе. 

 

Бр. II-02-1579/2015 

У Блацу, 16.10.2015. године 

ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                          Иван Бургић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21.10.2015. године, 

решавајући по захтеву Дома здравља Блаце, са седиштем у Блацу, на основу члана 22. став 6. 

Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и 

члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 

7/08, 8/13 и 1/15), донело је  

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

  

 I УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Дома здравља Блаце, са седиштем у Блацу, број 1852, од 

22.09.2015. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за давање у закуп непокретности, пословне 

просторије означене као локал број 6, површине 75 м², који се налази на кат. парцели број 

2875 КО Блаце, у склопу зграде  број 1, у Блацу, ул. Карађорђева. 

 

 II Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 III Решење доставити: Дому здравља Блаце, са седиштем у Блацу и архиви овог 

органа.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дом здравља Блаце, у Блацу, поднео је захтев Општинском већу општине Блаце, под  

бројем 1852, од 22.09.2015. године, за давање сагласности за издавање у закуп локала, кога 

тренутно користи „Апотека Прокупље“, у површини од 75 м², који се налази на кат. парцели 

број 2875 КО Блаце, зграда нрој 1, локал број 6. 

 Чланом 18. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) (у 

даљем тексту: Закон), прописано је да установе имају право коришћења на непокретним и 

покретном стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење. 

 Чланом 22. Закона прописано је да носиоци права коришћења из члана 18. Закона 

имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају 

у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законом. О давању сагласности за 

давање у закуп ствари у својини јединице локалне самоуправе одлучује надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, што је и предвиђено чланом 22. став 6. Закона. 

 Према члану 26. став 1. тачака 2. Закона о јавној својини, располагањем стварима у 

јавној својини, сматра се давање  ствари у закуп. 

 Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21.10.2015. године, 

разматрајући описани захтев, при томе имајући у виду описане одредбе Закона о јавној 

својини и овлашћења утврђених чланом 68. став 1. тачка 7. Статута општине Блаце, на 

основу чега овај колегијални извршни орган „даје сагласност на одлуке о давању у закуп 

непокретности које користе јавна предузећа, установе и други субјекти чији је оснивач 

Скупштина општине, одлучило је као у диспозитиву ове одлуке. 

  

Број: II-361-1453/2015 

У Блацу, 21.10.2015. године    

ГА  

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Иван Бургић                                  
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

На основу члана  68. став 1. тачка 2. и 11. Статута општине Блаце ( „Службени лист 

општине Блаце бр. 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 3. Одлуке о прибављању , коришћењу , 

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

Блаце“, бр.1/5 и 7/15), Општинско веће општине Блаце , на седници одржаној дана 

30.10.2015. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ПОСТУПКА  ДАВЊА У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

I 

Образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној 

својини Општине Блаце, спрат у згради трговине бр.2, на кп. 6024, уписане у лист 

непокретности бр.6 КО Блаце, у Блацу у улици Краља Петра Првог бр. 2, укупне нето 

површине 68,71 м², који се састоји од изложбеног салона са степенишним простором 

површине 58,30 м² и терасе површине 10,41 м², ван поступка јавног надметања или 

прикупљања писмених понуда- непосредном погодбом, ( у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

 1. Јулијана Јовановић, за председника, 

 

            2. Ана Недељковић, за члана, 

            

            3. Мирјана Стојановић, за члана.  

II 

Задаци Комисије утврђени су одредбама  Одлуке о прибављању , коришћењу , управљању и 

располагању стварима у својини општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр.1/5 и 

7/15). 

III 

Стручне и административно-техничке послове за Комисију обавља Служба органа општине  

IV 

Решењем известити именоване и архиву већа. 

V 

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

Блаце. 

 

Бр:II-02-1650/15 

Дана, 30.10.2015. године 

 

Предмет обрадио 

Драган Тодосијевић 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               Иван Бургић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 
 

На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", 

број 7/08, 8/13 и 1/15), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30.10.2015. 

године, доноси  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 

 

 

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о условима за остваривање новчане 

помоћи („Службени лист општине Блаце“, број 1/15)( у даљем тексту: Правилник). 

  

Члан 1. 

У члану 1. Правилника после речи „са пребивалиштем“ додају се речи "или боравиштем на 

територији Општине Блаце за интерно расељена лица". 

 

Члан 2. 

Члан 4. Правилника мења се и гласи: 

„Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на 

високошколским установама чији је оснивач Република Србија и то према следећим 

категоријама: 

 

1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних 

струковних и интегрисаних студија (II до IV година студија).  

Додељује се до 80% од укупног броја одобрених стипендија. 

 

2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских 

студија(мастер), специјалистичких академских, специјалистичких струковних студија и 

интегрисаних студија (V до VI година студија). 

Додељује се до 20% од укупног броја одобрених стипендија. 

 

Услови за доделу новчане помоћи - стипендије: 

 да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује 

најмање II годину на студијама првог степена студија;  

 да студент има најмање просечну оцену 7,00 (седам) из претходних година студија; 

 да студент има пребивалиште на територији општине Блаце односно боравиште најмање 3 

године за интерно расељена лица. 

 конкурс није намењен студентима I године првог степена студија, апсолвентима и 

студентима докторских студија. 

 

Потребна документација: 

 уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном 

просечном оценом положених испита из претходних година студија, односно за студенте 

који се први пут уписују на студије другог степена уверење о дипломирању на основним 

студијама.  

Уверење оверава високошколска установа на којој студира учесник конкурса; 

 потврда о материјалном стању студената (видети члан 6.);  

 штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће личне 

карте. 

 потврда о боравишту за интерно расељена лица (најмање 3 године на територији Општине 

Блаце) 
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

 копија прве стране индекса или оверена потврда високошколске установе да студент није 

изубио годину током студија.“ 

 

Члан 3. 

Члан 5. Правилника мења се и гласи: 

„Рангирање кандидата за доделу новчане помоћи се утврђује на основу укупног броја бодова које 

студент оствари према следећим критеријумима: 

1.  успех остварен током студирања 

2.  материјално стање студента. 

 

     1.  Успех остварен током студирања се вреднује на основу просечне оцене свих испита  које је 

студент положио током студија а најмање 7,00 (седам). 

 

Просечна оцена представља број бодова према успеху који се сабира са бодовима 

добијених према материјалном стању студента. 

 

     2.  Mатеријално стање студента се бодује на следећи начин: 

           0 % do 20%   износа ½ просечне плате*   = 5     бодова 

          20% do 40%                     -||-                        = 4         -||- 

          40% do 60%                     -||-                        = 3         -||- 

          60% do 80%                     -||-                        = 2         -||- 

          80% do 100%                   -||-                        = 1         -||- 

 

          * износ од  ½ просечне плате у општини Блаце по члану домаћинства (видети члан 6.) 

 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу стипендија оствари исти број бодова, 

предност у рангирању има кандидат са већом просечном оценом током студирања.“ 

 

Члан 4. 

У члану 7. после 1. става додаје се нови став: 

„Мера нижег приоритета је смањивање укупног броја бодова који је студент остварио према 

критеријумима из члана 5. за проценат умањења од 5%.“ 

 

Члан 5. 

У члану 10. став 1. Правилника после речи: „сагласност на исту“, додају се речи. „односно 

утврђивање броја студената који су остварили право на помоћ а према укупном износу средстава, 

која су Одлуком о буџету општине Блаце за 2016. годину, предвиђена за те намене“. 

 

Члан 6. 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: II-400-1135/15 

Дана, 30.10.2015. год. 

ГА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ   

         

                          ПРЕДСЕДНИК 

                                             Иван Бургић с.р.   
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Службени лист Општине Блаце 8/15 

 

 

На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15) и члана 10,12 и 13. Одлуке о буџету општине Блаце за 2015. 

годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 9/14, 5/15 и ), Oпштинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 30.10.2015. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 У Решењу о одобрењу новчаних средства за новчане награде добитницима 

традиционалних признања, које се додељују за време Манифестације „Дани шљиве Блаце 

2015“, број II-400-1296/2015, од 23.08.2015. године („Службени лист општине Блаце“, бр. 

6/15), врши се измена и допуна, тако што се у ставу I: 

 - иза тачке 4. додаје тачка 4.а, која гласи: „за најбољи шљивик у органској 

производњи: I награда ............... 20.000 динара“, и 

 - у тачци 6. за најбољу ракију, под б) ракија од шљиве, код II награде, брише се „2 х“ 

и код III награде, брише се „3 х“.  

  

II 

 У осталом делу решење остају непромењено. 

 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Приликом доношења Решење о одобрењу новчаних средства у укупном износу од 

435,000,00 динара, са позиције 427 „текућа резерва“ буџета општине Блаце, за новчане 

награде добитницима традиционалних признања, које се додељују за време Манифестације 

„Дани шљиве Блаце 2015“, број II-400-1296/2015, од 23.08.2015. године, овај орган није имао 

увид у Извештај о раду Комисије за избор најбољих произвођача за „Дане шљива 2015“, па 

из тих разлога није унета награда „за најбољи шљивик у органској производњи: I награда 

............... 20.000 динара“, а за категорију најбоља ракија од шљиве, унете су непотребно две 

(2) друге (II) награде и три (3) треће (III) награде, тако да се овим решењем врши исправка и 

допуна напред описаног решења уношењем нове награде и брисањем непотребног броја 

предвиђених. 

 

 Број: II-400-1657/2015 

 У Блацу, 30.10.2015. године 

 ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ               

                      ПРЕДСЕДНИК 

                                 Иван Бургић с.р.   
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На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 

116/13-аутентично тумачење и 44/ 14-др.закон). члана 194. став 2. Закона о општем управном 

поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), члана 68. став 1. 

тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15), решавајући 

по захтеву Јавног                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 30.10.2015. године, донело је  

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Ценовника бр. 1411, од 

19.8.2015. години, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са 

седиштем у Блацу, под бројем 1798, на седници одржаној дана 30.10.2015. године. 

 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

III 

 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви овог Већа. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Број: II-38-1652/2015 

У Блацу, 30.10.2015. године 

ГА 

                       ПРЕДСЕДНИК 

                                             Иван Бургић  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13 и 142/14), члана 68. став 1. тачка 2. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15), члана 12., 13. и 27 . 

Одлуке о буџету општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 9/14 и 5/15), 

решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Службе за 

буџет, финансије и ЛПА, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

30.10.2015. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Одобравају се Основној школи „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, 

новчана средства у износу од 61.514,00 динара,  са позиције 427 „текућа резерве“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника 

буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, за трошкове набавке против 

пожарне опреме, по рачуну број 48/15, од 21.10.2015. године, добављача  „Прогрес промет“ 

Крушевац, а по захтеву бр. 633/1, од 27.10.2015. године. 

 

2. Корисник ових средстава у обавези је да користи средства наменски, за намене за 

која су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у о квиру главе 

4.02 Општинска управа/Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце, на  позицију 93 - 425. 

„Одржавање опреме“, економска класификација 463100, функционална класификација 912.   

 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-1609/15 

У Блацу, 30.10.2015. године  

ГА    

                                                           

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Иван Бургић с.р.     
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На основу члана 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду („Службени гласник 

Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 и 75/14), члана 51. Закона о радним 

односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 48/91, 66/91 и 

39/02), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/07, 84/14 и 84/15), Уредбе о накнадама и 

другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 44/08 и 78/12) и члана 68. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 10.12.2015. године, донело је 

 

 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА СЛУЖБЕНО 

ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

Овим Правилником врши се измена и допуна Правилника о накнади путних трошкова 

за службено путовање у земљи и иностранство („Службеном листу Општине Блаце“ број 

5/15 (у даљем тексту: Правилник). 

Члан 1. 

 У члану 7. став 1. Правилника, речи: „ 5% просечне месечне зараде по запосленом у 

привреди Републике Србије, према последњем коначно објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике на дан поласка на службено путовање“ замењују се 

речима „150 динара“. 

 Став 2. брише се. 

Члан 2. 

 У члану 15. став 1. Правилника, речи: „када се накнађују трошкови смештаја у износу 

који је једнак износу дневнице“ бришу се. 

Члан 3. 

Члан 17. Правилника брише се. 

Члан 4. 

 Члан 19. став 4. Правилника брише се. 

Члан 5. 

 У члану 23. став 1. Правилника, речи: „ који је утврђен у Списку дневница по страним 

државама, који је саставни део Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних 

службеника и намештеника“ замењују се речима „од 15 евра на свака 24 часа проведена у 

иностранству“. 

 У ставу 4., речи: „у којој није утврђена дневница за ту државу“ замењују се речима 

„евро“. 

 

Члан 6. 

У свему осталом Правилник о накнади путних трошкова за службено путовање у 

земљи и иностранство („Службени лист општине Блаце“, број 5/15) остаје неизмењен. 

 

Члан 7. 

 Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 Број: II-114-1979/2015 

 Дана: 10.12.2015. године 

    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                  ПРЕДСЕДНИК  

                                           Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014 - др. закон), члана 4. и члана 8. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 

бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), члана 68. Статута 

Општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 и 1/15) Општинско веће 

Општине Блаце, на седници одржаној дана 10.12.2015. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА  

ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1.  

Овом одлуком оснива се Савет за заштиту и унапређење животне средине (у даљем 

тексту Савет), утврђује назив радног тела и област за коју се оснива, број чланова и начин 

њиховог избора, делокруг и начин деловања овог саветодавног тела, финансирање рада 

Савета и друга питања од значаја за њихов рад. 

 

Члан 2.  

Савет се оснива у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине, 

подстицању учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења спровођења 

стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог 

развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимања мера у областима:  

1. заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;  

2. заштите природних вредности;  

3. унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем 

иницијатива;  

4. митигације/ублажавања и адаптације/прилагођавања на климатске промене и 

управљања еколошким ризицима и природним непогодама; 

5. учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже Општинско веће, а 

која се односе на животну средину, употребу природних ресурса, израду планова и 

програма за управљање енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;  

6. учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве 

унапређењем и заштитом животне средине и одрживим развојем; 

7. унапређења локалне демократије и учешћа јавности у процесу одлучивања о 

процени утицаја и стратешкој процени утицаја на животну средину;  

8. унапређења међуопштинске, регионалне и међународне сарадње Општине Блаце у 

области заштите и унапређења животне средине.  

 

Члан 3.  

Савет чини 7 чланова, од којих је један председник Савета. 

Чланове Савета посебним решењем именује председник Општине Блаце за обављање 

задатака из члана 3. ове одлуке. 

Чланови Савета се именују на период од четири године. 

 

Члан 4.  

Кандидате за чланове Савета предлаже овлашћени предлагач на следећи начин: 

- Председник Општине Блаце члана Општинског већа који је задужен за област животне 

средине и одрживог развоја;  

- Начелник Општинске управе Општине Блаце по једног запосленог у Општинској управи 

из Службе за имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено 
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комуналне послове, или Службе за привреду и друштвене делатности, или Службе за 

инспекцијске послове (представника мреже еко-повереника Сталне конференције 

градова и општина), 

- Остале кандидате за чланове Савета предлажу као представнике јавних установа, 

институција и организација цивилног друштва, и то: представника Савета из редова 

здравствених институција са територије општине предлажу представници здравствених 

институција са територије Општине, представника удружења (организација цивилног 

друштва) предлажу представници удружења која су регистрована и активна на 

територији општине, представника Савета из редова привредног сектора предлажу 

представници привредних субјеката који су регистровани на територији Општине, 

представника Савета из редова средстава јавног информисања предлажу представници 

средстава јавног информисања са територије Општине. 

 

Члан 5.  

Савет доноси Пословник о раду, којим ближе уређује избор председника, заменика 

председника и секретара Савета, права и дужности председника и чланова Савета, начин 

рада у Савету, акта која доноси Савет, јавност рада савета, стручну и административну 

подршку раду Савета, као и друга питања од значаја за рад Савета. 

 

Члан 6. 

О раду Савета, председник Савета упознаје Општинско веће једном годишње, 

најкасније до 31. марта текуће године, подносећи извештај о раду за претходну годину. 

 

Члан 7. 

Средства за рад и активности Савета, обезбеђују се у буџету Општине Блаце, путем 

донација и пројеката финансираних од стране међународних и домаћих донатора.  

За свој рад чланови Савета не примају финансијску надокнаду. 

  

Члан 8. 

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

oпштине Блаце“. 

 

Број: III-501-1977/15 

У Блацу, 10.12.2015. године 

ГА                                              

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                          Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 129/07 и 83/14-др. Закон) и члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

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

10.12.2015. године, донело је 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА  

УДРУЖЕЊА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 Овим Правилником врши се измена и допуна Правилника о начину финансирања 

пројеката удружења и невладиних организација („Службени лист oпштине Блаце“, број 3/15) 

(у даљем тексту: Правилник). 

 

Члан 1. 

 У члану 2. после става 1. Правилника додаје се нови став 2. који гласи : „Право 

учешћа у расподели средстава буџета општине Блаце могу у изузетном случају остварити и 

удружења грађана и невладине организације које нису регистроване на територији општине 

Блаце, под условом да све пројектне активности морају у целости  реализовати на територији 

општине Блаце или ван територије општине Блаце, али да својим активностима представљају 

општину“. 

 

Члан 2. 

 У свему осталом Правилник о начину финансирања пројеката удружења и невладиних 

организација („Службени лист oпштине Блаце“, број 3/15) остаје неизмењен. 

 

Члан 3. 

 Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 Број: II-400-1980 

 Дана: 10.12.2015. године    

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                         ПРЕДСЕДНИК  

                                                Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон), члана 65. став 1. 

тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 

1/15), члана 3., 13. и 27 . Одлуке о буџету општине Блаце за 2015. годину („Сл. лист општине 

Блаце“, број 9/14, 5/15 и 7/15) и члана 29. Посебног колективног уговора за запослене у 

основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, бр. 21/15), 

решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Општинске 

управе општине Блаце, Службе за буџет, финансије и ЛПА, Председник општине Блаце,  

дана 14.10.2015. године, доноси 

  

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Одобравају се Основној школи „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, 

новчана средства у износу од 33.400,00 динара, са позиције 427 „текућа резерве“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника 

буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, за исплату помоћи по основу 

солидарности, због смрти Драгана Раичевића, брачног друга запослене Слађане Раичевић, из 

Блаца, а по захтеву ове школе, бр. 566/1, од 09.10.2015. године. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Основне школе „Стојан 

Новаковић“. 

 

3. Корисник ових средстава у обавези је да користи средства за намене за која су иста 

одобрена. 

 

4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у о квиру главе 

4.02 Општинска управа/Основна школа „Стојан Новаковић“ Блаце, на  позицију 73/1 - 414. 

„Солидарна помоћ“, економска класификација 463100, функционална класификација 912.   

 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

 

Број: II-400-1554/15 

У Блацу, 14.10.2015. године  

ГА                                                          

                                                                              

                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Иван Бургић с.р.     
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник 

РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

(«Сл. лист општине Блаце» број 14/06), председник општине Блаце је дана 11.12.2015. 

године, донео 

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ БЛАЦЕ 

и расписује  

 

О Г Л А С  

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

I 

- Предмет јавног надметања - 

 

1.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у Општини Блаце у следећим катастарским општинама: 

 

КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м
2
) 

Почетна цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 10% 

Период 

закупа 

(год) 

Доња 

Драгуша 

5      79,0685 6.000 47.441,10 1 

 УКУПНО      79,0685    

 

Лицитациони корак износи 500,00 динара. 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по 

катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима 

(комплексима), које је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине 

Блаце, у канцеларији бр. 38. сваког радног дана од 07. до 15. часова.  

Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079. 

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може 

позивати на његове физичке недостатке. 

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:               

за КО Доња Драгуша дана 21.12.2015. од 11 часова. 

 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по 

било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп 

ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 
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6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у 

државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            

 

II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

           1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у држaвној својини има: 

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава 

и има активан статус. 

   

           2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  

следећом документацијом:  

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са 

чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не 

старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава из текуће године. 

           3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале 

докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног 

надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за 

спровођење поступка јавног надметања. 

           4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном 

надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 

           5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 

стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре 

почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног 

понуђача на јавном надметању .  

           6.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 

уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, 

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске  управе општине Блаце 

број: 840-392740-70, модел 97, позив на број 29-023. 

        

7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  

након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у 

годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде 

депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за 

спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња 

рeда и дисциплине. 

8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно 

је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране 

цене. Надметање се наставља после уплате депозита. 

 

9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена 

најмање  једна пријава.  
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10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све 

обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у 

државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног 

земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног 

надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп. 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

 формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)  

 доказ о уплати депозита 

 лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра 

(не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна 

лица 

 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава 

из текуће године 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са 

адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Блаце. 

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

 

  Адреса: Општина Блаце, улица и број: Карађорђева бр. 4, Комисији за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини 

 Број јавног надметања 5. (КО Доња Драгуша) 

На задњој страни: 

  име и презиме/назив и адреса понуђача 

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

– Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 

28.12.2015.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу 

Oпштинске управе Општине Блаце до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

V 

– Јавно надметање - 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се 

у згради Општине Блаце, улица и број: Карађорђева бр 4., и то: 

 

1. К.О. Доња Драгуша,  дана 29.12.2015. године са почетком у 10 часова 
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VI 

- Плаћање закупнине - 

 

 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије 

на дан јавне лицитације.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 

 

VII 

– Средства обезбеђења плаћања -  

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10  дана од правоснажности 

одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ 

уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне 

средине преко Општинске управе Општине Блаце. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину 

најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву 

годину закупа доставља и : 

 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 

земљишта или 

 уговор о јемству јемца ( правно лице ) или  

 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 

обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 

рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се 

раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  

 

Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Блаце, бр. 8/15, са датумом 

издавања 14.12.2015. године,  на огласној табли Општинске управе општине Блаце и на 

веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у 

Службеном листу општине Блаце, бр. 8/15. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: II 320-1744/15       

Дана: 11.12.2015.године 

 

Предмет обрадио: 

Драган Гмијовић 

                                                                                              

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                              Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 29. Одлуке о организацији Општинске управе Блаце ("Службени лист 

Општине Блаце", број 8/08, 1/09, 4/09, 5/09, 6/09,7/09,1/11, 8/13 и 3/15), начелница општинске 

управе Општине Блаце, доноси 

 

 П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

  

Члан 1. 

 

  Правилником о условима и начину коришћења службених возила (у даљем тексту: 

Правилник) уређују се услови и начин коришћења службених возила за потребе рада органа 

и служби Општине Блаце (у даљем тексту: органи Општине). 

Органи Општине дужни су да се старају о рационалном, наменском и економичном 

коришћењу службених возила и да их користе само када природа и услови рада то захтевају. 

 

Члан 2. 

 

            Службена возила користе се за обављање службених задатака и послова, односно за 

потребе рада органа и служби Општине Блаце. 

Потребама рада органа Општине у смислу овог Правилника сматрају се послови који 

проистичу из делокруга послова сваког органа и службе. 

         Службена возила могу се користити за службено путовање у иностранство на основу 

писаног одобрења Председника Општине Блаце. 

Изузетно, по посебном одобрењу Председника Општине, службено возило може се 

користити за потребе одређених категорија грађана (превоз тешко болесног лица, уручење 

друштвеног признања, такмичења и слично), као и за потребе удружења грађана. 

 

Члан 3. 

 

Право на сталну употребу возила за обављање службених послова има Председник 

Општине Блаце. 

Право на употребу службеног возила имају и изабрана, именована и постављена лица 

у органима Општине и запослени у општинској управи, при обављању послова из делокруга 

рада Општине и општинске управе Блаце. 

 

Члан 4. 

 

Коришћење службених возила која су власништво општинске управе одобрава се на 

основу захтева за коришћење возила у којем се наводи разлог и време коришћења истог. 

Изузетно, приватна возила могу се користити у службене сврхе, а на основу одобрења 

овлашћених лица у органима Општине и у складу са Правилником о накнади путних 

трошкова за службено путовање у земљи и иностранство. 

 

                                                   Члан 5. 

 

 О коришћењу службених возила  општинске управе Општине Блаце одлучују 

овлашћена лица. 

 Овлашћена лица из става 1. овог члана су Председник Општине и Начелник 

општинске управе, односно лица која за одлучивање о коришћењу службених возила буду 

овлашћења од стране Председника Општине и Начелника управе. 
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Члан 6. 

Службена возила се могу користити за обављање службених послова само на основу 

прописане превозне исправе-путног налога, који мора бити оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица. 

Путни налог садржи: назив правног лица; место и датум издавања налога; име и 

презиме корисника; име и презиме возача; ознаку возила са регистарским бројем; релацију 

путовања; час поласка возила, почетну километражу и час повратка са назначењем пређених 

километара; потпис возача и овлашћеног лица. 

 

Члан 7. 

Службеним возилом управљају запослена лица распоређена на пословима возача, а 

изузетно, по датом одобрењу од стране овлашћеног лица, или ако извршавање службених 

задатака то налаже, возилом могу управљати и други запослени у општинској управи и 

органима Општине, који имају возачку дозволу за управљање моторним возилом одређене 

категорије. 

Службеним возилом не могу да управљају лица која нису у радном односу у органима 

Општине. 

Члан 8. 

 

Службена возила општинске управе поверавају се на управљање Служби за општу 

управу и заједничке послове општинске управе Општине Блаце. 

Управљање службеним возилом у смислу става 1. овог члана јесте њихово одржавање, 

сервисирање, старање о њиховом коришћењу, као и извршавање законских и других обавеза 

у вези службених возила. 

 

Члан 9. 

 

Служба за општу управу и заједничке послове општинске управе Општине Блаце у 

обавези је да се стара: 

-о техничкој исправности и уредности возила; 

-да возила буду опремљена потребним резервним деловима, алатом и другом опремом 

у складу са Законом; 

-да води уредне евиденције о утрошку горива и мазива; 

-да на захтев овлашћеног лица по овом Правилнику доставља извештај о стању возног 

парка, укупном броју пређених километара, о утрошку горива и томе слично; 

-о благовременој регистрацији службених возила; 

-да размотри све примедбе и предлоге корисника услуга, а у случају потребе предузме 

мере за утврђивање одговорности запослених; 

-о вођењу евиденције о упућивању возача на обавезне лекарске прегледе; 

-о давању предлога за припрему набавке службених возила, 

 -као и да врши друге послове од значаја за коришћење службених возила. 

 

Члан 10. 

 

  Возач службеног возила је дужан да пре почетка службеног пута изврши преглед 

службеног возила, докумената која прате возило, односно да утврди да ли је службено возило 

опремљено потребном опремом и да ли је технички исправно и да у случају утврђивања 

неисправности или недостатака предузме мере ради њиховог отклањања.  

Возач службеног возила не сме за време вожње да узима алкохол и опојна средства, 

нити да управља возилом ако је претходно узимао алкохол или опојна средства. 

 

Члан 11. 
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На основу издатог путног налога и одобрења овлашћених лица органа Општине за 

набављање горива, возач набавља гориво на бензинској пумпи која је изабрана у поступку 

јавне набавке. 

 Ради признавања утрошка, возач је дужан да достави фискални рачун – исечак, којим 

доказује да је испоручена одређена количина горива. 

 

Члан 12. 

 

По обављеном службеном послу-путовању, лице које користи службено возило дужно 

је да возило паркира на службеном паркингу, односно у службеној гаражи Општине Блаце. 

Обавеза возача, односно запосленог који користи службено возило, је да по окончању 

службеног превоза, преда овлашћеном запосленом кључеве службеног возила и попуњен и 

оверен налог за службено возило. 

Лице које користи службено возило, као и возачи, без посебног налога овлашћених 

лица по овом Правилнику, не могу ван радног времена, за време викенда и државним 

празником  користити службено возило. 

 

Члан 13. 

 

Руководилац Службе за општу управу и заједничке послове општинске управе дужан 

је да води евиденцију о броју прекршаја и саобраћајних незгода узрокованих на службеном 

возилу. 

Возач је дужан да за свако учествовање у саобраћајној незгоди службеним возилом 

достави писану изјаву Руководиоцу Службе и Начелнику управе. 

 

Члан 14. 

 

Непридржавање одредаба овог Правилника представља повреду радне дисциплине и 

повлачи дисциплинску одговорност. 

Повреде радних обавеза у смислу овог Правилника су: 

-употреба изузетно прљавог службеног возила и коришћење истог без регистрације; 

-употреба службеног возила без путног налога издатог од стране овлашћеног лица; 

-неоправдано издавање налога за коришћење службеног возила; 

-коришћење технички неисправног службеног возила, без резервних делова и опреме; 

-неблаговремено обављање техничког прегледа и продужења регистрације; 

-употреба службеног возила супротно члану 1. и 2. Правилника и томе слично. 

 

Члан 15. 

 

На питања која нису регулисана овим Правилником, а везана су за коришћење 

службених возила, сходно ће се примењивати одредбе важећих прописа из области 

безбедности саобраћаја и превоза у друмском саобраћају. 

 

Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Блаце''. 

 

Број: III-344-1552 /15 

Датум: 09.10.2015.године 

                НАЧЕЛНИЦА 

                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

             Јасмина Лапчевић 
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