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Страна 1

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 –други закон и
101/2016-други закон) и члана 77. став 1. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 31.5.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Разрешава се Иван Бургић, инжењер грађевине, из Блаца, са функције заменика
председника општине Блаце.
Члан 2.
Одлуку доставити: Ивану Бургићу, из Блаца, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, Одељењу за општу управу, заједничке и људске
ресурсе општине Блаце и архиви Скупштине општине Блаце.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано
је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине,
и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове
Општинског већа, док је одредбама члана 50. наведеног Закона прописано да заменик
председника Општине, односно члан Општинског већа, могу бити разрешени пре истека
времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који су изабрани.
Одредбама члана 77. став 1. Статута општине Блаце прописано је да заменик
председника општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран.
Скупштини општине Блаце, је у складу са цитираним одредбама закона и
подзаконских аката, председник општине Блаце, као овлашћени предлагач, поднео
предлог број I-02-942/18 од 31.5.2018. године, за разрешење заменика председника
општине Блаце Ивана Бургића, у коме је навео образложење и разлоге за његово
разрешење, а то су инертност и неактивност у извршавању службених обавеза а пре
свега због недовољне реализације поверених послова од стране председника општине,
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Страна 2

који се односе на недовољну сарадњу заменика председника општине са Одељењем за
грађевинско земљиште, некатегорисане путеве и улице у насељу у реализацији
општинских инвестиционих пројеката, неизвештавање председнику општине о фазама у
којима се налази реализација капиталних пројеката, слаба сарадња заменика
председника општине са Општинском управом општине Блаце, због честог а
неоправданог изостајања са колегијума које организује председник општине, због
честог а неоправданог одсуствовања са посла у току радног дана у тренутку реализације
капиталних пројеката општине.
Обзиром да је наведени предлог за разрешење заменика председника општине
Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама
Закона о локалној самоуправи и члана 77. став 1. Статута општине Блаце, те да је исти,
након спроведеног законом прописаног поступка од стране Комисије за спровођење
поступка за разрешење заменика председника општине Ивана Бургића, коју је
именовала Скупштина општине Блаце, усвојен на седници Скупштине Општине
одржаној дана 31.5.2018. године, већином од укупног броја одборника, јер је 14
одборника гласало за његово разрешење (од укупно 25 одборника у Скупштини
општине Блаце), одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-942/2018
У Блацу, 31.5.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 2. и став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 –други
закон и 101/2016-други закон) и члана 63. став 2. и 4. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 31.5.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
За заменицу председника општине Блаце, изабрана је Снежана Секулић, мастер
економиста, из Блаца, на мандатни период од четири године.
Члан 2.
Одлуку доставити: Снежани Секулић, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, Одељењу за општу управу, заједничке послове и људске
ресурсе општине Блаце и архиви Скупштине општине Блаце.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано
је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине,
и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове
Општинског већа, док је одредбама члана 43. став 2. наведеног Закона прописано да
председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност, док је ставом 4. наведеног члана Закона
прописано да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика
председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин
као председника општине.
Одредбама члана 63. став 2. Статута општине Блаце прописано је да председник
општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност, док је ставом 4. наведеног члана Статута прописано да кандидат
за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда
одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.
У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, председник
општине Блаце, као овлашћени предлагач, је на седници Скупштине општине Блаце,
која је одржана дана 31.5.2018. године, поднео предлог за именовање заменика
председника општине Блаце и за кандидата предложио је Снежану Секулић, мастер
економисту, из Блаца.
Обзиром да је наведени предлог кандидата за заменика председника општине
Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама
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Закона о локалној самоуправи и члана 63. став 4. Статута општине Блаце, те да је исти,
након спроведеног законом прописаног поступка од стране Комисије за спровођење
поступка за избор заменика председника општине Снежане Секулић, коју је именовала
Скупштина општине Блаце, усвојен на седници Скупштине Општине одржаној дана
31.5.2018. године, већином гласова од укупног броја одборника, јер је 14 одборника
гласало за њен избор на функцију заменика председника општине (од укупно 25
одборника у Скупштини општине Блаце), одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-968/2018
У Блацу, 31.5.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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Страна 40

На основу члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”,
бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 31.05.2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Члан 1.
Општина Блаце је у 2017. години остварила вишак прихода и примања-суфицит у износу од
14.334.320,14 динара који се преноси у 2018. годину.
Део вишка прихода и примања из 2017. године, у износу од 13.170.844,63 динара, је
донација, примљена од стране Министарства финансија- сектор за уговарање и финансирање
пројеката из ЕУ фондова, за пројекат ,,Побољшање водоснабдевања у Блацу" и употребиће се за
његову реализацију у 2018. години.
Део вишка прихода и примања из 2017. године, у износу од 758.449,94 динара представља
текући суфицит остварен код Предшколске установе ,,Наша радост“, а остатак у износу од
405.025,57 динара, представља текући суфицит Месних заједница и употребиће се за финансирање
текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине предвиђених њиховим финансијским
плановима за 2018. годину, у складу са Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину.
Члан 2.
Нераспоређени вишак прихода и примања пренет из ранијих година у 2017. годину износи
8.707.685,87 динара.
Део вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2017. годину, у висини од
5.530.145,86 динара, представља наменска средства добијена по основу закључених Уговора о
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и употребиће се за њихову
реализацију у 2018. години.
Део вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2017. годину, у висини од
981.726,80 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих година директних корисника
буџета општине Блаце и употребиће се за финансирање текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине предвиђених Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину.
Део вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2017. годину, у висини од
617.479,08 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих година на подрачунима буџета
општине Блаце и употребиће се за финансирање текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине предвиђених програмима и програмским активностима за које постоје
отворени подрачуни у Консолидованом рачуну трезора општине Блаце.
Део вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2017. годину, у висини од
1.578.334,13 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих година индиректних
корисника буџета општине Блаце и употребиће се за финансирање текућих расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине предвиђених њиховим финансијским плановима за 2018. годину, у
складу са Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину.
Број: I-400-852/2018
У Блацу, 31.05.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 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), чл.
31. и 35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'' бр. 64/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута
Општине Блаце („Службени лист oпштине Блаце“ бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 05. 2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''ЦЕНТАР I'' У БЛАЦУ
Члан 1.
Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације ''Центар I'' у Блацу
(''Сл.лист општине Блаце'' бр.01/14) (у даљем тексту ''Измене и допуне плана'').
Члан 2.
Предмет Измена и допуна плана су следећи делови:
-А.текстуални део, III плански део, 2.правила уређења;
-А.текстуални део, III плански део, 3.правила грађења;
-Б.графички део плана, 6.Саобраћајно решење са урбанистичком регулацијом и
нивелационим планом;
-Б.графички део плана,7. Мреже и објекти инфраструктуре.
Члан 3.
Разлози за Измене и допуне Плана су:
-стварање планског основа за изградњу нових објеката јавне намене (главних и
помоћних објеката);
-стварање планског основа за изградњу комуналне инфраструктуре (одређивање нових
траса топловода);
Члан 4.
Границе обухвата Измена и допуна Плана су границе обухвата Плана детаљне
регулације ''Центар I'' у Блацу (''Службени лист општине Блаце'' бр.01/14).
Обухват Плана је дефинисан графичким прилогом граница и обухвата планског
подручја, и износи 5ha27ar.
Члан 5.
Услови и смернице за Измене и допуне Плана садржани су у Плану генералне
регулације за насеље Блаце („Сл.лист општине Блаце“ бр.07/17).
Члан 6.
Подлоге за израду плана су геодетске подлоге – катастарско топографски план.
Члан 7.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора на којима се заснива
израда Плана су:
-рационална територијална интеграција садржаја јавне намене, саобраћајних и
других активности;
-очување и унапређење природе, животне средине и пeјзажа;
-уважавање потреба социјалног и економског развоја;
Члан 8.
Визија Измена и допуна Плана је унапређење јавних садржаја, комуналне
инфраструктуре и енергетске ефикасности.
Члан 9.
Циљ Измена и допуна Плана је стварање планског основа за: изградњу нових објеката
јавне намене, уређење простора и изградњу нове комуналне инфраструктуре.
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Члан 10.
Предлог основне намене простора и коришћења простора је градско грађевинско
земљиште-јавне намене.
Члан 11.
Израда Измена и допуна плана ће се финансирати средствима из буџета општине
Блаце за 2018.годину, Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска
активност 1101-0001:Просторно и урбанистичко планирање, конто/позиција 511400/92пројектно планирање.
Члан 12.
Носилац израде Измена и допуна плана је Општинска управа Општине Блаце,
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.
Члан 13.
Рок за израду Измена и допуна плана је 6 месеци од дана доношења Одлуке.
Члан 14.
Излагање нацрта Измена и допуна плана на јавни увид ће се извршити у просторијама
Општинске управе Општине Блаце у трајању од 30 дана, а након оглашавања истог у
средствима јавног информисања.
Члан 15.
Израда Измена и допуна плана биће уступљена правном лицу које у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи, испуњава прописане услове за израду Плана, у
процедури предвиђеној Законом о јавним набавкама.
Члан 16.
За ове Измене и допуне плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину, у складу са мишљењем надлежног органа.
Члан 17.
Измене и допуне плана се израђују у пет примерака у дигиталном облику и пет
примерака у аналогном облику.
Члан 18.
Саставни део ове Одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Блаце“.

Бр. I-02-350-599/2018
Блаце, 31.5.2018. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 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), чл.
31. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'' бр. 64/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута
Општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“ бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.05.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОВРШИНСКИ КОП „ПАШИН КАМЕН“ КО ПОПОВА-БЛАЦЕ
Члан 1.
Приступа се изради Плана Детаљне регулација за површински коп мермера „Пашин
камен“ К.О. Попова-Блаце, (у даљем тексту План).
Члан 2.
План се израђује за делове катастарских парцела бр. 4/1 и 368 К.О. Попова, површине
експлоатационог поља око 16,70ха, од чега је површина копа око 3,035ха, у простору који је
ограничен координатама преломних тачака:
Тачка
Y
X
Т1.
7 521 505
4 801 500
Т2.
7 521 810
4 801 500
Т3.
7 521 795
4 801 159
Т4.
7 521 736
4 801 863
Т5.
7 521 550
4 801 773
Т6.
7 521 537
4 801 836
Т7.
7 521 542
4 801 928
Т8.
7 521 538
4 801 020
Т9.
7 521 554
4 801 037
Т10.
7 521 561
4 801 182
Т11.
7 521 502
4 801 456
Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина планског
подручја ће се дефинисати приликом припреме нацрта Плана. Катастерска парцела бр. 368
К.О. Попова, има директан приступ катастерској парцела бр. 2791 К.О. Попованекатегорисани пут.
Члан 3.
Просторним планом општине Блаце („Сл.лист општине Блаце“ бр.04/11), предложено
је, да се даља разрада вршити урбанистичким планом, између осталог и за подручја у којима
ће се вршити експлоатација минералних сировина.
Експлоатационо поље, налази се у обухвату Просторног плана подручја посебне
намене слива акумулације „Ћелије“ („Сл. гласник РС“ бр. 95/15), и у зони која је предвиђена
за планирану заштиту природних добара.
Намена земљишта у ширем обухвату је шумско земљиште.
Члан 4.
Подлоге за израду плана су геодетске подлоге – катастарско топографски план.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора на којима се заснива
израда Плана су:
-равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и
осмишљеног коришћења природних ресурса;
-рационална територијална интеграција привредних, стамбених, саобраћајних и других
активности;
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-очување и унапређење природе, животне средине и пeјзажа;
-уважавање потреба социјалног и економског развоја;
Члан 6.
Визија израде Плана је активирање просторног потенцијала у функцију експлоатације
мермера, као техничко-грађевинског камена.
Члан 7.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта,
парцелацију и препарцелацију земљишта, изградњу објеката и уређење простора, заштиту
природних и створених вредности, заштиту и унапређење животне средине.
Члан 8.
Предлог основне намене простора и коришћења простора на парцелама на којима се
планира експлоатација и изградња објеката је грађевинско земљиште. На осталим деловима
парцела се задржава постојећа намена.
Члан 9.
Израда Плана ће се финансирати у складу са уговором о заједничком припремању и
опремању грађевинског земљишта, закљученог између Предузећа за експлоатацију, прераду и
трговину „МарблеС“ доо из Блаца, ул. Карађорђева 2 и Општине Блаце.
Члан 10.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Блаце, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.
Члан 11.
Рок за израду Плана је 12 месеци од дана доношења Одлуке.
Члан 12.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће се извршити у просторијама Општинске
Управе општине Блаце у трајању од 30 дана, а након оглашавања истог у средствима јавног
информисања.
Члан 13.
Израда Плана биће уступљена правном лицу које у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи, испуњава прописане услове за израду планског документа а према
уговору између Општине Блаце и Предузећа за експлоатацију, прераду и трговину „МарблеС“
доо из Блаца, ул. Карађорђева 2.
Члан 14.
За овај План приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину на
основу мишљења надлежног органа.
Члан 15.
План се израђује у пет примерака у дигиталном облику и пет примерака у аналогном
облику.
Члан 16.
Саставни део Одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Општине
Блаце“.
Бр. I-350-1828/18
Блаце, 31.05.2018. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи („Службени 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), чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“
бр. 135/04 и 88/10), чл. 41. став 1. тачка 8. Статута Општине Блаце („Службени лист
Општине Блаце бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОВРШИНСКИ КОП МЕРМЕРА „ПАШИН КАМЕН“ К.О. ПОПОВА-БЛАЦЕ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се вршењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације за површински коп мермера „Пашин камен“ К.О.
Попова-Блаце, (у даљем тексту Извештај о стратешкој процени).
Члан 2.
План се израђује за делове катастарских парцела бр. 4/1 и 368 К.О. Попова,
површине експлоатационог поља око 16,70ха, од чега је површина копа око 3,035ха, у
простору који је ограничен координатама преломних тачака:
Тачка
Т1.
Т2.
Т3.
Т4.
Т5.
Т6.
Т7.
Т8.
Т9.
Т10.
Т11.

Y
7 521 505
7 521 810
7 521 795
7 521 736
7 521 550
7 521 537
7 521 542
7 521 538
7 521 554
7 521 561
7 521 502

X
4 801 500
4 801 500
4 801 159
4 801 863
4 801 773
4 801 836
4 801 928
4 801 020
4 801 037
4 801 182
4 801 456

Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина
планског подручја ће се дефинисати приликом припреме нацрта Плана.
Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја које се планирају Планом детаљне регулације, које
могу бити од утицаја на стање животне средине са проценама и мерама које су нужне
како би се евентуални утицаји свели на граничне вредности, а у циљу заштите животне
средине.
Члан 4.
Питања и проблеми који ће бити разматрани у оквиру стратешке процене су:
- Утицај на основне компоненте животне средине (вода, ваздух, земљиште), мере за
заустављање негативних утицаја на животну средину и мере заштите животне средине.
- Унапређење квалитета животне средине, уређењем, опремањем, обликовањем и
оплемењавањем простора.
- Успостављање контроле и праћење утицаја на животну средину.
- Остало непоменуто, а битно за обезбеђивање заштите животне средине и унапређивање
одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак
припреме и усвајања плана, у складу са законском регулативом из ове области.
Члан 5.
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину садржаће следеће
елементе, односно биће сачињен по следећој методологији:
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- Полазне основе стратешке процене.
- Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора.
- Процену могућих утицаја планом предвиђених решења на животну средину са описом
мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину.
- Смернице за израду процене утицаја пројекта на животну средину.
- Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана и програма
(мониторинг).
- Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене.
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог Плана и приказ
начина на који су питања животне средине укључена у План.
- Закључке до којих се дошло током израде Извештаја.
- Друге податке од значаја за израду Плана.
Члан 6.
Израда Извештаја о стратешкој процени, у складу са одредбама Закона о
планирању и изградњи, финансираће се средствима правног лица-Предузећа за
експлоатацију, прераду и трговину „МарблеС“ доо из Блаца, ул. Карађорђева 2, у складу
са уговором, закљученим између Предузећа за експлоатацију, прераду и трговину
„МарблеС“ доо из Блаца, ул. Карађорђева 2 и Општине Блаце.
Члан 7.
Динамика израде Извештаја о стратешкој процени биће усклађена са динамиком
израде Плана.
Члан 8.
Орган надлежан за припрему Плана, обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавности на начин да се Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени
истовремено излажу на јавни увид у трајању од месец дана, у просторијама Општинске
управе општине Блаце, након оглашавања у средствима јавног информисања.
Члан 10.
Извештај о стратешкој процени, израђује се у најмање три примерака у
дигиталном облику и три примерака у аналогном облику.
Члан 12.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за
површински коп мермера „Пашин камен“ К.О. Попова-Блаце.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу
Општине Блаце“.
Бр. I-02-350-2518/18
Дана, 31.05.2018. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу Закона о одбрани („Сл.гласник РС“ бр.116/07, 88/09-др.Закон, 104/09др.Закон и 10/15), члана 84. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“,
бр. 88/09 и 95/2010), Закона о тајности података („Сл. гласник РС“, бр. 104/09), Уредбе о
начину и поступку извршавања обавеза планирања припрема за одбрану („Сл. гласник РС“,
бр. 24/09), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14- др.Закон, 101/16-др.Закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“ бр. 6/18- пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана: 31.05.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о ратној организацији и систематизацији органа
Општине Блаце
Члан 1.
Овом Одлуком утрвђује се ратна организација и систематизација рада органа Општине
Блаце за време ратног и ванредног стања, као и функционисање ових Општинских органа.
Члан 2.
Органи Општине Блаце су Скупштина општине, председник Општине, Општинско
веће и Општинска управа.
Члан 3.
Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције
локалне власти, утврђене Уставом, законим и Статутом.
Скупштина општине има председника Скупштине који организује рад Скупштине
општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником
Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која
Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником
Скупштине општине.
Председник Скупштине има свог заменика који га замењује у случају његове
одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Члан 4.
Скупштина општине наставља са радом у ратном и ванредном стању кроз ангажовање
председника Скупштине, односно његовог заменика и секретара Скупштине који се
укључују у рад Општинског већа.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Члан 5.

Страна 48

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
Надлежност председника Општине одређена је Статутом и другим актима Општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Општине и његов заменик су на сталном раду у Општини.
Члан 6.
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и
чланови Општинског већа.
Члан 7.
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених
стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа,
образује се Општинска управа.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе кога поставља
Општинско веће.
Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају одсутности а
заменик се поставља на исти начин и под истим условима као и начелник или лице које он
одреди посебним овлашћењем уз сагласност председника општине.
О непосредном спровођењу Правилника, стара се начелник Општинске управе или
његов заменик.
Начелник Општинске управе у складу са насталим потребама утврђује број извршиоца
и преко одговарајућих овлашћених органа, врши распоређивање запослених на одређеним
пословима.
Члан 8.
Начелник Општинске управе је надлежан и у обавези да у складу са овом Одлуком
донесе Правилник о ратној организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи општине Блаце и Општинском правобранилаштву Општине Блаце..
Правилником се утврђује ратна организација и систематизација, број и структура
запослених, њигова звања и занимања са описом послова и условима за њихово обављање за
време ванредног и ратног стања.
Члан 9.
Органи Општине Блаце за време ратног и ванредног стања спроводе послове и радне
задатке према Статуту општине Блаце и Правилнику о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи општине Блаце и Општинском правобранилаштву
Општине Блаце.
То подразумева спровођење послова и радних задатака којe су извршиоци обављали у
условима мира а у циљу остваривања делатности органа Општине Блаце.
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Пословање и рад органа Општине Блаце врши се искључиво према Статуту и
Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Блаце и Општинском правобранилаштву Општине Блаце чији Предлог припрема начелник
Општинске управе а усваја Општинско веће општине Блаце.
Члан 10.
Рад у време ратног и ванредног стања органа Општине Блаце обављаће се на
постојећој мирнодопској локацији у општинској згради, у улици Карађорђевој бр.4 у Блацу.
Члан 11.
За све време трајања наређених мера из ове одлуке на пословима и радним задацима у
органима Општине Блаце ангажују се лица – обвезници радне обавезе који су распоређени
Планом попуне обвезника радне обавезе, одобреног од стране Регионалног центра МО Ниш
према утврђеном броју и организационој структури – шеми.
Члан 12.
Позивање радника органа Општине Блаце на мобилизацијску локацију врше начелник,
његов заменик и задужени радник који обавља послове одбране у Општинској управи
постојећим системом веза или позиварском службом.
Радник који обавља послове одбране по завршетку мобилизације тј. позивања радника
извештава руководиоца и Центар МО Прокупље о броју одазваних и неодазваних радника –
обвезника радне обавезе.
Члан 13.
По доласку на мобилизацијску локацију лица – обвезници радне обавезе, начелник
Општинске управе и радник који обавља послове одбране у обавези су да информишу
обвезнике радне обавезе са разлогом позивања, организацијом рада, знацима за узбуњивање и
мерама и начином заштите у сваком од случаја понаособ.
Члан 14.
У току мобилизације и ратног стања у потпуности ће се поступати према знацима за
узбуњивање Центра ОиО.
За време оглашене опасности прекида се рад органа и заштита људства врши се
склањањем у наменски за то одређена склоништа.
Члан 15.
За све време рада органа Општине Блаце на мобилизацијској локацији користиће се
постојећи систем веза и комуникације са осталим субјектима одбране, државним органима,
правним и физичким лицима.
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За време ратног стања и мобилизације појачавају се мере безбедности, заштите тајних
службених података и пословних просторија и обезбеђују се благовремено, ефикасно и
адекватно информисање запослених у органима Општине Блаце.
Члан 17.
За рад дужи по потреби службе од Законом предвиђеног, органи Општине Блаце
обезбедиће организовану исхрану или новчану надокнаду за исту предвиђену по Правилнику
Општинске управе.
Члан 18.
За правилно и потпуно спровођење одредаба ове Одлуке као и доношење Правилника
о ратној организацији и систематизацији органа Општине Блаце одговорни су начелник
Општинске управе и његов заменик. Надлежност истих је да у конкретном спровођењу
одредаба евентуално врше допуне у складу са новим потребама, решењима и могућностима
органа Општине Блаце.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана проглашења
ратног или ванредног стања по Одлуци надлежних државних орgana.
Број: I-02-868/18
Дана: 31.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 8. и 39. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници
одржаној дана: 31.05.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, број 1034 од 10.05.2018. године, о усвајању Извештаја о степену
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период
од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године у Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са
седиштем у Блацу.
II
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви Скупштине
општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-023-815/18
У Блацу, дана: 31.05.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/2016- други закон), члана 41. став 1. тачка 31. и
члана 46. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13,
1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 5. 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за административна питања, и то:
- Снежана Секулић, из Блаца.
II ИМЕНУЈE СЕ члан Kомисије за административна питања, и то:
- Марко Грујић, из Блаца.
III Решењем известити: именоване, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине
Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављенo у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-696/18
У Блацу, 31.5.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91
и 71/94), члана 18. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени
гласник РС“, број 52/2011) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/18- пречишћен текст), Скупштина општине Блаце,
на седници одржаној дана: 31.5.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „РАКА ДРАИНАЦ“ У БЛАЦУ

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Народне библиотеке
„Рака Драинац“ у Блацу:
1. Тања Аритоновић ( рођено Спасић) из Блаца
2. Богдан Мијајловић из Блаца.
II ИМЕНУЈЕ СЕ председник Управног одбора Народне библиотеке „Рака
Драинац“, у Блацу:
1. Богдан Мијајловић из Блаца .
III ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управно одбора народне библиотеке „Рака Драинац“, у
Блацу:
1. Никола Радисављевић, из Блаца
IV Решењем известити: разрешене, именоване, Народну библиотеку „Рака
Драинац“ у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
V Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-831/18
У Блацу, 31.5.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/91, 71/94,), члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/2016
и 30/2016-исправка) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени
лист општине Блаце", бр.6/16- пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 31.5.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата члану Управног одбора Културног
центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, због истека мандатног периода на који је
изабран :
1. Зорану Панићу, из реда запослених.
II. ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Културног центра „Драинац“, са
седиштем у Блацу :
1. Славица Цветковић, из реда запослених.
III. Решењем известити: именоване, Културни центар „Драинац“ у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.
IV. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-863/18
У Блацу, 31.5.2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014др.закон) ) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист
општине Блаце", бр.6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 31. 5. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора Центра за социјални рад
„Блаце“, са седиштем у Блацу, и то:
- Милан Ћурчић, из Ђуревца, на лични захтев-писане оставке бр. I-02-945/18 од
31. 5. 2018. године.
II Решењем известити: Милана Ћурчића из Ђуревца, Центар за социјални рад
„Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-945/18
У Блацу, 31. 5. 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић 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 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина
општине Блаце,на седници одржаној дана: 31.5.2018. године, доноси,
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Блаце:
1. Томислав Пурић из Барбатовца.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Блаце:
1. Милош Чолић из Ђуревца.
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-02-970/18
Дана: 31.5.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 34. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 18. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за
ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 98/10), члана 3. став 1. тачка 3. Одлуке о
формирању Штаба за ванредне ситуације општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 1/11), члана 20. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 41. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 6/18- пречићен текст), Скупштина општине Блаце на седници
одржаној дана 31.5.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Стручно оперативног тима за предузимање
превентивних и оперативних мера заштите од клизишта, одрона и ерозије и одбране од
поплава:
1. Горан Ђорђевић
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Стручно оперативног тима за предузимање превентивних и
оперативних мера заштите од клизишта, одрона и ерозије и одбране од поплава:
2. Зоран Митровић
III Решењем известити: именоване, Штаб за ванредне ситуације општине Блаце и архиву
Скупштине општине Блаце.

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службени лист општине
Блаце“.

Број:I-02-717/18
У Блацу, дана 31.5.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНА БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине
Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.6/18- пречишћен текст), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана: 31. 5. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Блаце, са
седиштем у Блацу:
- из реда запослених:
1. Сузана Анђелковић
2. Снежана Вукосављевић, из Блаца
3. Вуксан Ралевић, из Блаца.
- из реда родитеља:
1. Аца Ђорђевић, из Блаца
2. Драган Миловановић, из Блаца
3. Драган Тимотијевић, из Трбуња.
-из реда локалне самоуправе:
1.Драгић Живковић, из с. Џепница
2. Светлана Томић, из Блаца
3. Горан Пешић, из Блаца.
II

Решењем известити: разрешене, Средњу школу Блаце и архиву Скупштине општине
Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“
Број: I-02-588/18
У Блацу, 31. 5. 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.
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На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине
Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.6/18- пречишћен текст), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана: 31.5.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу:
- из реда запослених:
1. Снежана Вукосављевић, из Блаца
2. Јасмина Спасић
3. Горица Ловић
- из реда родитеља:
1. Лидија Дељанин, из Блаца
2. Драган Миловановић, из Блаца
3. Ивица Пејић.
-из реда локалне самоуправе:
1. Братислав Кричак
2. Светлана Томић, из Блаца
3. Горан Пешић, из Блаца.
II
Решењем известити: именоване, Средњу школу Блаце и архиву Скупштине општине
Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-972/18
У Блацу, 31. 5. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.
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На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине
Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана: 31.5.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СТОЈАН НОВАКОВИЋ У БЛАЦУ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе Стојан
Новаковић, са седиштем у Блацу:
-из реда запослених:
1. Саша Ђукић, из Блаца
2. Биљана Грујић, из Блаца
3. Бранимир Лапчевић, из Блаца.
- из реда родитеља:
1. Небојша Кнежевић, из Блаца
2. Ана Антић, из Блаца
3. Бојана Тодоровић, из Блаца.
- из реда локалне самоуправе:
1.Слађана Поповић
2. Михајло Савић
3. Душан Марковић.
II
Решењем известити: разрешене, Основну школу Стојан Новаковић са седиштем у
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-735/18
У Блацу, 31.5.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.
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На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине
Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана: 31.5.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СТОЈАН НОВАКОВИЋ У БЛАЦУ

I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе Стојан Новаковић, са
седиштем у Блацу:
-из реда запослених:
1. Бранимир Лапчевић, из Блаца
2. Саша Ђукић, из Блаца
3. Вељко Марковић.
-из реда Савета родитеља:
1. Арнела Јанковић, из Блаца
2. Небојша Кнежевић, из Блаца
3. Слађана Поповић.
-из реда локалне самоуправе:
1. Немања Крсмановић, из Блаца
2. Ана Антић, из Блаца
3. Марко Стевановић, из Блаца.
II
Решењем известити: именоване, Основну школу Стојан Новаковић са седиштем у
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-971/18
У Блацу, 31.5.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 62

На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 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, 83/14др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 6/16-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце,
дана 31.05.2018. године, Адаму Павловићу, ВК аутолимару, из Сибнице, са изборне
листе „Александар Вучић-Србија побеђује“.
II Закључак доставити: Адаму Павловићу, 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“.
Образложење
Одборнику Адаму Павловићу, из Сибнице, са одборничке листе „Александар
Вучић- Србија побеђује“ престаје мандат одборника у Скупштини општине Блаце, из
разлога што је за време трајања мандата одборника у Скупштини општине Блаце,
преузео функцију председника месне заједнице Сибница, на коју функцију је изабран на
основу уверења председника Комисије Скупштине општине Блаце за спровођење
избора за избор председника месних заједница на територији општине Блаце број I-016456/2017 од 03.3.2017. године, што представља разлог за престанак његовог
одборничког мандата у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010Одлука Уставног суда и 54/2011).
На основу напред наведеног, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној
дана 31.05.2018. године, након достављеног извештаја од стране Комисије за
административна питања, а на основу члана 46. став 1. тачка 5 и става 6. Закона о
локалним изборима, утврдила је престанак мандата одборника у Скупштини општине
Блаце, Адаму Павловићу, из Сибнице.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења закључка.
Број: I-02-958/18
У Блацу, 31.05.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић 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 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана
32. став 1. тачка 20. и члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон),
члана 41. став 1. тачка 44. и члана 64. став 1. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 6/16-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце,
дана 31.05.2018. године, Снежани Секулић, дипломираном економисти, из Блаца, са
изборне листе „СДС, ЛДП, СПО за наше Блаце“.
II Закључак доставити: Снежани Секулић, 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“.
Образложење
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, док је одредбама члана 43. став 5. наведеног закона прописано да
председнику општине и заменику председника општине избором на ову функцију
престаје мандат одборника у скупштини општине.
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 64. став 1. Статута прописано да председнику
општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у Скупштини општине.
На 24. седници Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 31.5.2018.
године, на предлог председника општине Блаце, као овлашћеног предлагача, а након
спроведеног изборног поступка и извештаја Комисије за административна питања од
31.5.2018 године, већином од укупног броја одборника (14 одборника, од укупно 25)
изабрана је Снежана Секулић, из Блаца, за заменика председника општине Блаце,
одборник у Скупштини општине Блаце на изборној листи „СДС, ЛДП, СПО за наше
Блаце“, решењем Скупштине општине Блаце број I-02-968/2018.
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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 25.
седници одржаној дана 31.5.2018. године донела закључак о утврђивању престанка
мандата одборнику Снежани Секулић, дипломираном економисти, из Блаца, са изборне
листе „СДС, ЛДП, СПО за наше Блаце“, јер је изабрана на функцију заменика
председника општине Блаце, односно на функцију која је у складу са законским
прописима и подзаконским актима неспојива с функцијом одборника.
На основу свега напред наведеног, одлучено је 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-02-959/18
У Блацу, 31.05.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 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, 83/2014-др. закон и
101/16-др. закон) и члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце,(„Службени лист
општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 31. 05. 2018. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат у Скупштини општине Блаце, дана
31.05.2018. године, Тањи Аритоновић, (рођено Спасић), професору физичког васпитања
из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“.
II Закључак доставити: Тањи Аритоновић, 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“.
Образложење
Одборнику Адаму Павловићу, из Сибнице, са одборничке листе „Александар
Вучић- Србија побеђује“ престаје мандат одборника у Скупштини општине Блаце, из
разлога што је за време трајања мандата одборника у Скупштини општине Блаце,
преузео функцију председника месне заједнице Сибница, што је разлог за престанак
мандата у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010- Одлука Уставног суда и 54/2011).
Комисија за административна питања Скупштине општине Блаце, на седници
одржаној дана 31.05.2018. године, донела је Одлуку о утврђивању одборничког мандата
Тањи Аритоновић (рођено Спасић) из Блаца, са одборничке листе „Александар ВучићСрбија побеђује“, у складу са Коалиционим споразумом закљученим дана 07. марта
2016. године између Српске напредне странке и Уједињене сељачке странке, којим је
чланом 7. став 1. уговорено између страна уговорница да се, ако одборнику престане
мандат пре времена за које је изабран, мандат додели првом следећем припаднику
његове политичке странке на изборној листи коме није био додељен мандат, а по
претходно прибављеној сагласности о прихватању одборничког мандата у Скупштини
општине Блаце, број I-02-943/18 од 31.5.2018. године.
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.05.2018. године, после
извештаја од стране Комисије за административна питања донела је закључак о
потврђивању одборничког мандата Тањи Аритоновић (рођено Спасић) из Блаца.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења закључка.
Број: I-02-943/18
У Блацу, 31.05. 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 48. став 1. и става 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 и 101/2016-други закон) и члана 41. став 1. тачка 44. Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/16-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.05.2018. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Блаце, дана
31.05.2018. године, Младену Јовановићу, економисти, из Блаца, са изборне листе „СДС,
ЛДП, СПО за наше Блаце“.
II Закључак доставити: Младену Јовановићу, 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“.
Образложење
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, 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.
На 24. седници Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 31.5.2018.
године, на предлог председника општине Блаце, као овлашћеног предлагача, а након
спроведеног изборног поступка и извештаја Комисије за административна питања од
31.5.2018. године, већином од укупног броја одборника (14 одборника, од укупно 25)
изабрана је Снежана Секулић, из Блаца, за заменика председника општине Блаце,
одборник у Скупштини општине Блаце на изборној листи „СДС, ЛДП, СПО за наше
Блаце“, решењем Скупштине општине Блаце број I-02-968/2018, те је на основу одредби
Закона о локалним изборима, Закона о локалној самоуправи и Статута општине Блаце,
Скупштина општине Блаце на 25. седници одржаној дана 31.5.2018. године донела
закључак о утврђивању престанка мандата одборнику Снежани Секулић, дипломираном
економисти, из Блаца, са изборне листе „СДС, ЛДП, СПО за наше Блаце“, јер је
изабрана на функцију заменика председника општине Блаце, односно на функцију која
је у складу са законским прописима и подзаконским актима неспојива с функцијом
одборника.
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На основу напред утврђеног, имајући у виду да је Младен Јовановић,
економиста, из Блаца, први следећи кандидат на истој изборној листи „СДС, ЛДП, СПО
за наше Блаце“, то му је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима
додељен мандат одборника у Скупштини општине Блаце, а по претходно прибављеној
сагласности о прихватању одборничког мандата, број I-02-947 од 31.5.2018. године, у
смислу става 6. наведеног члана Закона о локалним изборима.
На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских
аката одлучено је 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-02-947/18
У Блацу, 31.05.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 26. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС'', бр.72/11 88/13 и
105/14), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.
гласник РС'', бр. 16/18), Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 9/15), члана 68. став 1. тачка 2.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце, 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће
општине Блаце, на седници одржаној дана 24. 5. 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ (ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ)
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ ЗЕМЉИШТЕ НА КОМЕ СЕ
НАЛАЗИ „БУВЉА ПИЈАЦА“ у Блацу
Члан 1.
Овом Одлуком преноси се Јавно комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу на
коришћење (одржавање и управљање), без накнаде, земљиште на коме се налази „БУВЉА
ПИЈАЦА“ у Блацу, на коме се врши продаје робе пијачним даном у Блацу, непокретност коју
је општина Блаце обезбедила по основу Анекса бр.10 Уговора о закупу земљишта, бр.II-400-78/18
од 08. 01.2018. године, означена као :

-део катастарска парцела 2530, површине од 10 ари, уписана у листу непокретности 2642
КО Блаце, простор одређен, намењен и комунално опремљен за продају половних и старих
ствари (конфекција, обућа, кожна, гумена и пластична роба, боје, лакови и хемикалије –
осим отрова), метална и електротехничка роба, намештај, керамика, стакло и порцелан,
књиге, канцеларијски прибор и друго, осим оних половних ствари чији је промет посебним
прописима забрањен (тзв. „Бувља пијаца“).
Описана непокретност даје се на коришћење ради обављања делатности овог предузећа, на период
док траје Уговор о закупу земљишта.

Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Блаце“ преузима на коришћење наведену непокретност из члана 1. ове
Одлуке и обавезно је да одржава пијацу , што подразумева обављање свих послова којима се

обезбеђује несметано обављање промета и вршење услуга у промету робе, а нарочито:
свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и чување пијаце, наплата накнаде за
коришћење пијачног простора, одржавање објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме,
јавног WC-а, ограде, пијачног платоа и сл.).
Члан 3.

Одржавање пијаца обавља се према годишњем програму. Годишњи програм одржавања
пијаца доноси јавно комунално предузеће, најкасније до 31.12. текуће за наредну годину.
Годишњи програм садржи нарочито врсту, обим, динамику радова, као и изворе и висину
средстава потребних за његову реализацију, на који сагласност даје Општинско веће.
Члан 4.

Предузеће је дужно да прописује пијачни ред и исти истакне на огласној табли пијаце или
да на други примерен начин упозна кориснике пијачних услуга са прописаним пијачним
редом, да користи у складу са природом и наменом ствари и да истом управља у складу са Законом
о јавној својини, важећим подзаконским прописима и важећим актима општине Блаце и измирује
све обавезе везано за коришћење предметног објекта, о чему се између Општине и ЈКП „Блаце“
закључује уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе.
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Примопредаја непокретности из члана 1. ове Одлуке, између Спортског центра Блаце и ЈКП „Блаце“
извршиће се записнички, ступањем на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Предузеће, корисник, нема право располагања, отуђења, стављања хипотеке или другог терета на
описаној непокретности.
Члан 5.
Овлашћује се Председник општине Блаце да о давању на коришћење непокретности из члана 1. ове
Одлуке закључи уговор са Јавно комуналним предузећем „Блаце“ Блаце.
Члан 6.
Јавно комунално предузеће „Блаце“, по основу ове Одлуке не може без сагласности Општине на
наведеној непокретности изводити никакве радове осим радова текућег одржавања.
Општина Блаце, коришћење непокретности из члана 1 ове Одлуке може да одузме ако се не
користи у функцији остваривања поверене делатности од општег интереса, као и ако се користи
супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, у случају потребе за
извршавање других надлежности од општег интереса Општине .
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-463-893/18
Дана: 24. 5. 2018. год
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу чл. 28. и 51. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), чл.
2, 6. и 7. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 1/16) и члана 68. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), решавајући по захтеву Спортског центра Блаце, у
Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 24. 5. 2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ „КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА“
СПОРТСКОM ЦЕНТРУ „БЛАЦЕ“
Члан 1.
Спортском центру „БЛАЦЕ“, са седиштем у Блацу, ул. Вука Караџића бб, ДАЈЕ СЕ НА
ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ комплекс отворених базена, који се налази у Блацу, у улици 7. јула
бб, на катастарској парцели 6371/1 КО Блаце, а који се састоји од базена за пливаче, базена за
непливаче, базена за децу, паркинг простора за посетиоце комплекса и паркинга за запослене са
интерном саобраћајницом у комплексу, улазног платоа за посетиоце и приступне пешачке стазе са
паркинга за посетиоце до контроле улаза, отворених базена са платоом око базена у „чистој зони“ и
улазним платоом за посетиоце, објекта управе са техничким и помоћним просторијама, објекта
гардеробе и фитнеса, санитарних чворова, простора за смештај контејнера са надстрешницом,
заштитног зеленила према суседним парцелама, саобраћајнице и партерног уређења.
Члан 2.
Спортски центар „БЛАЦЕ“, користиће непокретности описане у члану 1. ове Одлуке, за
обављање своје делатности.
Члан 3.
Спортски центар „БЛАЦЕ“, има право држања непокретности, коришћења исте у складу са
природом и наменом ствари и управљања истом (одржавање, обнављање и унапређивање исте, као и
извршавање законских и других обавеза), сагласно одредбама Закона о јавној својини.
Члан 4.
Непокретности из члана 1. ове Одлуке дају се на привремено коришћење без накнаде (с
обзиром да је општина Блаце оснивач Спортског центра „Блаце“), до 31. 12. 2018. године.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-463-874/2018
У Блацу, дана 24. 5. 2018. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 2. Закона о заштити права и слобода националних мањина ("Сл.
лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС",
бр. 72/09 - др. закон и 97/13 - одлука УС) и члана 68. Статута општине Блаце (''Сл. лист
општине Блаце'' бр. 7/08, 8/13 и 1/15, 9/15 и 1/16) Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 24. 5. 2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК
о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава за остваривање програма
Националних мањина на територији општине Блаце
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава
ради финансирања или суфинансирања програма Националних мањина на територији
општине Блаце.
Члан 2.
Висина средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из члана 1. овог
Правилника, Националним мањинама утврђује се сваке године Одлуком о буџету
општине Блаце.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се на основу јавног конкурса.
Члан 3.
Национална мањина на територији општине Блаце у смислу овог правилника је
свака група становника Општине Блаце која је по бројности довољно репрезентативна,
иако представља мањину на територији општине Блаце, припада некој од група
становништва које су у дуготрајној и чврстој вези са територијом општине Блаце и
поседује обележја као што су језик, култура, национална или етничка припадност,
порекло или вероисповест, по којима се разликује од већине становништва, и чији се
припадници одликују бригом да заједно одржавају свој заједнички идентитет,
укључујући културу, традицију, језик или религију.
Националним мањинама у смислу овог правилника сматраће се све групе
становника општине Блаце који се називају или одређују као народи, националне и
етничке заједнице, националне и етничке групе, националности и народности, а
испуњавају услове из члана 5. овог правилника.
Члан 4.
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради
финансирања или суфинансирања програма Националних мањина на територији
општине Блаце имају следећи субјекти:
-удружења грађана;
-етничке заједнице;
-етничке и националне групе;
-националности и народности.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
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Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма
Националних мањина из буџета општине Блаце:
 Јасно описане активности пројекта, усклађене са циљевима и приоритетима
конкурса и иновативност понуђених решења (10 бодова)
 Јасно описани и мерљиви резултати пројекта и њихова усклађеност са циљевима
конкурса, као и прецизно дефинисан минимални предвиђени одзив/досегнутост
циљне групе у односу на пројектне активности (10 бодова)
 Буџет усклађен са пројектним активностима и реално планиран (реалан однос
између планираних трошкова и постављених циљева/резултата) (10 бодова)
 Ниво укључености релевантних актера у локалној популацији (10 бодова)
Члан 6.
Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за финансирање или
суфинснирање програма Националних мањина из буџета општине Блаце додељују се за:
 Унапређење квалитета живота националних мањина у Блацу кроз креирање и
промовисање интегралних локалних услуга/сервиса/програма;
 Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према
представницима националних мањина, као социјално угрожене популације;
 Програми намењени већем укључивању жена и младих припадника националних
мањина на територији Општине Блаце.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања програма Националних
мањина на територији општине Блаце из члана 2. овог Правилника расписује Општинско
веће, најмање једном годишње.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана Општинско веће одређује који пројекти
из члана 6. овог Правилника ће се финанисрати или суфинансирати и износ средстава.
Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за процену предлога пројеката за доделу
средстава за финансирања или суфинансирања програма националних мањина на
територији општине Блаце, коју именује Општинско веће (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од
значаја за рад Комисије.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Блаце,
локалним медијима и огласној табли Општинске управе општине Блаце.
Јавни конкурс садржи:
- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс,
- субјекте овлашћене за подношење пријаве,
- услове и критеријуме за подносиоца пријаве,
- конкурсну документацију (обрасце),
- рок за подношење пријаве и адреса,
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним
обрасцима неће узети у разматрање,
- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса.
Члан 10.
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Пријава на конкурс подноси се Комисији са назнаком "Пријава на Конкурс за
финансирање или суфинансирање програма Националних мањина на територији
општине Блаце ".
За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,
- детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;
- буџет пројекта;
- доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту
(потписане протоколе и др.).
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом
на адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4 - Комисији за процену предлога
пројеката за доделу средстава за финансирања или суфинансирања програма
националних мањина на територији општине Блаце.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 11.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор
пројеката и сачињава предлог Општинском већу о избору пројеката који ће се
финансирати или суфинансирати из буџета општине Блаце .
О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Предлогом о
избору пројеката којима се из буџета општине додељују средства доставља Општинском
већу.
На основу Предлога Комисије, председник Општине доноси Решење о
финансирању или суфинансирању пројеката којима се остварују програми Националних
мањина на територији Општине Блаце.
Члан 12.
На основу Решења из члана 11. став 3. овог Правилника председник Општинског
већа закључује у име Општине Блаце уговоре о финансирању или суфинансирању
пројекта.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних
страна.
Члан 13.
Корисник средстава, реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући
Комисији, контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни
орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник
средстава је дужан да средства врати.
Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације
пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу
средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о
реализацији пројекта"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске
управе или се шаље поштом.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Стручне и административно-техничке послове за спровођење овог Правилника и рад
Комисије, обављају стручне службе Општинске управе општине Блаце.
Обрасце: пријаве на Конкурс за суфинансирање или финансирање пројеката, као и
обрасце буџета пројекта и извештавања (наративног и финансијског) прописује Комисија.
Члан 15.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Број: II-400-807/18
Дана: 24. 5. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13 и 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 24. 5. 2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ
СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ И ФИКСНИХ ТЕЛЕФОНА
Члан 1.
У Правилнику о коришћењу службених мобилних и фиксних телефона
(„Службени лист општине Блаце“ број 4/16), члан 17. став 1. мења се и гласи:
„Висина трошкова фиксних телефона одређена је у износу од 2.500,00
динара по телефонском броју (са ПДВ-ом), осим телефонског броја на централи
општине Блаце“.
Члан 2.
У свему осталом, Правилник о коришћењу службених мобилних и фиксних
телефона („Службени лист општине Блаце“ број 4/16) остаје неизмењен.
Члан 3.
Правилник о изменама Правилника о коришћењу службених мобилних и
фиксних телефона ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Блаце“, а биће објављен и на огласној табли Општинске управе
општине Блаце.
Број: II-400-846/2018
Дана 24. 5. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014, -др. закон и
101/2016- др. закон) и члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце,
решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу,
дана 13.4.2018 године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Предшколској установи „Наша радост“, са
седиштем у Блацу, који је донео директор Предшколске установе „Наша радост“,
под деловодним бројем 96 дана 13.4.2018 године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити: Предшколској установи „Наша радост“, са седиштем
у Блацу и архиви.
Број: II-02-688/2018
У Блацу, дана 13.4.2018 године
ДР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/09,... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2., 11., 12. и
29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2018 годину („Службени лист општине Блаце“, број
13/17), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, дана 16.4.2018 године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Општинској управи општине Блаце, новчана средства у
износу од 80.000,00 динара са позиције 81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце,
економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009 -Текућа буџетска
резерва, функционална класификација 160, за измирење камате настале по закљученом
Уговору о купопродаји путничког возила путем финансијског лизинга, број II-400-2500/17
од 26.12.2017. године.
2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у
оквиру Раздела 5., Глава 5.01-Општинска управа општине Блаце, Програм 15-Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, отварањем нове апропријације (позиције)- 70/1-Камате
на куповине путем лизинга, економска класификација 441900, функција-130, у износу од
80.000,00 динара.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-695/2018
Дана: 16.4.2018 године
ДР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 78

На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 136. и 137. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-др.
закон и 101/2016-др. закон), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце, број 6/18-пречишћен текст) и члана 4. став 1.
тачка 9. Одлуке о комуналном уређењу („Службени лист општине Блаце, број 2/17
и 12/17), решавајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем
у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 26.4.2018
године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник пијачних услуга на Зеленој пијаци
у Блацу, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са
седиштем у Блацу, под бројем 911 на седници одржаној дана 24.4.2018 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у
„Службеном листу општине Блаце“.
III
IV Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем
у Блацу и архиви.
Број: II-38-741/2018
У Блацу, дана 26.4.2018 године
ДР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 79

На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, бр. 18/16), члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 1, став 2. Одлуке о измени и диопуни
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Блаце за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 5/18), Председник
општине Блаце, решавајући по захтеву Туристичке организације Блаце, са седиштем у
Блацу, дана 7. 5. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији
Блаце, са седиштем у Блацу, бр. 101/2018, од 23. 3. 2018. године, коју је донео
директор Туристичке организације Блаце, под деловодним бројем 144/2018, од
4. 5. 2018. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити Туристичкој организацији Блаце и архиви.
Број: II-02-786/18
У Блацу, дана 7. 5. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 80

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. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету
општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник
општине Блаце, решавајући по захтеву Oсновне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, дана
21. 5. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, новчана
средства у износу од 69.794,00 динара са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине
Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва,
функционална класификација 160, зa измирење обавеза по Решењу о усвајању предлога
Основног суда у Куршумлији, од 27. 4. 2018. године, по захтеву ове школе, деловодни број
301/1, од 18. 5. 2018. године.
2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун
Основне школе „Стојан Новаковић“, 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, – Општинска управа општине Блаце, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање, Програмска активност: 2002-0001 - Функционисање основних школа,
апропријације (позиције) 133 – „текући трансфери осталим нивоима власти“, економска
класификација 463100, функционална класификација 912, увећањем позиције у њиховом
финансијском плану, назив „4831-Новчане казне и пенали по решењу судова“.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-861/18
У Блацу, 21. 5. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 81

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“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о
буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17),
Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, дана 22. 5. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 100.000,00 динара, са
позиције 81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100,
функционална класификација 130, за измирење обавeза – закупнине утврђених
Анексом бр. 10 Уговора о закупу земљишта, бр. II-400-78/18 (закуп 1. 1. - 31. 12. 2018)
на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 22. 5.
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 5, Глава 5.01- Општине Блаце општинска управа, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 51 –
„Закуп имовине и опреме“, економска класификација 421600, функционална
класификација 130.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-877/18
У Блацу, 22. 5. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 82

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“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о
буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17),
Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију, дана 23. 5. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 177.691,00 динара, са
позиције 81 „текућа резерва“ буџета oпштине Блаце, економска класификација 499100,
функционална класификација 130, за измирење дела обавеза по Решењу Пореске
управе, Филијале Прокупље, бр. 085-433-05-01504/2018, од 24. 4. 2018. године и дела
обавеза из Налога Општинског правобраниоца, бр. 6/16, од 16. 5. 2018. године (којим се
налаже исплата парничних трошкова по основу Пресуде бр. 1П1 148/16, од 14. 2. 2018.
године, Основног суда у Куршумлији) на предлог Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, од 23. 5. 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 5.Општина Блаце-Општинска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 74 – „Новчане
казне и пенали по решењу судова“, економска класификација 483100, функционална
класификација 130.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-882/18
У Блацу, 23. 5. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с. р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 83

На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 12. став 1. Уредбе о
поступању са одређеним ствараима у државној својини („Службени гласник РС“, бр.
98/10 и 51/11), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 24. 5. 2018.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за попис и идентификацију покретне и непокретне имовине
стечајног дужника Земљорадничке задруге „Топлица“ Блаце
I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за попис и
идентификацију покретне и непокретне имовине стечајног дужника Земљорадничке
задруге „Топлица“ Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/18) (у даљем тексту:
Комисија).
II Разрешава се дужности члана Комисије:
- Небојша Грујић, геометар, из Блаца.
Именује се за члана Комисије:
- Радоје Крстовић, геометар, из Сибнице.
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-02-563/18
У Блацу, 24. 5. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 7/18

Страна 84

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 01.6.2018
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

I Разрешава се Иван Бургић, дужности председника Комисије за међународну
сарадњу.
II У свему осталом решење број II-02-2067/16 од 05.12.2016. године и решење број
II-02-1090/17 од 07.6.2017 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-02-975/18
У Блацу, дана 01.6.2018 године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
НАЗИВ
СТРАНА
___________________________________________________________________________
-Одлука о разрешењу заменика председнока општине Блаце..................................
-Одлука о избору замника предсеника општине Блаце............................................
-Одлука о завршном рачуну буџета општине Блаце за 2017. годину.....................
-Одлука о распореду вишка прихода и примања..................................................
-Одлука о изменама и допунама Плана детљне регулације „Центар I“у Блацу...
-Одлука о изради Плана детаљне регулације за површински коп
„Пашин камен“ КО Попова-Блаце.........................................................................
-Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за
површински коп мермера „Пашин камен“ КО Попова-Блаце на животну
средину.........................................................................................................................
-Одлука о таној организацији и систематизацији органа Општине Блаце............
-Решење о давању сагласности ЈКП „Блаце“ .........................................................
-Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за административна
питања..........................................................................................................................
-Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне
библиотеке „Рака Драинац“ у Блацу.......................................................................
-Решење о констатовању престанка мандата члану Управног одбора
Културног центра „Драинац“у Блацу.......................................................................
-Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Центра за социјани рад „Блаце“
-Решење о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност саобраћаја на
путевима на територији општине Блаце...................................................................
-Решење о разрешењу и именовању чланаСтручно-оперативног тима за
предузимање превентивних и опертивних мера заштите од клизишта, одрона
и ерозије и одбране од поплава..................................................................................
-Решење о разрешењу чланова школског одбора Средње школе Блаце..............
- Решење о именовању чланова школског одбора Средње школе Блаце.............
- Решење о разрешењу чланова школског одбора Основне школе
„Стојан Новаковић“ у Блацу......................................................................................
- Решење о именовању чланова школског одбора Основне школе
„Стојан Новаковић“ у Блацу......................................................................................
- Закључак о утврђивању престанка одборничког мандата у СО-е Блаце
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