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На основу члана 38.став 4. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18),
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), а на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Блаце са IX (девете) ванредне седнице одржане дана 20.08.2019.
године, Председник општине Блаце доноси:

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Блаце

I Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Блаце дана
20.08.2019.године у 11:25 часова.
II Ванредна ситуација се укида због престанка разлога односно околности
због којих је уведена дана 02.08.2019.године.
III Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког
управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу и архиви.
IV Овом Одлуком се у целости ставља ван снаге Одлука о проглашењу
ванредне ситуације за целу територију општине Блаце број: II-06-1459/2019-1 од
02.08.2019.године.
V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном
листу општине Блаце.

Број: II-06-1578/2019-1
Дана: 20.08.2019. год.
Блаце

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Ћурчић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 9/19

Страна: 2

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени
лист општине БЛАЦЕ» број 14/06), Председник општине БЛАЦЕ је дана ____________ године,
донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини БЛАЦЕ у следећим катастарским
општинама:
КО
Алабана
Барбатовац
Барбатовац
Блаце
Више Село
Горња
Драгуша
Горња
Јошаница
Горњи
Кашевар
Гргуре
Доња
Драгуша
Доња
Јошаница
Доња
Рашица
Доњи
Кашевар
Ђуревац
Качапор

Бр. јавног
надметања
1
2
3
4
5
6

Површина (ха)
9,4696
10,1650
6,3865
8,3639
0,8928
9,5741

Почетна цена
(дин/ха)
7.670,48
7.877,25
1.591,28
8.306,99
4.266,70
7.553,85

Депозит
(дин)
14.527,28
16.014,44
2.032,54
13.895,76
761,86
14.464,27

Период
закупа
10
10
10
10
10
10

7

3,1340

7.039,68

4.412,47

10

8

0,4574

8.953,19

819,03

10

9
10

4,6993
35,9680

6.604,35
6.353,20

6.207,16
45.702,34

10
10

11

0,5938

6.964,38

827,09

10

12

1,2854

7.699,41

1.979,36

10

13

3,6107

7.055,60

5.095,13

10

14
15

0,0887
0,3727

3.426,72
7.958,79

60,79
593,24

10
10
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Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придвориц
а
Рашица
Сварче
Сварче
Сибница
Стубал
Суваја
Суви До
Трбуње
Чунгула
Чучале
Џепница
Шиљомана
Укупно

Страна: 3

16
17
18
19
20
21
22
23
24

2,1366
8,1833
3,3599
1,3508
3,5190
1,4922
0,5207
2,0369
6,4540

6.902,48
7.304,35
8.019,48
6.957,05
5.354,32
2.900,72
6.918,80
7.572,44
4.663,98

2.949,56
11.954,73
5.388,92
1.879,51
3.768,36
865,69
720,52
3.084,86
6.020,26

10
10
10
10
10
10
10
10
10

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

9,3207
1,3763
0,4077
2,2170
5,2605
1,7941
7,7059
3,6358
1,8619
3,1050
2,5221
0,4880
163,8103

4.546,86
5.637,33
6.673,49
5.550,05
9.256,92
7.503,23
5.028,07
8.121,22
6.930,80
2.401,56
6.399,38
7.958,79

8.475,98
1.551,73
544,15
2.460,89
9.739,20
2.692,31
7.749,15
5.905,42
2.580,89
1.491,37
3.227,97
776,77

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Лицитациони корак износи 1000 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет
издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине БЛАЦЕ, у канцеларији бр 38
сваког радног дана од 08 до 14 часова.
Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079 064/8099-212.
3.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити:
КО
Алабана
Барбатовац
Блаце
Чучале
Чунгула
Доња Драгуша
Доња Јошаница
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Дана
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019

Од (часова)
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
2

Службени лист Општине Блаце број 9/19

Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Џепница
Горња Драгуша
Горња Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Шиљомана
Стубал
Суваја
Суви До
Сварче
Трбуње
Више Село

Страна: 4

09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019
09.09.2019

08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14
08-14

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
Штампано из система Инзем: 27.08.2019 10:53:13
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-

правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом
67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1.
овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- 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;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од
биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља
најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде;
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из
тачке 3, 4 и 5. 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 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
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8. 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.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе БЛАЦЕ број: 840-392740-70
модел 97 позив на број 29-023
10. 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.
11. 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.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка
5.овог огласа;
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 затвореној коверти на којој мора да пише:
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На предњој страни:
·

Адреса: општина БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4 .,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини
· Број јавног надметања ____ (навести и КО)
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 13.09.2019. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине
БЛАЦЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у згради општине БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4 и то:
КО
Алабана
Барбатовац
Блаце
Чучале
Чунгула
Доња Драгуша
Доња Јошаница
Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Џепница
Горња Драгуша
Горња Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
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Дана
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019

Почетак у (часова)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
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Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Шиљомана
Стубал
Суваја
Суви До
Сварче
Трбуње
Више Село
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19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019
19.09.2019

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности 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, шумарства и водопривреде преко општинске управе
општине БЛАЦЕ.
Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца
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
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Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службеном
листу општине Блаце, на огласној табли Општинске управе општине Блаце и на веб страни », с тим
што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на
веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
Председник општине
Број: II 320-612-4/2019
Дана: 27.08.2019. године

Председник општине

Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и
47/2018), члана 262. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон, 93/14, 96/15,
106/15, 105/17 и 113/17 –др. закон) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 03. 7. 2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за расподелу пакета хране и хигијене за социјално
најугроженије породице са територије општине Блаце
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за расподелу пакета хране и хигијене за социјално
најугроженије породице са територије општине Блаце (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:
1. Драгиша Гочманац, секретар Црвеног крста Србије за општину Блаце, за
председника,
2. Валентина Павловић, запослена у Општинској управи општине Блаце, за члана
и
3. Ненад Коцић, запослен у Центру за социјални рад „Блаце“, за члана.
II Задатак Комисије је да у сарадњи са председницима Месних заједница, Центром
за социјални рад, организацијом Црвеног крста, невладиним организацијама и
удружењима на територији општине Блаце, направи списак и расподели пакете хране и
хигијене социјално најугроженијим породицама са територије општине Блаце.
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број: II-02-1120/16 од
од 20. 7. 2016. године и Решење број: II-02-1512/2018 од од 31. 8. 2019. године.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-02-1207/2019
У Блацу, дана 03. јула 2019. године
ДР

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и
47/2018), члана 262. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон, 93/14, 96/15,
106/15, 105/17 и 113/17 –др. закон) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 03. 7. 2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за реализацију расподеле пакета помоћи у храни за
најугроженије породице за избеглице и интерно расељена лица
на територији општине Блаце
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за реализацију расподеле пакета помоћи у храни за
најугроженије породице за избеглице и интерно расељена лица на територији општине
Блаце (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
1. Драгиша Гочманац, повереник за избеглице и миграције у Општини Блаце, за
председника,
2. Валентина Павловић, запослена у Општинској управи општине Блаце, за члана
и
3. Ненад Коцић, запослен у Центру за социјални рад „Блаце“, за члана.
II Задатак Комисије је да у сарадњи са председницима Месних заједница, Центром
за социјални рад, организацијом Црвеног крста, невладиним организацијама и
удружењима на територији општине Блаце, направи анализу потреба најугроженијих
избеглица и интерно расељених лица на основу Уредбе и Закона о избеглицама, те да на
основу тих података достави списак потреба најугроженијих породица избеглица и
интерно расељених лица на територији општине Блаце, Комесаријату за избеглице и
миграције.
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број: II-02-1341/17 од
27. 7. 2017. године.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-02-1180/2019
У Блацу, дана 03. јула 2019. године
ДР

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
5/19) и члана 3. 4. 6. и 9. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 1/06), Комисија за награде Општине Блаце, на седници одржаној дана
27. августа 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ „ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА“
ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Награда Општине Блаце „Велика Госпојина“, највише признање општине, које се
додељује за изузетна достигнућа, која чине допринос афирмацији општине у привреди,
друштвеним делатностима и другим областима, додељује се за 2019. годину:

доц. др економских наука гђи Миленки-Мили Јездимировић, из Београда.
II
Одлука о додели награде Општине Блаце „Велика Госпојина“ ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: II-02-1683/2019
У Блацу, 27. августа 2019. године
КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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Образложење
Комисија за награде општине Блаце, на седници одржаној дана 27. августа 2019.
године, је једногласно одлучила да награду „Велика Госпојина“ за 2019. годину, додели
доц. др економских наука гђи Миленки-Мили Јездимировић, из Београда.
Миленка-Мила Јездимировић рођена је 23. марта 1953. године у Бојнику. Удата је,
мајка двоје деце.
Своју богату радну каријеру Миленка-Мила Јездимировић започела је као
приправник у Министарству финансија, где се школовала за државног службеника високе
класе, где је провела 25 година и сарађивала непосредно са десет министара финансија.
Комуницирала је пословно са преко 1800 различитих корисника буџета Србије, међу
којима и преко 160 општина и градова. Осим по стручности, позната је била и по изузетној
непосредности у сарадњи са општинским представницима, посебно из малих средина, у које
спада и наша општина Блаце, којима је без премца пружала стручну помоћ и увек љубазан
пријем, са пуно савета и корисних информација за правилно управљање финансијама и
савладавању законских и других препрека у коришћењу средстава са нивоа Републике и
других извора за помоћ општинским буџетима.
Након Министарства финансија била је на руководећим местима у Комерцијалној
банци АД Београд (7 година) и Компанији Дунав осигурање А.Д.О. Београд (4 године) и
консултант на пројекту Светске банке за потребе Министарства правде за аналитику
података и буџетирање Поглавља 23 (4 године). У 2018. постала је акредитовани реализатор
програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 5 области
(Социјална политика и заштита, социјална инклузија, активности социјалних установа;
Развој и управљање пројектима у складу са EU процедурама; Инклузија Ромске заједнице;
Управљање финансијама јединица локалне самоуправе, локалним порезима и накнадама,
финансијски и рачуноводствени послови и Финансијска контрола у ЈЛС). 2019. године
постаје и заменица тима лидера на Пројекту IPA 2016 -EU за Србију –пројекат „Подршка
Високом савету Србије“, који реализује GIZ).
Пошто је њен супруг из наше општине, из села Чунгула из фамилије Јездимировић,
многи наши представници, привредници су јој се, по слободи и поштовању обраћали као
„топличкој снаји“, чиме су се поносили, а она је увек са осмехом примала тај вид
комуникације.
Иако је рођена испод живописне Радан планине, општину Блаце је доживљавала и на
делу показивала као рођену, баш као права снаја - свој нови дом. Несебично је помагала,
свим руководствима и привредницима нашим у дугом периоду од преко 20 година.
Увек је знала да упути прави савет, било да се ради о самом буџету општине,
привредном делу или развоју школства, помоћи у случају елементарних непогода или било
ком другом пројекту и увек је била спремна да помогне правим препорукама у ком правцу и
где треба усмерити развојне приоритете општине Блаце. Била је један од главних
иницијатора да Блаце добије спортску халу, високошколску установу, најпре прихватом
пресељења Више школе из Косова поља, а сада је она прерасла у универзитетски центар,
што мало која општина може да се похвали таквим статусом. Појединости у несебичном
залагању и стручној помоћи Миле Јездимировић би се још могле набрајати...
Из тих разлога, оцењено је да се највише признање општине Блаце за посебан
допринос афирмацији општине у привреди, друштвеним делатностима и другим областима,
за 2019. годину додели Миленки Мили Јездимировић као знак пажње и захвалности за
вишегодишњи допринос развоју и напретку општине Блаце.
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На основу Одлуке о установљењу манифестације „Дани шљиве“ у Блацу
(„Службени лист Oпштине Блаце бр.7/14) и Решења о образовању Организационог одбора
за обележавање Манифестације „Дани шљиве Блаце 2019“, број: II-02-367/2019 од
08.02.2019. године, Организациони одбор, на седници одржаној дана 24.6.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке број: II-02-367/2019-2 од 06. 3.
2019. године, на следећи начин:
У члану 1. став 1. Одлуке тачка 3. која гласи: “Зорица Брунцлик и Мирољуб
Аранђеловић Кемиш“, брише се, тако да тачка 3. сада гласи: „РТС Караван (уживо)“,
У истом члану тачка 5. која гласи: „Саша Матић“, брише се, тако да тачка 5. сада
гласи: „Балканика“ и додаје се нова тачка 6. која гласи: „Жељко Јоксимовић“.
Члан 2.
У члану 1. додаје се став 2. који гласи: “Сатницу и распоред наступа извођача
музичког програма за време обележавања Манифестације „Дани шљиве Блаце 2019“ од
22.-25. августа 2019. године, утврдиће Туристичка организација „Блаце“, са седиштем у
Блацу у сарадњи са члановима Организационог одбора задуженим за креирање музичког
програма Манифестације“.
Члан 3.
У свему осталом Одлука број: II-02-367/2019-2 од 06. 3. 2019. године остаје
неизмењена.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
Oпштине Блаце“.
Члан 5.
Одлуку доставити: Туристичкој организацији „Блаце“ у Блацу, Организационом
одбору „Дани шљиве Блаце 2019“ и архиви Председника општине Блаце.
Број: II-02-367/2019-4
У Блацу, дана 24.06.2019. године

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДОБОР „ДАНИ ШЉИВЕ БЛАЦЕ 2019“

ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу Одлуке о установљењу манифестације „Дани шљиве“ у Блацу
(„Службени лист Oпштине Блаце бр.7/14) и Решења о образовању Организационог одбора
за обележавање Манифестације „Дани шљиве Блаце 2019“, број: II-02-367/2019 од
08.02.2019. године, Организациони одбор, на седници одржаној дана 24.6.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о поверавању Манифестације „Дани шљиве Блаце 2019“
Члан 1.
У Одлуци број: II-02-367/2019-1 од 11. 2. 2019. године, врши се измена на следећи
начин:
уместо речи:
„од 23. до 25. августа 2019. године“
додају се речи:
од 22. до 25. августа 2019. године“
Члан 2.
У свему осталом Одлука број: II-02-367/2019-1 од 11. 2. 2019. године остаје
неизмењена.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
Oпштине Блаце“.
Члан 4.
Одлуку доставити: Туристичкој организацији „Блаце“ у Блацу, Организационом
одбору „Дани шљиве Блаце 2019“ и архиви Председника општине Блаце.
Број: II-02-367/2019-3
У Блацу, дана 24.06.2019. године

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДОБОР „ДАНИ ШЉИВЕ БЛАЦЕ 2019“

ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 46. Закона o локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 6519), члана 10. став 2. Правилника о додатној, образовној,
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, бр. 80/18)
и чл. 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
9/18), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 19. aвгуста 2019. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду Заједничке интерресорне комисије
I УСВАЈА СЕ Извешатај о раду и о предложеној и оствареној подршци, за период 1.
јануар 2019 – 30. јуни 2019, који је урадила Комисије за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом
(Заједничка интерресорна Комисија), под бројем 560-35/2019-02, од 29. јула 2019. године.
II Саставни део овог решења је Извештај о раду Заједничке интерресорне Комисије и
о предложеној и оствареној подршци, за период 1. јануар 2019 – 30. јуни 2019.
III Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: Општинској управи општине Блаце, Oдељењу за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, Центру за социјални рад
„Блаце“, са седиштем у Блацу, Градској управи града Прокупља и архиви овог органа.
Број: II-560-1426/2019
У Блацу, 19. август 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 и
88/13, 105/14, 104/16-др закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 10. став 1. тачка 5. 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), члана 3.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној
дана 20. августа 2019. године, донело је
О

Д

Л У К У
О
ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак давања у закуп грађевинског земљишта у јавној

својини, које се налази на кп. 569/2 КО Рашица, општина Блаце, грађевинско земљиште
површине 20 м². на одређено време, на период од 3 (три) месеца, од дана потписивања Уговора о
закупу грађевинског земљишта, непосредном погодбом.
Члан 2.
На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за давање у закуп непокретности у јавној
својини, непосредном погодбом и објавити на званичном сајту Општине Блаце, огласној табли
Општине.
Поступак давања у закуп предметног земљишта непосредном погодбом спровешће Комисија
која ће бити образована Решењем Општинског већа општине Блаце.
Члан 3.
Непосредна погодба одржаће се дана 26. 8. 2019. године, у канцеларији број 34. Општинске
управе општине Блаце, са почетком у 10 часова.
Рок за подношење пријава за непосредну погодбу је 23. 8. 2019. године до 15 часова.
Члан 4.
Износ закупнине по метру квадратном одређен је Одлуком о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15,
9/15 и 13 /17).
Члан 5.
Основни критеријум за избор најповољнијег учесника непосредне погодбе је висина
понуђене цене у односу на почетну.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-463-1580/2019
У Блацу, 20. августа 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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