
 О п ш т и н а   Б л а ц е 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ       

ГОДИНА: XXVII 

 БРОЈ: 13 

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 30. 08. 2021. године 

 ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ 

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана 



На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 39. став 2. 

тачка 1) Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-

испр. и 6/20), члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

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

исправка другог закона и 83/2014 –други закон) и члана 43. став 1 тачка 13) Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 28. августа 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата Славици Павличевић, професору разредне 

наставе, из Блаца, као вршиоцу дужности директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са 

седиштем у Блацу, због поднете оставке, закључно са 28.8.2021. године. 

II Решењем известити: Славицу Павличевић, из Блаца, Народну библиотеку „Рака 

Драинац“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

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

исправка другог закона и 83/2014 –други закон), прописано је да директора установе именује и 

разрешава оснивач. 

Решењем Скупштине општине Блаце, број: I-02-2649/2021 од 13.1.2021. године, за 

вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, 

именована је Славица Павличевић, професор разредне наставе, из Блаца, на мандатни период 

до једне године, почев од 21.1.2021. године, која је дана 25.8.2021. године, Скупштини општине 

Блаце, поднела писану оставку из личних разлога. 

Одредбама члана 39. став 2. тачка 1) Закона о култури („Службени гласник Републике 

Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), прописано је да, Оснивач установе разрешиће 

директора пре истека мандата, на лични захтев. 

Имајући у виду цитиране одредбе позитивних законских прописа, на седници 

Скупштине општине Блаце, одржаној дана 28.8.2021. године, констатована је оставка Славице 

Павличевић, из Блаца, и одлучено је као у диспозитиву овог решења.  

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 

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

Број: I-02-1886/2021 

У Блацу, дана 28. 8. 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 17. став 6. 

и 7. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 52/11 и 78/21), члана 37. став 1., 2. и 5. Закона о култури („Службени гласник Републике 

Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), члана 18. став 1. Закона о јавним службама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 79/2005 –други закон, 81/2005 - 

исправка другог закона, 83/2005–исправка другог закона и 83/2014 –други закон) и члана 43. 

став 1 тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 5/19), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАКА ДРАИНАЦ“ БЛАЦЕ 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Топлица Ђоковић, дипл. проф. историје, из Блаца, за вршиоца дужности 

директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, до избора директора ове 

установе по јавном конкурсу, а најдуже на период до једне године, почев од 30.8.2021. године, 

од када ступа на наведену функцију. 

II Решењем известити: Топлицу Ђоковића, из Блаца, Народну библиотеку „Рака 

Драинац“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 17. став 6. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 52/11 и 78/21), прописано је, за директора 

библиотеке именује се лице које има високо образовање и најмање пет година радног искуства у 

култури и које испуњава друге услове утврђене статутом библиотеке, док је одредбама става 7. 

истог члана закона прописано, спровођење конкурса и именовање директора библиотеке, 

именовање вршиоца дужности директора, његове надлежности и друго, врши се на начин и по 

поступку прописаним одредбама закона којим се уређује област културе. 

Одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

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

исправка другог закона и 83/2014 –други закон), прописано је да директора установе именује и 

разрешава оснивач. 

Одредбама члана 37. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 6/2020), прописано је да оснивач може именовати 

вршиоца дужности директора установе, без претхоно спроведеног јавног конкурса, у случају 
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када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора 

није успео, одредбама става 2. истог члана закона прописано је да вршилац дужности може 

обављати ту функцију најдуже једну годину, док је одредбама става 5. прописано да вршилац 

дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

Како је Славица Павличевић, досадашњи вршилац дужности директора Народне 

библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, на основу одредби члана 39. став 2. тачка 1) 

Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), 

поднела писану оставку на ову дужност, то је Управни одбор Народне библиотеке „Рака 

Драинац“, Одлуком, број: 119 од 16.8.2021. године,  предложио Скупштини општине Блаце, да 

за вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, именује Топлицу 

Ђоковића, из Блаца. 

 Имајући у виду наведено, као и цитиране одредбе позитивних законских прописа, као и 

одредбе члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28.8.2021. године, већином 

гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.  

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред Управним 

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

Број: I-119-1899/2021 

У Блацу, дана 28. 8. 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце 13/2021
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     На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), 

члана 19. став 1. тачка 2) Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20),члана 74. став 

1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и

члана 21. став 1. тачка 2) Пословника општинског већа општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 5/19), решавајући по захтеву Дома за смештај одраслих 

лица Блаце-Трбуње, са седиштем у Трбуњу, Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 26. августа 2021. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за извођење радова на санацији септичке јаме, 

Дому за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, са седиштем у Трбуњу, на кат. 

парцели бр. 1830, површине 5592 m2, уписане у  лист непокретности бр. 201, КО 

Трбуње. 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

IV Решење доставити: Дому за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, са 

седиштем у Трбуњу, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско 

правне и инспекцијске послове Општинске управе општине Блаце и архиви овог 

органа. 

Образложење 

Дом за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, са седиштем у Трбуњу, 

смештен је у селу Трбуње, Општина Блаце, на катастарској парцели бр. 1830, 

површине 5595 m2, уписане у  лист непокретности бр. 201, КО Трбуње, која је у 

својини Републике Србије са правом коришћења Општине Блаце, и на парцели бр. 

1803 површине 5704 m2, уписане у лист непокретности 239 КО Трбуње, која је у 

својини Републике Србије. 

Ова установа, Општинском већу општине Блаце обратила се захтевом за 

давање сагласности за извођење радова на санацији септичке јаме, који ће се 

изводити у складу са Идејним пројектом на кат. парцелама бр. 1830 и 1803. 

Имајући у виду наведено, као и да је кат. парцела означена бројем 1830 

површине 5595 m2, уписана у  лист непокретности бр. 201, КО Трбуње,  својина 

Републике Србије, са правом коришћења Општине Блаце, Општинско веће 

општине Блаце, на седници одржаној дана 26. августа 2021. године, одлучило је као 

у диспозитиву решења. 

Број: II-351-1883/2021 

У Блацу, дана 26. 8. 2021. године 

     Обрада:       ПРЕДСЕДНИК 

 Драгана  Раденковић  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 

Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15,-др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 11 и 12. Одлуке о буџету општине Блаце 

за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21), Општинско веће општине 
Блаце, решавајући по захтеву Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, 

комуналне послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, дана 26. августа 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

о увећању буџета 

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 2.351.472.00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину 

(„Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21).  

2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о додели новчаних средстава за реализацију
пројекта „Адаптација и опремање зграде Академија струковних студија, одсек пословних студија 

Блаце“, број: II-400-1444/21 од 17.6.2021. године, закљученог између Републике Србије –

Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Блаце, као учеснику и једном од 
победника, у такмичењу градова, градских општина и општина у оквиру наградне игре „Узми 

рачун и победи“. 

Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце. 

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

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, књижењем предметних 

средстава: 
1) на страни прихода на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист

нивоа општина, извор 07 –Трансфери од других нивоа власти, у износу од 2.351.472,00 динара, и 

2) на страни расхода, у Разделу 5. Општинска управа, Програм 0602 –Опште услуге
локалне самоуправе, Пројекат: 0602-4002 –Адаптација и опремање зграде Академија струковних 

студија, одсек пословних студија Блаце, финкционална класификација 980, извор 07 –Трансфери 

од других нивоа власти,  

-економска класификација 425000, позиција -101/1 Текуће поправке и одржавање, расход 
по намени 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 1.909.395,00 

динара, и  

-економска класификација 425000, позиција -101/1 Текуће поправке и одржавање, расход 
по намени 425200 Текуће поправке и одржавање опреме, у износу од 442.077,00 динара. 

4. Решење доставити: Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,

комуналне послове и саобраћај, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви овог органа. 

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

Број: II-400-1862/2021 

У Блацу, 26. августа 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     Обрада:       ПРЕДСЕДНИК 

Драгана Раденковић   Иван Бургић  с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 

Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15,-

др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о 

буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 

3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинског правобраниоца 

општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, дана 26. августа 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 74.000,00 динара, са позиције 48

„текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце,  у 

оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 

160, економска класификација 499000, по захтеву Општинског правобраниоца општине 

Блаце, за потребе плаћања обавеза по основу Споразума о вансудском поравнању, у 

поступцима по захтеву за мирно решавање спора за исплату накнаде штете због уједа пса 

луталица на територији општине Блаце, и то у предметима: број Р.61/21 од 19.8.2021. 

године и Р.62/21 од 23.8.2021. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и јавне набавке. 

2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и 

књижењем истих у оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Програм 15 –Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001 –Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 485000, 

позиција 45 –Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

расход по намени 485100 –Накнада штете за повреде или штету од стране државних 

органа, у износу од 74.000,00 динара. 

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

Број: II-400-1880/2021 

У Блацу, 26. августа 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

      Обрада:        ПРЕДСЕДНИК 

Драгана Раденковић  Иван Бургић с.р. 
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