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На основу члана 60. ст. 2, 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени
гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.
закон), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута
општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 5/19), Скупштина општине Блаце,
на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Блаце за 2021. годину(у даљем тексту: Програм), на
који је дата сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе
Републике Србије, број: 320-11-3340/2021-14, oд 2. априла 2021. године.
Члан 2.
Овим Програмом се утврђује врста и обим радова које треба изршити у периоду за
који се Програм доноси, динамика извођења радова и улагање средстава.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Блаце за 2021. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-320-847/21
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу чл. 46. и 51.б ст 2. и 3. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 32. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19),
чл 11. и 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14, 101/16 и 47/18), члана 1. и 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 5/19) и мишљења Комисије за планове Општине Блаце са 2. седнице,
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЛАЦЕ
Члан 1.
Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације насеља Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/17), у даљем тексту: Измена и допуна Плана.
Измена и допуна Плана, израђује се за део подручја у обухвату Плана генералне
регулације насеља Блаце, а на основу иницијативе председника Скупштине општине Блаце.
Члан 2.
Измена и допуна Плана се израђује у дефинисаном обухвату Плана генералне регулације
насеља Блаце, а за подручје унутар оквирних граница одређених катастарским парцелама
(гледано у правцу казаљке на сату):
- Северно од кп бр. 7117 КО Блаце-улица Карађорђева од раскрснице са улицом Косте
Војиновића у правцу запада до кп бр. 867/1 и 867/2 КО Ђуревац (делом улазе), западном границом
кп бр. 7113/3, северно-источном границом кп бр. 5145 КО Блаце, преко кп бр. 5142/1 и 5144/1 КО
Блаце, северно-источном границом кп бр. 5157 КО Блаце, преко кп бр. 5162 КО Блаце, северном
границом кп бр. 5172, 5171, 5170 и дела 5168 КО Блаце, југо-западном и северном границом кп
бр. 5164 КО Блаце, северо-западном и северо-источном границом кп бр. 5165 КО Блаце, северозападном границом кп бр. 5114 КО Блаце, део кп бр. 5116 КО Блаце, јужним делом границом кп
бр. 5113 и 5105 и 5103/2 КО Блаце, западни делом границом кп бр. 5096, 5095, 5094 и 5902,
северним делом границом кп бр. 5902 КО Блаце, западним и северним делом границом дела кп
бр. 5091, западним делом границом кп бр. 5064, 5063, 5058 и 5057 КО Блаце, северно-источном
границом кп бр. 5057 и 5091 КО Блаце, северно-западном границом кп бр. 5056 КО Блаце,
северно-источном границом кп бр. 5059 КО Блаце, северно-западном границом кп бр. 5060 и 5062
КО Блаце, северно-источном и северно-западном границом кп бр. 5066 КО Блаце, северном
границом кп бр. 5070 КО Блаце, преко кп бр. 5072 КО Блаце, западном границом кп бр. 5089 и
5087 КО Блаце, јужном границом кп бр. 5087 и 5088 КО Блаце, западном границом кп бр. 5083
КО Блаце, северо-западном границом кп бр. 5085, 5303, 5299, 5297 КО Блаце, западном границом
кп бр. 5297, 5296, 5295 КО Блаце, преко кп бр. 5286 КО Блаце, западном границом кп бр. 5287,
5281, 5280 КО Блаце, јужном границом кп бр. 5280 и 5267 КО Блаце, западном границом кп бр.
5266/6, 5290 КО Блаце, северном границом кп бр. 5290, 5291 КО Блаце, западном границом кп бр.
5308 и преко 5309 КО Блаце, северном границом кп бр. 5318, 5315 КО Блаце, јужном границом
дела кп бр. 5311, 5313 КО Блаце (делом улазе), северним делом кп бр. 5312, 5316 и 5403 КО Блаце
(делом улазе), јужним делом кп бр. 2033, 2028, 2068, 2077, 2078/1, 2078/2 КО Блаце (делом
улазе), преко кп бр. 2080/2, 2088/1, 2079/4, 2087 КО Блаце, западном границом и преко кп бр. 2088
КО Блаце, преко кп бр. 2099/1, 2099/2 и 2097/2 КО Блаце, северном границом кп бр. 5047, 5048,
5046, 5045, 5041/2, 5038/3, 5038/2, 5018, 5016, 5015, 5010/3 КО Блаце, преко кп бр. 5012 и 5013 КО
Блаце, западном кп бр. 5873/1 КО Блаце (улица Браће Вуксановић), делом кп 4518/2 КО Блаце до
границе са кп бр. 1310/2 и 1310/10 КО Блаце, источном границом кп бр. 4518/2 и 5873/1 КО Блаце,
преко кп бр. 5873/1 КО Блаце, јужном границом кп бр. 5014/1 КО Блаце (улица Видовданска),
северном и западном страном кп бр. 5759 КО Блаце до раскрснице са улицом Карађорђеваполазна тачка (у даљем тексту „насеље Спасићи-Јовановићи“),
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- Западном границом кп бр. 7117/2 КО Блаце (тромеђа кп бр. 7117/2, 6753/1 и 7117/1 КО Блаце) –
улица Краља Петра I (улази и обухват), јужним делом кп бр. 5873/1, КО Блаце (делом улази),
северном границом кп бр. 7117/2 КО Блаце до кп бр. 6026 КО Блаце, преко кп бр. 7117/2 КО
Блаце до северне границе кп бр. 6587 (не улази), јужном границом кп бр. 7117/2 КО Блаце,
северним делом кп бр. 6751/1, 6751/2 и 5752 КО Блаце (делом улазе), до тромеђе кп бр. 7117/2,
6753/1 и 7117/1 КО Блаце-полазна тачка (у даљем тексту „центар“).
Површина обухваћена изменама и допунама Плана је око 52 хектара, (насеље СпасићиЈовановићи око 51,50 и центар око 0,50 хектара), што представља око 6,30% површине подручја
Плана генералне регулације насеља Блаце (око 828 хектара).

Граница планског подручја измена и допуна Плана је прелиминарна. Коначна граница и
површина планског подручја ће се дефинисати нацртом измена и допуна Плана.
Подручја измена и допуна Плана дата су у графичком приказу у прилогу уз Одлуку о
изради, и саставни је део исте.
Члан 3.
Плански основ за израду измена и допуна Плана је План генералне регулације насеља
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17) и Просторни плана општине Блаце („Службени
лист општине Блаце”. бр. 4/11).
Правни основ за израду измена и допуна Плана је Закон о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/ 10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19) и Статут
Општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“, бр. 5/19).
Смернице за израду измена и допуна Плана садржане су у иницијативи за измену и допуну
Плана, а односе се на:
- разраду насеља Спасићи-Јовановићи, на нивоу Плана генералне регулације насеља Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17),
- промену намене из јавне саобраћајне површине у јавну површину – трг (центар).
Члан 4.
Подлоге за израду измена и допуна Плана су оверене катастарско-топографске, односно
оверени топографски план, односно оверен катастарски план.
Члан 5.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске
докуменатције, на којима се заснива израда измена и допуна Плана су:
- равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и
осмишљеног коришћења природних ресурса.
- рационална територијална интеграција туристичких, рекреативних, стамбених, саобраћајних
и других активности.
- очување и унапређење природе, животне средине и пејзажа.
- уважавање потреба социјалног и економског развоја.
- озакоњење објеката.
Члан 6.
Визија израде измена и допуна Плана је активирање просторног потенцијала у функцију
становања и развоја инфраструктре (у делу Спасићи-Јовановићи) и стварање основа за
реализацију изградње трга (у делу центар).
Члан 7.
Циљ израде измена и допуна 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, уређење
централног дела насеље Блаце и стварање услова за изградњу „градског“ трга, са елементима
шеталишта, простором за седење, постављање свих врста мобилијара, фонтана, уређење
инфраструктуре и сл..
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Члан 8.
Предлог основне намене простора и коришћења простора је градско грађевинско
земљиште-становање (у делу Спасићи-Јовановићи) и градско грађевинско земљиште-јавна
површина.
Члан 9.
Израда измена и допуна Плана ће се финансирати средствима из буџета Општине Блаце.
Члан 10.
Израда измена и допуна Плана биће уступљена правном лицу које у складу са Законом о
планирању и изградњи испуњава услове за израду планских докумената, у поступку уређеном
Законом о јавним набавкама.
Члан 11.
За измену и допуну Плана, не спроводи се процедура раног јавног увида за измену и
допуну Плана.
Нацрт измена и допуна Плана излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана, у
просторијама Општинске управе општине Блаце и на интернет страници надлежног органа, а
након оглашавања у средствима јавног информисања са наведеним местом и временом
одржавања.
Члан 12.
Носилац израде измена и допуна Плана је Општинска управа општине Блаце, Одељење за
урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове.
Члан 13.
Рок за израду измена и допуна Плана је 12 месеци од дана доношења Одлуке.
Члан 14.
За ову измену и допуну Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину, на основу мишљења надлежог органа.
Члан 15.
Измена и допуна Плана се израђује у пет примерака у дигиталном облику и пет примерака
у аналогном облику.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број I-350-727/2021
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 772/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 и 9/20), члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 5/19) и мишљења Комисије за планове Општине Блаце са 2. седнице, Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БЛАЦЕ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не израђује се стратешкa проценa утицаја измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Блаце на животну средину.
Члан 2.
Измена и допуна Плана се израђује за део подручја у обухвату Плана генералне регулације
насеља Блаце, описан у Одлуци о измена и допуна Плана бр. III-02-350-727/21 од 26.03.2021. год., а на
иницијативу председника Скупштине Општине Блаце.
Површина обухваћена изменама и допунама Плана је око 52 хектара, (насеље СпасићиЈовановићи око 51,50 и центар око 0,50 хектара), што представља око 6,30% површине подручја Плана
генералне регулације насеља Блаце (око 828 хектара).
Граница планског подручја измена и допуна Плана је прелиминарна. Коначна граница и
површина планског подручја ће се дефинисати нацртом измена и допуна Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду измена и допуна Плана је План генералне регулације насеља Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17) и Просторни плана општине Блаце („Службени лист
општине Блаце”. бр. 4/11).
Правни основ за израду измена и допуна Плана је Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/ 10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19) и Статут општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, бр. 5/19).
Смернице за израду измена и допуна Плана садржане су у иницијативи за измену и допуну
Плана, а односе се на:
- разраду насеља Спасићи-Јовановићи, на нивоу Плана генералне регулације насеља Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17),
- промену намене из јавне саобраћајне површине у јавну површину – трг (центар).
Визија израде измена и допуна Плана је активирање просторног потенцијала у функцију
становања и развоја инфраструктре (у делу Спасићи-Јовановићи) и стварање основа за реализацију
изградње трга (у делу центар).
Предлог основне намене простора и коришћења простора је градско грађевинско земљиштестановање (у делу Спасићи-Јовановићи) и градско грађевинско земљиште-јавна површина.
Члан 4.
Одлука се доноси на основу мишљења Одељења за привреду, локални економски развој и
заштиту животне средине бр. III-04-501-755/21, од 26. марта 2021. године

Блаце.

Члан 5.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о измени и допуни Плана генералне
регулације насеља Блаце.
Број: I-350-756/2021
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу чл. 14, 20, 32, 90, 91. и 92. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), чл. 6, 7. и 43. став 1. тачка 60) Статута општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 4. Одлуке о изради симбола општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 4/18), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 7. априла
2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ И УПОТРЕБИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се симболи Општине Блаце и начин њихове употребе.
Симболе Општине Блаце чине грб и застава израђени у складу са основним принципима и
правилима савремене хералдике и вексикологије и садрже традиционалне, историјске, културне,
природне и географске посебности подручја Општине Блаце.
Члан 2.
Грбом и заставом представља се Општина Блаце (у даљем тексту: Општина) и изражава
припадност општини.
Члан 3.
Грб и застава Општине могу и истичу се уз државне симболе.
Грб и застава Општине могу се употребљавати само у облику и садржини који су утврђени
Статутом Општине Блаце и овом Одлуком.
У службеним просторијама Општине истичу се државни симболи, грб и застава Општине, као и
симболи националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији Општине Блаце.
Члан 4.
Грб и застава Општине не могу се употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел,
нити као било који други знак за обележавање робе или услуга.
На симболима Општине не може се ништа исписивати, додавати нити мењати.
Грб и застава Општине не смеју се употребљавати непримерено, недолично или на начин који
вређа јавни морал и достојанство грађана Општине Блаце, нити се могу употребљавати ако су оштећени
или су својим изгледом неподобни за употребу.
Члан 5.
Грб и застава Општине могу се употребљавати у уметничком стваралаштву, наставном и
образовном раду, под условом да се то не противи добром укусу, друштвеним и моралним нормама,
хералдичкој пракси, традицији и овој Одлуци.
II ГРБ ОПШТИНЕ

Члан 6.
Грб Општине Блаце (у даљем тексту: Грб Општине) је ознака и симбол Општине.
Грб Општине симболизује традиционалне, историјске, културне, природне и географске
посебности Општине Блаце.
Блазон Грба Општине:
- Горњи део Грба Општине је у облику планина, изнад њега на једној десетини површине налази
се зелена боја, централна боја је црвена, а у дну је валовито плава боја.
-Централни део Грба Општине заузимају два вука окренута један од другог у борбеном положају
чувајући леђа један другоме, изнад вукова на централном делу при врху грба смештен је Немањићки
двоглави орао са круном Стефана Лазаревића, у доњем делу грба налази се сноп пшенице, грозд винове
лозе и шљиве.
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-Испод грба налази се лента у којој је симболизованим писаним словима ћирилице исписано
„Блаце“.
Члан 7.
Грб Општине се истиче на згради Општине, у службеним просторијама председника Општине,
заменика председника Општине, председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине
општине и других општинских функционера, у сали за одржавање седница Скупштине општине и других
органа Општине, у службеним просторијама месних заједница, у екстеријеру и ентеријеру службених
просторија јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина, у свечаним приликама када се истичу
значај и традиција Општине, манифестацијама чији је организатор или покровитељ Општина на
затвореном или отвореном простору, као и у свим другим случајевима када се репрезентује Општина.
Сва правна и физичка лица, осим лица поменутих у ставу 1. овог члана, која желе да користе Грб
и Заставу Општине, морају претходно прибавити сагласност Скупштине општине и исте могу користити
само у службене сврхе.
Члан 8.
Грб Општине се обавезно утискује односно штампа на повељама и другим јавним признањима
које додељују органи Општине.
Грб Општине се утискује односно штампа и на предметима који се дају у репрезентативне сврхе,
као и на званичним општинским документима, меморандумима, ковертама, званичним позивницама,
честиткама, визиткартама, као и у коресподенцији органа Општине, изабраних, именованих и
постављених лица.
Грб Општине се може користити као ознака на службеној легитимацији и идентификационој
картици запослених у Општинској управи Општине Блаце, као и на службеним возилима органа
Општине.
Члан 9.
Грб Општине могу користити званични представници и делегације Општине када учествују на
манифестацијама које се одржавају у другим местима у земљи и иностранству.
Грб Општине се истиче на граници административног подручја Општине, поред назива Општине.
Грб Општине се истиче на туристичким и другим картама и мапама, инфо и другим таблама, као
и осталим облицима истицања и презентације Општине и њихових јавних предузећа и установа.
Члан 10.
Скупштина општине може, изузетно, дати сагласност за употребу Грба Општине као украса и као
дела незаштићеног знака.
Захтев за давање сагласности садржи намену употребе Грба Општине, технички опис и друге
чињенице битне за одлучивање.
Решењем којим се даје сагласност на употребу Грба Општине одређује се намена за коришћење,
технички опис, рок за који се даје сагласност и евентуални посебни услов употребе Грба Општине.
Субјекти којима је дата сагласност на употребу Грба Општине дужни су да обезбеде доличан
изглед украса, односно незаштићеног знака.
Решење којим се даје сагласност на употребу Грба Општине укида се ако корисник употребљава
Грб Општине супротно утврђеној намени и условима или се не стара о доличном изгледу украса или
незаштићеног знака.
III ЗАСТАВА ОПШТИНЕ

Члан 11.
Застава Општине Блаце (у даљем тексту: Застава Општине) је тамноцрвене боје са оквиром по
ободу златне боје пропорција 6:4 (дужина према висини).
Грб је смештен у десној половини заставе.
Облик грба: гледајући од споља према центру грба.
Грб садржи: Двоглави орао Немањића беле боје са златножутим оквирима, круну Деспота
Стефана Лазаревића која је смештена изнад глава орла, беле боје са златно жутим ивицама, по средини
орла смештен је стилизовани штит (мали грб) уоквирен са златно жутом бојом, од златно жутог оквира
према средишту штита смештена су још три оквира, црвени, плави и бели, који симболизују боје српске
заставе.
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Члан 12.
Застава Општине вије се на јарболу испред главног улаза у зграду Општине Блаце.
Застава Општине истиче се: испред главног улаза у зграду Општине Блаце, у сали за одржавање
седница Скупштине општине и њених органа, у службеним просторијама председника Општине,
заменика председника Општине, председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине
општине и других органа Општине, приликом међуопштинских сусрета, такмичења и других скупова на
којима Општина учествује, приликом прослава, свечаности и других масовних културних, спортских и
сличних манифестација од значаја за Општину, и у другим случајевима ако употреба Заставе Општине
није у супротности са одредбама ове Одлуке.
Члан 13.
Застава Општине се истиче у свим случајевима, у складу са законом, другим актом, као и у свим
случајевима када се протоколом прописује њено истицање.
У дане жалости Застава Општине истиче се на половини копља односно јарбола.
Члан 14.
Када се Застава Општине истиче са заставом других општина поставља се тако да се истиче
предност Заставе Општине као домаћина и то:
-у центру круга, тако да се јасно види –ако су друге заставе поређане у круг;
-у темену полукруга –ако су заставе поређане у полукруг;
-на челу колоне –ако су заставе поређане у колони;
-на првом месту у врсти, односно са леве стране, спреда гледано – ако су заставе поређане у
врсти;
Ако се Застава Општине истиче са друге две заставе, Застава Општине налази се у средини.
Ако се Застава Општине истиче поред неке друге заставе она се увек налази са леве стране спреда
гледано.
У случају када се Застава Општине истиче поред Заставе Републике Србије, стране државе или
међународне организације, Застава Општине налази се на десној страни спреда гледано.
Ако се Застава Општине истиче на говорници може се поставити на копљу са десне стране
говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања.
Члан 15.
Застава Општине не сме бити постављена тако да додирује тло нити као подлога, подметач,
простирка, завеса и слично.
Заставом Општине се не могу покривати возила или други предмети, нити се могу украшавати
конференцијски столови или говорнице, осим у форми стоне заставице.
Ако се Застава Општине истиче на говорници мора се поставити на копље са десне стране
говорника или на зиду иза говорника, тако да је говорник не заклања.
IV НАДЗОР

Члан 16.
О спровођењу ове Одлуке стара се Општинска управа општине Блаце.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција.
Комунални инспектор је овлашћен да, када утврди да се Грб Општине или Застава Општине
користе супротно одредбама ове Одлуке, решењем забрани њихову употребу и по правилу наложи
уклањање са објеката и предмета на којима су истакнути и предузме друге мере ради отклањања уочених
недостатака.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако Грб и Заставу
Општине користи супротно одредбама члана 3, 4, 7, 10. и 15. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 25.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 5.000
динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје употреба раније коришћеног грба и заставе Општине
Блаце, као и важност свих ранијих аката везаних за грб и заставу као симболе Општине Блаце.
Члан 19.
Предузеће, установа, друга организација, предузетник или физичко лице који су употребљавали
ранији грб општине до дана ступања на снагу ове Одлуке, дужни су да, у року од 3 (три) месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке, престану употребљавати исти.
Предузеће, установа, друга организација, предузетник или физичко лице који су употребљавали
ранији грб општине до дана ступања на снагу ове Одлуке, дужни су да, у року од 3 (три) месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке, поднесу захтев за прибављање сагласности у складу са чланом 7. став 2. и
чланом 10. Одлуке.
Члан 20.
Саставни део Одлуке чине утврђени Грб Општине и Застава Општине Блаце израђени у складу са
основним принципима и правилима савремене хералдике и вексикологије.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: I-020-901/2021
У Блацу, дана 7.4.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 120. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 32. став 1. тачка 6) Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и
47/2018), члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 5/19), и члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Блаце, („Службени лист општине Блаце“, број 20/20),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о образовању оспособљених правних лица
од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Блаце, број I-82-852/11, од 20. 7.
2011. године и број I-82-1554/11, од 23. 12. 2011. године (,,Службени лист Општине Блаце’’,
број 5/11 и 7/11).
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у ,,Службеном листу општине
Блаце’’.
Број: I-82-774/2021
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“, бр. 24/11), члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/16-други закон и 47/2018), члана
43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19)
и чл. 7 и 16. став 3. Одлуке о Општинској управи општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 19/20), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 7.
априла 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број: 1/20), у члану 16. у ставу 2. иза речи: сахрањивање“, додају се речи:
„трошкови опела покојника од стране свештеног лица“.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о социјалној заштити општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број: 1/20) остаје непромењена.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ова одлука постаје саставни део Одлуке о социјалној
заштити општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 1/20).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-55-843/2021
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/15 и 81/16-УС), тачке 7. подтачка 23. и
тач. 8) и 9) Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 61/17), члана 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана
7. априла 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
општине Блаце за 2017. годину („Службени лист општине Блаце“, број 8/17, 5/18 и 5/19), члан 2. мења
се и гласи:
„Максималан број запослених на неодређено време из члана 1. ове Одлуке, по
организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Блаце је:
РЕД.БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЛАЦЕ“
УСТАНОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
БЛАЦЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РАКА ДРАИНАЦ“
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ“
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“
Месна заједница Џепница
Месна заједница – Алабана-Суваја
Месна заједница Барбатовац
Месна заједница Блаце
Месна заједница Вишесело
Месна заједница Врбовац
Месна заједница Горња Драгуша
Месна заједница Горња Јошаница
Месна заједница Гргуре
Месна заједница Д.Драгуша-Претежана
Месна заједница Ђуревац
Месна заједница Кашевар
Месна заједница Криваја
Месна заједница Кутловац
Месна заједница Лазаревац
Месна заједница Међухана-Шиљомана
Месна заједница Мала Драгуша
Месна заједница Музаће
Месна заједница Претрешња
Месна заједница Пребреза
Месна заједница Придворица
Месна заједница Попова

МАКС.БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ
45
1
25
56
7
5
6
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Месна заједница Рашица
Месна заједница Г.Сварче-Д.Јошаница
Месна заједница Сибница
Месна заједница Суви До
Месна заједница Сеничани
Месна заједница Стубал
Месна заједница Трбуње
Месна заједница Чунгула
Месна заједница Чучале
УКУПНО

0
0
0
0
0
0
0
0
0
148

Члан 2.
У свему осталом Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Блаце за 2017. годину („Службени лист општине Блаце“, број 8/17, 5/18
и 5/19) остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: I-110-876/2021
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лит Општине Блаце 6/2021

Страна 17

На основу Стратегијe запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до
2026.године („Службени гласник РС“, бр. 30/21), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.
године („Службени гласник РС“, бр. 30/21), Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС” бр. 36/09, 88/10,38/15,113/17-други закон и 113/17),
члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07,
83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/19), Скупштина Општине Блаце на седници одржаној
дана 7. априла 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ У
ОПШТИНИ БЛАЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за општину Блаце за
2021.годину („Службени лист општине Блаце“, бр.1/21), треба да стоји „за период од 2021. до
2023.године“.
Члан 2.
У делу Локалног акционог плана запошљавања за општину Блаце, који је саставни део
Одлуке о усвајању, Програм и мере активне политике запошљавања, треба да стоји „за период
од 2021. до 2023. године мере АПЗ које се финансирају су:
1. Мере стручне праксе
2. Мере приправништва за младе са високим образовањем
3. Мере приправништва за младе са средњим образовањем
4. Мере стицања практичних знања
5. Мера обуке на захтев послодавца за незапослене
6. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
7. Субвенција за самозапошљавање
8. Јавни радови“
Члан 3.
Даном ступања на снагу ова одлука постаје саставни део Одлуке о о усвајању Локалног
акционог плана запошљавања за општину Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр.1/21).

Блаце“.

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

Број: I-101-892/2021
У Блацу, 7. априла 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лит Општине Блаце 6/2021

Страна 18

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка
12) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/2018), и члана 43. став 1. тач. 39) и 53) Статута општине
Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 7. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Блаце за 2020. годину, број: II-06-622/2020-1 од 10. марта 2021. године.
II
Решењем известити: Општински штаб за ванредне ситуације општине Блаце и
архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-020-745/2021
У Блацу, 7. 4. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач.
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад „Блаце“, са
седиштем у Блацу за 2020. годину, број: 01-392/21 од 05. априла 2021. године.
II Решење доставити: Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и
архиви Скупштине општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-022-882/2021
У Блацу, 7.4.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 11) и 53)
Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Домског одељења за смештај одраслих и старијих при
Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу за 2020. годину, број: 01-393/21 од
05. априла 2021. године.
II Решење доставити: Домском одељењу за смештај одраслих и старијих при Центру
за социјални рад „Блаце“, Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви
Скупштине општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-022-881/2021
У Блацу, 7.4.2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
БР. 72/09, 81/09 –исоравка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, -УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –други закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон,
101/2016 – други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број: 5/19) и члана 12. став 1. Правилника о начину и
поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за
контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне
самоуправе и комисије за стучну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде
члановима Комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“, број:
32/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ Бојана Вукадиновић, дипл. инж. грађ. одсек високоградња, из
Прокупља, дужности председника и члана Комисије за планове општине Блаце, именована
Решењем Скупштине општине Блаце, број: I-02-443/2021 од 21.2.2021. године („Службени лист
општине Блаце“, број: 3/21), на предлог локалне самоуправе.
II Решењем известити именовану, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове Општинске управе
општине Блаце и архиву Скупштине општине.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
БР. 72/09, 81/09 –исоравка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, -УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –други закон и 9/20) прописано је да ради обављања стручних
послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености
урбанистичког пројекта са планским документом и овим законом, као и давања стручног
мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе
образује комисију за планове, што је прописано и одредбама члана 12. став 1. Правилника о
начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената,
комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице
локалне самоуправе и комисије за стучну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини
накнаде члановима Комисије, као и условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“,
број: 32/2019).
Одредбама члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018),
прописано је да Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте,
што је прописано и одредбама члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број: 5/19).
Позивајући се на цитиране законе и подзаконска акта, Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 7.априла 2021. године, већином гласова од присутних одборника
одлучила је као у диспозитиву решења.
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка
решења.
Број: I-02-902/2021
У Блацу, дана 7. 4. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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Страна 22

На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, БР. 72/09, 81/09 –исоравка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, -УС, 50/13 –УС, 98/13
–УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –други закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 6)
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 5/19) и члана 12. став
1. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу
планских докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената,
комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стучну контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима Комисије, као и условима и
начину рада комисија („Службени гласник РС“, број: 32/2019), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I РАЗРЕШАВА СЕ Гордана Китановић, дипл. инг. архитектуре, из Прокупља,
дужности члана Комисије за планове општине Блаце, именована Решењем Скупштине
општине Блаце, број: I-02-444/2021 од 21.2.2021. године („Службени лист општине
Блаце“, број: 3/21), на предлог локалне самоуправе.
II Решењем известити именовану, Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, Одељење
за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове
Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-903/2021
У Блацу, дана 7.4.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, БР. 72/09, 81/09 –исоравка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, -УС, 50/13 –УС, 98/13
–УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –други закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 6)
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 5/19) и чл. 1, 2, 3, 4, 12,
13. и 18. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских
докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стучну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима Комисије, као и
условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“, број: 32/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I ИМЕНУЈЕ СЕ Гордана Китановић, дипл. инг. архитектуре, из Прокупља, запослена

у Општинског управи општине Блаце, на пословима руководиоца Одељења за управљање
капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, са лиценцом/ама 200

1148 09, 300 G472 08, 400 D677 09, за председника Комисије за планове општине Блаце,
на предлог локалне самоуправе, на период до истека мандата Комисији за планове
општине Блаце, образованој Решењем Скупштине општине Блаце, број: I-350-2174/19
од 7.12.2019. године („Службени лист општине Блаце“, број: 14/19).

II Решењем известити именовану, Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, Одељење
за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове
Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-904/2021
У Блацу, дана 7.4.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, БР. 72/09, 81/09 –исоравка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, -УС, 50/13 –УС, 98/13
–УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –други закон и 9/20), члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 6)
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 5/19) и чл. 1, 2, 3, 4, 12,
13. и 18. Правилника о начину и поступку избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских
докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стучну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима Комисије, као и
условима и начину рада комисија („Службени гласник РС“, број: 32/2019), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 7. априла 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I ИМЕНУЈЕ СЕ Јован Савић, дипл. инж. грађевинарства, из Блаца, са лиценцом/ама
412I 00221 19, 313 N727 14 и 413 I760 14 за члана Комисије за планове општине Блаце,
на предлог локалне самоуправе, на период до истека мандата Комисији за планове
општине Блаце, образованој Решењем Скупштине општине Блаце, број:I-350-2174/19
од 7.12.2019. године („Службени лист општине Блаце“, број: 14/19).
III Решењем известити именованог, Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, Одељење
за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове
Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-905/2021
У Блацу, дана 7.4.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/18), 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 4. став 1. алинеја 5.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Блаце,
(„Сл. лист општине Блаце“, број 20/20), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 26. марта 2021. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан1.
Овом одлуком одређују се Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на
територији општине Блаце и то:
1.
Дом здравља „Блаце“,
2.
Јавно комунално предузеће „Блаце“,
3.
Млекара „Лазар“ ДОО Блаце,
4.
„Друштво МИА ОД Блаце“ и
5.
ВС „Медикавент тим“ ДОО Блаце.
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и
других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама техничкотехнолошким несрећама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима
које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације општине Блаце.
Члан 3.
Општинска управа општине Блаце правним лицима из члана 1. става 1. ове одлуке
Уговором обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовања у
извршавању мера и задатака цивилне заштите.
Уговор из претходног става овог члана закључује Председник општине или лице које
он овласти.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Блаце”.
Број: II-82–770/21
У Блацу, 26. марта 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење)), члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и ), члана 9. став 2. Одлуке о поверавању
искључивог права за обављање комуналне делатности зоохигијене у 2021. години („Сл.
лист општине Блаце“, бр. 3/21), решавајући по захтеву Ветеринарске станице „Блаце“
ДОО, у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 29. марта 2021.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Ветеринарске станице „Блаце“ ДОО, у Блацу, Вука
Караџића 10, деловодни број 43. од 30. марта 2021. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на
Ценовник услуга зоохигијене, који је донео директор Ветеринарске станице „Блаце“ ДОО,
у Блацу, под бројем 39, дана 23. марта 2021. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
III
Саставни део овог решења је Ценовник услуга зоохигијене. број 39. од 23. марта
2021. године.
IV
Решење доставити: Ветеринарској станици „Блаце“ ДОО, у Блацу, Општинској
управи општине Блаце, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог Већа.
Број: II-38-763/2021
У Блацу, 29. марта 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20), члана 70. став 1. тачка 3) и члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2021. годину („Сл.
лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
вд Општинског правобраниоца општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и
јавне набавке, на седници одржаној дана 29. марта 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о промени у апропријацијама
1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за
2021. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), у оквиру Раздела 4Општински правобранилац, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
активност: 0004 – Општинско правобранилаштво, функционална класификација - 330
решавајући по захтеву вд Општинског правобраниоца општине Блаце, на име солидарне
помоћи за случај дуже и теже болести, број II-400-777, од 29. марта 2021, на предлог Одељења
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набввке, тако што:
- позицију 22 – Накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415000, расход по
намени 415100, умањити за 10.000,00 динара, а
- позицију 21 – Социјална давања запосленима, економска класификација 414000, расход по
намени 414400, увећати за износ 10.000,00 динара,
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке.
Број: II-400-777/21
У Блацу, 29. марта 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), решавајући по захтеву Комисије Скупштине општине Блаце, за
спровођење избора за избор чланова савета месних заједница на територији општине Блаце,
на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на
седници одржаној дана 1. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Комисији за спровођење избора за избор чланова савета месних
заједница на територији општине Блаце, новчана средства у износу од 35.000,00 динара, са
позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине
Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класиикација 499000, за измирење обавеза по рачунима
издатим за набавку материјала за саобраћај – трошкове горива за спровођење избора за
чланове савета месних заједница на територији општине Блаце, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 31. марта 2021. године.
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 1 - Скупштина општине, Програм 2101 – Политички систем локалне
самоуправе, Програмска активност: 2101-0001 – Функционисање Скупштине, функција – 111,
економска класификација 426000, увећањем апропријације (позиције) – 7/2 – Материјал,
уводи се нови расход по намени 426400 – Материјали за саобраћај, у износу од 35.000,00
динара.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“
Број: II-400-797/21
У Блацу, 1. априла 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић
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`
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске
управе општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 1. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 770.000,00 динара, са позиције 48 „текућа
резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела
5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска
класиикација 499000, за потребе набавке парковског мобилијара (клупе за седење и корпе за
отпадке), на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне
набавке, од 1. априла 2021. године.
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 - Општина Блаце, Програм 01102 – Комуналне делатности,
Програмска активност: 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина,, функција 660,
економска класификација 512000, отварањем апропријације (позиције) – 85/1 – Машина и
опрема, расход по намени 512400 - Опрема за заштиту животне средине.
.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“
Број: II-400-818/21
У Блацу, 1. априла 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић
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На основу члана 74. став 1. тач. 2) и 17) Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 5/18) и члана 6. став 1. Правилника о начину и критеријумима за
остваривање права за доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и
суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/19, 6/19 и 2/20), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 1. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за расподелу средстава удружењима (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
- за председника:
Марија Минић, запослена у Општинској управи општине Блаце.
- за члана:
1. Бранимир Димитријевић, запослен у Општинској управи општине Блаце, и
2. Марина Чамагић, запослена у Општинској управи општине Блаце.
II Задатак Комисије је да изврши пријем пријава по расписаном Јавном конкурсу за
доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана која
делују на територији општине Блаце, те да их, по завршетку Конкурса, оцени према
мерилима и критеријумима прописаним Правилником о начину и критеријумима за
остваривање права за доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и
суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/19, 6/19 и 2/20) и да Извештај са предлогом
Одлуке о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса која реализују
удружења и која се финансирају из буџета општине Блаце, са предлогом приоритета у
додели опредељених средстава према предложеним пројектима и програмима, достави
Општинском већу општине Блаце.
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број: II-02-596/20 од
од 12. 3. 2020. године и Решење број: II-02-624/2020 од од 17. 3. 2021. године („Службени
лист општине Блаце“, бр. 6/20).
IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
V Решење доставити: именованима и архиви овог органа.
Број: II-02-813/2021
У Блацу, 1. априла 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Драгана Раденковић с.р.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић с.р.
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