
 О п ш т и н а   Б л а ц е 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ     

 ГОДИНА: XXVII 

 БРОЈ: 11 

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА:  29.08.2022. 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, 47/18 и 111/21- др. 

закон), члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 

13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 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 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата Топлици Ђоковићу, професору разредне 

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

седиштем у Блацу, због истека мандатног периода, закључно са 29.8.2022. године. 

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

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

III Решење  објавити 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-119-1899/2021 од 28.8.2021. године, за 

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

именован је Топлица Ђоковић, дипл. проф историје, из Блаца, на мандатни период до једне 

године, почев од 30.08.2021. године.  

Одредбама члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20 и 47/21 и 78/21), прописано је да, дужност директора 

установе престаје истеком мандата или разрешењем. 

Имајући у виду да мандатни период вршиоцу дужности директора Народне библиотеке 

„Рака Драинац“, са седиштем уБлацу, истиче дана 29.08.2022. године, позивајући се на 

цитиране одредбе позитивних законских прописа, на седници Скупштине општине Блаце, 

одржаној дана 28.8.2022. године, констатован је престанак мандата Топлици Ђоковићу, 

професору разредне наставе, из Блаца, као вршиоцу дужности директора Народне библиотеке 

„Рака Драинац“, са седиштем у Блацу.  

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-119-1903/2022 

У Блацу, дана 28. 8. 2022. 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, 47/18 и 111/21-др. закон), 

члана 17. став 6. и 7. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник 

Републике Србије“, број: 52/11 и 78/21), члана 37. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 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 2022. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАКА ДРАИНАЦ“ БЛАЦЕ 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Славица Павличевић, професор разредне наставе, 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 мандатни период до шест месеци, 

почев од 30.8.2022. године, од када ступа на наведену функцију. 

 

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

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

 

III Решење објавити 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, 47/18 и 111/21-др. закон), 

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 
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вршиоца дужности директора установе, без претхоно спроведеног јавног конкурса, у случају 

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 Топлици Ђоковићу, досадашњем вршиоцу дужности директора Народне 

библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, истекао мандатни период вршења ове 

дужности, на 26. седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 28.8.2022. године, 

предложено је да за вршиоца дужности директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, именује 

Славица Павличевић, из Блаца, до избора директора ове установе по јавном конкурсу, а најдуже 

на мандатни период до шест месеци, почев од 30.8.2022. године. 

 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 28.8.2022. 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-119-1904/2022 

У Блацу, дана 28. 8. 2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и 

члана 43. став 1. тачка 10) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, 

бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 2022. године, 

доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ  

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у 

Блацу за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. годинe, од 29.7.2022. године.  

 

 

II Решење доставити Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце.  

 

 

III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

 

Број: I-023-1886/2022 

У Блацу, 28. 8. 2022. 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 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 20. 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 5/2019), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности председника и члана Управног одбора 

Културног центра „Драинац“, због истека мандата органу управљања, и то: 

 

1. Сузани Капларевић, из реда локалне самоуправе, 

2. Аци Терзићу, из реда локалне самоуправе, 

3. Раденку Ристићу, из реда локалне самоуправе, 

4. Анђелији Перић, из реда запослених, и  

5. Јелени Ђурковић, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Културни центар „Драинац“, са седиштем у Блацу и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 41. став 3. Закона о култури  и члана 20. Закона о јавним службама 

прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, а 

имајући у виду да је мандат Управном одбору Културног центра „Драинац“, истекао, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, донела је одлуку 

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-02-1905/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. 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 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 20. 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 5/2019), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Управног одбора Културног центра „Драинац“, 

на мандатни период од четири године, и то: 

 

1. Сузана Капларевић, за председника и члана, из реда локалне самоуправе, 

2. Бранимир Димитријевић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

3. Раденко Ристић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

4. Анђелија Перић, за члана, из реда запослених, и  

5. Јелена Јовановић, за члана, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Културни центар „Драинац“, са седиштем у Блацу и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 41. став 3. Закона о култури  и члана 20. Закона о јавним службама 

прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином гласова 

од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1906/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 6



 

 

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

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

број: 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), и члана 43. став 1. тачка 13) Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности председника и члана Управног одбора 

Народне библиотеке „Рака Драинац“, због истека мандата органу управљања, и то: 

 

1. Снежани Козић, из реда локалне самоуправе, 

2. Александри Радосављевић, из реда локалне самоуправе, 

3. Сањи Радовановић, из реда локалне самоуправе, 

4. Драгици Милуновић, из реда запослених, и  

5. Горану Јевремовићу, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Народну библиотеку „Рака Драинац“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 41. став 3. Закона о култури  прописано је да чланове управног одбора 

именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, а 

имајући у виду да је мандат Управном одбору Народне библиотеке „Рака Драинац“, истекао, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, донела је одлуку 

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-02-1907/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Дејан Мијајловић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 7



 

 

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

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), члана 18. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 52/11 и 78/21), члана 41. став 3. Закона о култури 

(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), 

члана 20. 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 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 

2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Управног одбора Народне библиотеке „Рака 

Драинац“, на мандатни период од четири године, и то: 

 

1. Снежана Козић, за председника и члана, из реда локалне самоуправе, 

2. Александра Радосављевић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

3. Сања Ћурчић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

4. Јелена Ћирковић, за члана, из реда запослених, и  

5. Михаило Пршић, за члана, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Народну библиотеку „Рака Драинац“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 41. став 3. Закона о култури  и члана 20. Закона о јавним службама 

прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином гласова 

од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1908/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Дејан Мијајловић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 8



 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21 –др. закон) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности председника и члана Управног одбора 

Центра за социјални рад „Блаце“, због истека мандата органу управљања, и то: 

 

1. Марини Чамагић, из реда локалне самоуправе, 

2. Мини Савић, из реда локалне самоуправе, 

3. Ивану Нешковићу, из реда локалне самоуправе, 

4. Ружици Милојевић, из реда запослених, и  

5. Милану Шеговићу, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем 

у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

а имајући у виду да је мандат Управном одбору Центра за социјални рад „Блаце“, 

истекао, Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, 

донела је одлуку 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-02-1909/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                Дејан Мијајловић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 9



 

 

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

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 

24/2011) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 2022. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Управног одбора Центра за социјални рад 

„Блаце“, на мандатни период од четири године, и то: 

 

1. Марина Чамагић, за председника и члана, из реда локалне самоуправе, 

2. Мина Савић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

3. Иван Нешковић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

4. Ружица Милојевић, за члана, из реда запослених, и  

5. Нововић Данко, за члана, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је да Скупштина 

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

јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити прописано је да чланове 

управног и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује оснивач, на четири 

године. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином гласова 

од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1910/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                             Дејан Мијајловић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 10



 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21 –др. закон), члана 20. 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 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 

2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности председника и члана Управног одбора 

Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, због истека мандата 

органу управљања, и то: 

1. Марјану Васиљевићу, из реда локалне самоуправе, 

2. Братиславу Неговановићу, из реда локалне самоуправе, 

3. Анђели Савић, из реда локалне самоуправе, 

4. Зорану Крстојевићу, из реда запослених, и  

5. Горану Милошевићу, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у својини 

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

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. став 1. Закона о јавним службама прописано је да управни 

одбор установе именује и разрешава оснивач.  

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

а имајући у виду да је мандат Управном одбору Установе за одржавање објеката у 

својини општине Блаце „Блаце“, истекао, Скупштина општине Блаце, на 26. седници, 

одржаној дана 28.08.2022. године, донела је одлуку 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-02-1911/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 11



 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21 –др. закон), члана 20. 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 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 

2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Управног одбора Установе за 

одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, на мандатни период од четири 

године, и то: 

1. Марјан Васиљевић, за председника и члана, из реда локалне самоуправе, 

2. Братислав Неговановић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

3. Анђела Савић, за члана, из реда локалне самоуправе, 

4. Слађан Јевремовић, за члана, из реда запослених, и  

5. Зоран Крстојевић, за члана, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у својини 

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

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. став 1. Закона о јавним службама прописано је да управни 

одбор установе именује и разрешава оснивач.  

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином 

гласова од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1912/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                             Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 12



 

 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21 –др. закон) и члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак дужности председника и члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Блаце“, због истека мандата органу управљања, и то: 

 

1. Јовици Ђорђевићу, из реда локалне самоуправе, 

2. Зорану Николићу, из реда локалне самоуправе, и 

3. Горану Ђорђевићу, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Јавно комунално предузеће „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа 

и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

а имајући у виду да је мандат Надзорном одбору Јавног комуналног предузећа „Блаце“, 

истекао, Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, 

донела је одлуку 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-02-1913/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 13



 

 

 

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

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), чл. 16. ст. 2. и чл. 17. ст. 3. Закона о јавним предузећима (“Службени 

гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Блаце“, на мандатни период од четири године, и то: 

 

1. Јовица Ђорђевић, за председника и члана, из реда локалне самоуправе, 

2. Зоран Николић, за члана,  из реда локалне самоуправе, и 

3. Горан Ђорђевић, за члана, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Јавно комунално предузеће „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 16. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни 

одбор јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

има три члана, од којих је један председник, док је одредбама члана 17. став 3. истог закона 

прописано да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права 

оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката,  

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином гласова 

од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1914/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 14



 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21 –др. закон) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата члановима Надзорног одбора Центра за 

социјални рад „Блаце“, због истека мандата органу управљања, и то: 

 

1. Томиславу Павловићу, из реда локалне самоуправе, 

2. Душану Ивковићу, из реда локалне самоуправе, и 

3. Ненаду Коцићу, из реда запослених. 

 

II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем 

у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење објавити 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 прописано је 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

а имајући у виду да је мандат Надзорном одбору Центра за социјални рад „Блаце“, 

истекао, Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, 

донела је одлуку 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-02-1915/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                              Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 15



 

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

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21 –др. закон), члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 

24/2011) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 2022. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, на 

мандатни период од четири године, и то: 

1. Томислав Павловић, за члана, из реда локалне самоуправе,

2. Душан Ивковић, за члана, из реда локалне самоуправе, и

3. Ненад Коцић, за члана, из реда запослених.

II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III Решење објавити 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 прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити прописано је да чланове 

управног и чланове надзорног одбора центра за социјални рад именује оснивач, на четири 

године. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката, 

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином гласова 

од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1916/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 16



 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21 –др. закон), члана 20. 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 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 

2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Установе за одржавање 

објеката у својини општине Блаце „Блаце“, и то: 

 

1. Љиљана Бабић Станковић, из реда запослених, 

2. Миодраг Грбић, из реда локалне самоуправе, и 

3. Марија Ђорђевић, из реда локалне самоуправе. 

 

II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у својини 

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

 

III Решење објавити 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 прописано је 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. став 1. Закона о јавним службама прописано је да управни 

одбор установе именује и разрешава оснивач.  

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, прописано је да 

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

одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове статуте. 

Позивајући се на наведене одредбе позитивних законских и подзаконских аката,  

Скупштина општине Блаце, на 26. седници, одржаној дана 28.08.2022. године, већином 

гласова од присутних одборника, донела је одлуку 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-02-1917/2022 

У Блацу, дана 28.08.2022. 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 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други 

закон, 47/2018 и 111/21- др. закон), члана 115., 116. и 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-

други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 28. августа 2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ У БЛАЦУ 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ за члана Школског одбора Основне школе „Стојан Новаковић“, 

са седиштем у Блацу, из реда запослених, на мандатни период до истека мандата органа 

управљања, и то: 

1. Ана Стевановић, из Блаца, за члана,

2. Милена Грујић, из Блаца, за члана, и

3. Слађана Лозанац, из Блаца, за члана. 

II 

Решењем известити: именоване, Основну школу „Стојан Новаковић“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

Решење  објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 Образложење 

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 115., 116. и 

117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник

Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021),

којима је прописано да је орган управљања у школи школски одбор, да школски одбор

чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и представника

јединице локалне самоуправе.

Одредбама члана 116. став 5. наведеног закона прописано је да чланове органа 

управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 

управљања, док је одредбама члана 117. став 1. истог закона прописано да мандат 

органа управљања траје четири године.  
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Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је 

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

одбор и директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач 

и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  

Имајући у виду наведено, Скупштина општине Блаце, на 26. седници одржаној 

дана 28.08.2022. 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-02-1919/2022 

У Блацу, дана 28. 8. 2022. 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 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21- др. закон), чл. 116. ст. 5. и чл. 117. ст. 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 

6/2020 и 129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 

2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Блаце, са 

седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе: 

 Весна Павличевић, из Блаца. 

II Решењем известити: именовану, Средњу школу Блаце, са седиштем у Блацу и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

III Решење  објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 Образложење 

Одредбама члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), прописано је да чланове органа управљања именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе, док је одредбама члана 117. став 3. истог закона прописано скупштина 

јединице локалне самоуправе, разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 

председника или орган управљања установе, на лични захтев члана. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  

Имајући у виду наведено, као и писану изјаву Весне Павличевић, у којој стоји да због 

здравственог стања није у могућности да присуствује седницама школског обора, Скупштина 

општине Блаце, на 26. седници одржаној дана 28.08.2022. године, позивајући се на цитиране 

одредбе закона, 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-02-1921/2022 

У Блацу, дана 28. 8. 2022. 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 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/21- др. закон), чл. 116. ст. 5. и чл. 117. ст. 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 

6/2020 и 129/2021) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 28. августа 

2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу, 

на мандатни период до истека мандата органа управљања, из реда локалне самоуправе: 

 Драгана Раденковић, из Мале Драгуше. 

II Решењем известити: именовану, Средњу школу Блаце, са седиштем у Блацу и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

III Решење  објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 Образложење 

Одредбама члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), прописано је да чланове органа управљања именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе, док је одредбама члана 117. став 1. истог закона прописано да мандат 

органа управљања траје четири године.  

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да 

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

директоре јавних предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  

Имајући у виду одредбе цитираних прописа, Скупштина општине Блаце, на 26. седници 

одржаној дана 28.08.2022. 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-02-1920/2022 

У Блацу, дана 28. 8. 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), члана 70. став 

1. тачка 9) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 1. став 2. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Блаце за 

2017. годину („Службени лист општине Блаце, бр. 8/17, 5/18, 5/19 и 6/21), 

Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколске установе 

„Наша радост“, са седиштем у Блацу, на седници одржаној дана 24. августа 2022. 

године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Предшколској установи „Наша радост“, са седиштем у 

Блацу, који је донео директор, под деловодним бројем: 221 од 03. августа 2022. 

године. 

 

 

II Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

 

III Решење доставити: Предшколској установи „Наша радост“, са седиштем 

у Блацу и архиви овог органа. 

 

 

Број: II-02-1727/2022 

У Блацу, дана 24. августа 2022. године  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

Обрада:                 

самостални саветник                                                              ПРЕДСЕДНИК 

 Драгана Раденковић с.р.                                                       Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 61. 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, 149/20 и 118/21), 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 2022. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22), Општинско веће 

општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, 
на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, дана 

16. августа 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е  

о промени апропријација 

1. ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, промена

у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист општине 
Блаце“, број: 18/21, 2/22 и 8/22), по захтеву ове образовне установе, број: II-400-1782/2022 од 

16.08.2022. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 

јавне набавке, у делу:  

Раздела 5. Општинска управа, Програм 2003- Основно образовање, Програмска 

активност: 2003-0001- Реализација делатности основног образовања, функционална 

класификација-912, у финансијском плану ОШ ,,Стојан Новаковић“ Блаце, у оквиру 

позиције 119- Трансфери осталим нивоима власти, ек. класификација 463000,  

-расход по намени 472700- Накнаде из буџета за образовање, културу,науку и

спорт, умањити за  350.000,00 динара, а 

-расход по намени 426800-Материјал за хигијену и угоститељство, увећати за

100.000,00 динара, и 

-расход по намени 512200- Административна опрема, увећати за 250.000,00 динара.

2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавкев Општинске управе општине Блаце, на начин описан у тачки 1. 

решења. 

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

Број: II-400-1782/2022 
У Блацу, 16. августа 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     Обрада:      ПРЕДСЕДНИК 

Драгана Раденковић  с.р.   Иван Бургић с.р. 
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На основу члан 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2)  Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), чл. 11. и 12. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. 

годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 18/21. 2/25 и 8/22) и чл. 2. и 4. Правилника о 
награђивању ученика основне и средње школе и студената високошколске установа из буџета 

општине Блацу („Сл. лист општине Блаце“, бр. 10/21) и Решења Општинског већа о исправци 

техничке грешке („Сл. лист општине Блаце“, бр. 11/21), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаниј дана 24. августа 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 80.000,00 динара, са позиције 28
„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2022. године 

(Раздео 5. Општине Блаце - Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, ПА – 

подршка деци и породици са децом, економска класификација 472000, намена 472700, 
функционална класификација 040), за награду:  

- ученицима Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, који су у тимовима освојили

треће место на републичком такмичењу из веронауке која се састоји од износа од по 5.000 динара 
и дипломе: 

I Тим: 

1. Лука Илић VII разред,

2. Филип Вучетић VII разред и
3. Вељко Остојић VII разред.

II Тим: 

1. Јован Ђорђевић VII разред,

2. Богдан Младеновић VII разред и

3. Владан Младеновић VI разред.

III Тим: 

1. Бранка Стевановић VII разред,

2. Немања Јовановић VII разред и

3. Лена Гајић VII разред.

IV Тим: 

1. Вук Илић VIII разред,

2. Стефан Миладиновић VIII разред, и
3. Богдан Стојановић V разред.

- ученику Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, кога је Наставничко веће ове

школе прогласило за Спортисту генерације за школску 2021/22. годину, са износом од 10.000 
динара и дипломе: 

а) Немањи Милосављевићу, матуранту ове школе. 

- ученику Средње школе у Блацу, који је проглашен за Спортисту генерације 2021/22.

године, са износом од 10.000 динара и дипломе: 

а) Милану Стојановићу из Блаца, матуранту ове школе. 

2. Одобрена средстава биће уручена добитницима на дан општине Блаце, о Великој

Госпојини, 28. августа 2022. године. 
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3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

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

Број: II-400-1878/22

Дана, 24. августа 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Саветница на пословима 

Општинског већа  ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић  с.р.   Иван Бургић  с.р. 
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На основу члан 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2)  Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), чл. 11. и 12. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. 

годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 18/21. 2/25 и 8/22) и чл. 2. и 4. Правилника о 

награђивању ученика основне и средње школе и студената високошколске установа из буџета 

општине Блацу („Сл. лист општине Блаце“, бр. 10/21 и 11/21) и Решења Општинског већа о 

исправци техничке грешке („Сл. лист општине Блаце“, бр. 11/21), Општинско веће општине Блаце, 

на седници одржаниј дана 25. августа 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 75.000,00 динара, са позиције 28

„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2022. годину 

(Раздео 5. Општине Блаце - Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, ПА – 

подршка деци и породици са децом, економска класификација 472000, намена 472700, 

функционална класификација 040), за награду ученицима Средње школе Блаце:  

-Лени Милетић, из Блаца, коју је Наставничко веће Средње школе прогласило ученицом

генерације, струке -Пољопривредни техничар, за школску 2021/22. годину, са износом од 25.000 

динара,  

-Вукашину Младеновићу, из Блаца, кога је Наставничко веће Средње школе прогласило

учеником генерације, угоститељске струке –Кувар, за школску 2021/22. годину, са износом од 

25.000 динара, и 

-Немањи Томићу, из Рашице, кога је Наставничко веће Средње школе прогласило

учеником генерације, угоститељске струке –Конобар, за школску 2021/22. годину, са износом од 

25.000 динара. 

2. Одобрена средстава биће уручена добитницима на дан општине Блаце, о Великој

Госпојини, 28. августа 2022. године. 

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

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

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

Број: II-400-1891/2022

Дана, 25. августа 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада 

самостални саветник  ПРЕДСЕДНИК 

  Драгана Раденковић с.р.     Иван Бургић с.р.  
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У складу са чл. 20. ст. 1. тач. 8. и чл. 46. ст. 1. тач. 2. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007,83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 

101/21- др. закон), чланом 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној 

употреби енергије („Сл.гласник РС“, бр. 40/21), чланом 5. Одлуке о финансијској 

подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и 

станова на територији општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21 и 2/22), 

чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему 

порошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности ЈП 1/22 („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/22) и Одлуком о буџету општине 

Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22) и члана 74. 

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

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. августа 2022. године, 

донело  

ОДЛУКУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА И СТАМБЕНИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 

2022. ГОДИНИ 

I Рок за достављање пријава по Јавном позиву за суфинансирање мера 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији 

општине Блаце у 2022. години ПРОДУЖАВА СЕ за 14 (четрнаест) дана, закључно 

са 08.09.2022. године. 

II Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до 08.09.2022. године (печат поште), без обзира на датум приспећа.  

III Одлуку објавити на интернет страници општине Блаце и у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

Број: II-400-1883/2022 

У Блацу, дана 25.08.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     Обрада:       ПРЕДСЕДНИК  

самостални саветник      Иван Бургић с.р. 

Драгана Раденковић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 

118/21), 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 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, 

бр. 18/21 и 2/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе 

општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове 

и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 

набавке, на седници одржаној дана 24. августа 2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

о употреби средстава буџетске резерве  

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 60.000.00 динара, са позиције 54 „Средства 

резерве“, 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, на име учешћа општине Блаце, на име геодетских улагања (омеђавање катастарских 

парцела водотока), на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 

јавне набавке, од 24. августа 2022. 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 

увећа позиције, у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција 

421, економска класификација 424000, позиција 64-Специјализоване услуге, расход по намени 

424600-Услуге очувања животне средине, науке и геодетских услуга. 

 

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

 

 Број: II-400-1874/22 

 У Блацу, 24. августа 2022. год. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић с.р.                                                                         Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 

6/18) и члана 3. 4. и 6. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 1/06), Комисија за награде Општине Блаце, на седници одржаној дана 

26. августа 2022. године, донела је

О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ „ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА“ 

ЗА 2022. 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 2022. годину: 

- HOLDING KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT YUMCO AD VRANJE.

II 

Одлука о додели награде Општине Блаце „Велика Госпојина“ ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 

Број: II-02-1900/2022 

У Блацу, 26. 8. 2022. године 

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  ПРЕДСЕДНИК 

 Иван Бургић с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Након спроведеног Оласа за прикупљање предлога за доделу највишег признања 

општине Блаце награде „Велика Госпојина“, Комисија за награде општине Блаце, на 

седници одржаној дана 26.08.2022. године, једногласно је одлучила да награду „Велика 

Госпојина“, за 2022. годину, додели HOLDING KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT 

YUMCO AD VRANJE, на образложени предлог Одељења за привреду, локални економски 

развој и друштвене делатности, достављеног у остављеном року за пријем предлога. 

 Разлог за овакву одлуку Комисије за награде стоји у чињеници што је ова престижна 

компанија, највише допринела афирмацији привреде у општини Блаце у 2022. години, 

тако што је на основу пословне сарадње са локалном самоуправом Блаце, отворила свој 

погон у селу Барбатовац, у коме сада ради седамдестак радника са територије општине 

Блаце, што за резултат има смањење стопе незапослености у Блацу, а материјално 

обезбеђивање становништва и социјална сигурност представљају приоритет сваке локалне 

самоуправе. 

Иначе, HOLDING KOMPANIJА PAMUČNI KOMBINAT YUMCO AD VRANJE, 

основана 1960. године, у Врању, од момента оснивања до данас унапређивала је своју 

делатност, тако да се сада налази на позицији водеће компаније текстилне индустрије 

Србије. Овај текстилни гигант има заокружен технолошки процес производње, почев од 

текстилних сировина до готових одевних предмета. Произвођачка марка Компаније 

„YUMCO“, осим традиције дуже од пола века, препознатљива је на тржишту и по 

квалитету и конкурентским ценама. У производним погонима у Врању, Бујановцу, 

Владичином Хану, Црној Трави, Ресавици, Рудној Глави, Барбатовцу, Зубином Потоку и 

Дрвару ради око 2.000 радника. Најзначајнији део производње базиран је на изради војних 

и полицијских униформи и заштитне балистичке опреме, али и других заштитних радних 

одела по захтевима купаца. Достигнућа у развоју униформи, заштитне и балистичке 

опреме за домаће и инокупце прати и производња предива које се користи за производњу 

квалитетних тканина, трико-плетенина, конца за шивење и ручни рад. Компанију данас 

заступа генерални директор Бранислав Трајковић. 

Службени лист Општине Блаце број 11/2022 Страна 30
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