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Страна 1

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ број 15/16) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 6/2018 – пречишћен текст),Скупштина општине
Блаце на седници одржаној дана 13. 11. 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 1.
Спроводи се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Блаце“, са седиштем у Блацу.
Члан 2.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за именовање директора
јавних предузећа на територији општине Блаце.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и на званичној интернет страници општине Блаце, у року од осам дана од дана
доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора.
Члан 4.
Решење о именовању директора објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и „Службеном листу општине Блаце“.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“
Број: I-119-1942 /18
У Блацу, дана 13.11.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС'', бр. 107/05,
72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15 и 106/15 и 113/17-др. закон), члана 38.
став 1. и члана 42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' бр. 45/13), члана
15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“ бр. 25/16), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 и 47/18) и члана
41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр 6/18 –
пречишћени текст),Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. 11. 2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I Образује се Савет за здравље оштине Блаце као стално радно тело Скупштине општине
Блаце (у даљем тексту: Савет).
II Савет се образује у следећем саставу:
1. Адриана Стевановић Васић, из Блаца, за председника Савета, из реда локалне
самоуправе,
Јелена Чамагић, из Блаца, за заменика председника Савета, из реда локалне самоуправе,
2. Бранимир Димитријевић, из Блаца, за члана, из реда локалне самоуправе,
Снежана Секулић, из Блаца, за заменика члана, из реда локалне самоуправе,
3. др. Горан Миленковић, из Блаца, за члана, из здравствене установе,
Славица Тодоровић, из Блаца, за члана, из здравствене установе,
4. Зорица Анђелковић, из Блаца, за члана, представник из Републичког фонда за
здравствено осигурање, Филијала за Топлички округ, Експозитура Блаце,
5. Иван Нешковић, из Блаца, за члана, из удружења корисника услуга и
Павле Павловић, из Блаца, за заменика члана, из удружења корисника услуга.
III Задаци Савета су да:
1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите чији је оснивач локална
самоуправа:
2. спроводи мере у области заштите права пацијената:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца здравствене
услуге на кога се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже
мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената
Скупштини општине и Министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања
и остваривања потребне сарадње извештај се доставља и Заштитнику грађанана.
3. у областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу:
- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, зajeдничкoм
aктивнoшћу сa oргaнима општине, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму
jaвнoг здрaвљa;
- праћење извeштajа зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa
тeритoриjи општине која за то нaмeнски oпрeдљена срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa
из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра зa
њихoвo унaпрeђeњe, укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних услугa у општини;
- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, кojи усвaja Скупштинa
општине и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
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- иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa
oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних
бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи општине крoз пoсeбнe прoгрaмe из
oблaсти jaвнoг здрaвљa;
- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa,
кoje дoнoси општина;
- учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним
ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;
- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa
нa територији општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;
- извeштaвaње Скупштине општине и завода зa jaвнo здрaвљe и надлежног управног органа
који се бави пословима јавног здравља односно здравља o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa
jaвнoг здрaвљa (шестомесечно);
- подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама Скупштини општине а и
Заводу зa jaвнo здрaвљe у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
4. обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама Статута,
Пословника Скупштине општине и одредбама Пословника Савета за здравље.
IV Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.
V Савет може образовати радне тимове за поједина питања из области заштите права
пацијента и јавног здравља.
VI Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке средства се обезбеђују у буџету
општине Блаце.
VII Ову одлукa ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-06-1940/18
У Блацу, 13 . 11. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић 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 и 101/16-други закон и
47/2018), члана 52 . Закона о јавнм предузећима („Службени гласник Републике
србије“, број 15/2016) и члана 41. став 1. тачка 11.Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“ број 6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 13. 11. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата вршиоцу дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Блаце“ са седиштем у Блацу, Дејану Средојевићу,
дипломираном саобраћајном инжењеру, из Крушевца, закључно са 12.11.2018. године,
због истека мандатног периода на који је именован.
II
Решењем известити: Дејана Средојевића из Крушевца, Јавно комунално
предузеће „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон
и47/208) 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 52. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац
дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу (став 1.), те да период обављања функције вршиоца
дужности не може бити дужи од једне године (став 2.) и да вршилац дужности има сва
права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа (став 5.).
Одредбама члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце 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
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Решењем Скупштине општине Блаце број I-119-2093/18 од 13.11.2017. године за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у
Блацу, именован је Дејан Средојевић, дипломирани саобраћајни инжењер, из
Крушевца, на мандатни период до једне године.
Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских
аката, имајући у виду да је мандатни период вршиоцу дужности директора јавног
комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу истекао, на 28. седници
Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 13.11.2018. године, констатован је
престанак мандата Дејану Средојевићу, дипломираном саобраћајном инжењеру, из
Крушевца, као вршиоцу дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са
седиштем у Блацу, због истека мандатног периода на који је именован.
На основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву 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-119-1960/18
У Блацу, дана 13.11.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић 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 и 101/2016 други закон и 47/2018),
члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број
6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 13.11.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Митровић, дипл. инж. за заштиту животне средине, из Блаца,
на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са
седиштем у Блацу, на период до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже до једне године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Блаце“ и на званичној интернет страници општине Блаце.
Образложење
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,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач.
Одредбама члана 52. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац
дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу (став 1.), те да период обављања функције вршиоца дужности
не може бити дужи од једне године (став 2.) и да вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор јавног предузећа (став 5.).
Одредбама члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце 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.
Општинско веће општине Блаце, као надлежни орган за поступање, на седници
одржаној дана 13.11.2018. године усвојило је предлог број II-119-1959/2018, о именовању
Зорана Митровића, дипломираног инжењера за заштиту животне средине, из Блаца, за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, са
следећим образложењем:
Зоран Митровић, дипл. инж. за заштиту животне средине из Блаца, рођен је 14.2.1969.
године, у Куршумлији. Основну школу завршио је у Барбатовцу, средњу у Блацу а Факултет
заштите на раду у Нишу.
У периоду од 01.11.2000. године до 29.1.2002. године радио је на пословима
инспектора за заштиту животне средине у Општинској управи општине Блаце.
Од 2005. године запослен је у Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у
Блацу. Тренутно обавља послове помоћника директора у овом јавном предузећу.
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Обзиром на напред наведено, у складу са чланом 52. Закона о јавним предузећима, а у вези са
чланом 25. наведеног закона („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16), Општинско
веће општине Блаце је предложило да се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, именује Зоран Митровић, дипломирани инжењер за заштиту животне
средине, из Блаца, на период до именовања директора по спроведеном конкурсу, а најдуже
до једне године, те је наведени предлог достављен Скупштини општине Блаце на даље
одлучивање и надлежност.
На основу напред наведеног, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана
13.11.2018.године, разматрајући предлог Општинског већа општине Блаце, као овлашћеног
предлагача и ценећи наводе у поднетом предлогу за именовање вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа, позивајући се на правни основ за доношење решења о
именовању вршиоца дужности директора, који је садржан у одредбама члана 52. Закона о
јавним предузећима, а у вези са чланом 25. наведеног закона, након спроведене расправе,
усвојила предлог за именовање вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Блаце“, са седиштем у Блацу, Зорана Митровића, дипломираног инжењера заштите на раду
из Блаца, већином гласова од укупног броја одборника - 14 одборника (од укупно 25
одборника) и донела одлуку као у диспозитиву решења.
Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Зорану Митровићу, из Блаца, Јавном комуналном предузећу „
Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви.
Број: I-119-1959/18
У Блацу, дана 13.11.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 8. и 39. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр.6/18-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на седници одржаној
дана: 13.11. 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, број 2882 од 07.11.2018. године, о усвајању Извештаја о степену
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период
од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године у Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са
седиштем у Блацу.
II
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви Скупштине
општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-023-1927/18
У Блацу, дана: 13. 11. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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На основу члана 41. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 6/2018
– пречишћен текст),Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 13. 11. 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на решење Општинског већа општине Блаце, број II-400-1808/2018 од
02.11.2018. године, које је донето по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“ са седиштем у
Блацу.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објавњено у „Службеном листу општине Блаце“.

III
Решење доставити: Основној школи „Стојан Новаковић“ у Блацу, Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиви овог органа.
Број: I-06-1951/18
У Блацу, дана 13. 11. 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
РС", број 135/04, 36/09, 72/2009 и 43/11-одлука УС и 14/16), члана 7. и 8. Одлуке о
буџетском фонду за заштиту животне средине општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 7/09) и члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце
(„Службени лист Општине Блаце“, број 6/18 – пречишћени текст), уз претходно
прибављену сагласност Министарства заштите животне средине, бр. 401-0000811/2017, од 5. 11. 2018. године, Општинско веће Општине Блаце, на седници
одржаној дана 7. 11. 2018. године, доноси
П РО Г РАМ О И З МЕ Н И И Д О П УН И
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
1. У Измени и допуни Програма коришћења средстава Фонда заштите животне средине
на територији општине Блаце за 2018. годину, бр. II-400-1316/18 од 30.08.2018. године,
тачка 1. мења се и гласи:
„За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце
у укупном износу од 6.950.000,00 динара, а како је предвиђено у разделу 5. Општина
Блаце - Општинска управа, позиција 121. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету Општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 9/18)“.
2. У Измени и допуни Програма коришћења средстава Фонда заштите животне средине
на територији општине Блаце за 2018. годину бр. II-400-1316/18 од 30.08.2018. године,
у тачки 2. износ 4.550.000,00 динара за Подстицајне, превентивне и санационе програме
и пројекте замењује се износом од 6.550.000,00 динара.
3. Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1780/2018
У Блацу, 7. 11. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу чл. 20. и 46. ст. 1. тач. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и
47/2018), чл. 15. ст. 1. тач. 31. и чл. 68 ст. 1. тач. 2. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, бр. 6/18–пречишћен текст) и чл. 3. и чл. 9. Закона о потврђивању
конвенције о правима особа са инвалидитетом (“Службени гласник Републике Србије“Међународни уговори број 42/2009), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 9. 11. 2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг
простора намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права на повлашћену
карту за паркирање –ИПК налепницу
Члан 1.
У Правилнику о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг простора
намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за
паркирање –ИПК налепницу („Службени лист општине Блаце“, број 12/17), (у даљем
тексту: Правилник), врши се допуна на следећи начин:
-у члану 3. став 1. Правилника после тачке „ ђ)“ додаје се тачка „е)“ која гласи: „и
лица која имају укупно телесно оштећење најмање 80% збирна“.
-у члану 3. став 4. Правилника после речи „особе под д) и ђ)“ додају се речи „ и е)“.
Члан 2.
У свему осталом Правилник о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења
паркинг простора намењеног особама са инвалидитетом и коришћење права на
повлашћену карту за паркирање –ИПК налепницу („Службени лист општине Блаце“, број
12/17) остаје неизмењен.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овај Правилник постаје саставни део Правилника о
утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг простора намењеног особама са
инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за паркирање –ИПК налепницу
(„Службени лист општине Блаце“, број 12/17).
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у
„Сужбеном листу општине Блаце“.
Број:II-344-1931/2018
У Блацу, 9. 11. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 68. став. 1. тачка. 2. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 6/18 –пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 9. 11. 2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о условима за остваривање новчане помоћи студентима
Члан 1.
У Правилнику о условима за остваривање новчане помоћи студентима („Службени
лист општине Блаце“, број 12/16), (у даљем тексту: Правилник), врши се измена на
следећи начин:
-у члану 10. став 1. Правилника бришу се речи: „која су Одлуком о буџету општине
Блаце за 2017. годину предвиђена за те намене“, тако да сада стоји: „која се сваке године
за те намене предвиђају Одлуком о буџету општине Блаце“.
Члан 2.
У свему осталом Правилник о условима за остваривање новчане помоћи
студентима („Службени лист општине Блаце“, број 12/16) остаје неизмењен.
Члан 3.
Даном ступања на снагу овај Правилник постаје саставни део Правилника о
условима за остваривање новчане помоћи студентима („Службени лист општине Блаце“,
број 12/16).
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен у
„Сужбеном листу општине Блаце“.
Број:II-400-1941/2018
У Блацу, 9. 11. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тач. 3. и 5. Закона о локалној самоуптави („Сл гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15др. Закон, 103/15 и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 6/18 – пречишћени текст) и чл. 11, 12, 15. и 28. Одлуке о буџету општине
Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17, 8/18 и 9/18), Председник општине
Блаце, дана 31. 10. 2018. године, доноси
ОД ЛУКУ
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 1.000.000,00 динара,
предвиђених Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину ((„Сл. лист општине Блаце“, број
13/17, 8/18 и 9/18)) са апропријације (позиције) 101 – „Капитално одржавање зграда и објеката“ у
оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Програм 2 – Комунална делатност,
Програмска активност: 1102-0001 – Управљање и одржавање јавним осветљењем, економска
класификација 511300, функционална класификација 640 и књижење истих на позицију 81
„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, програмска активност
0602-0009-Текућа резерва, функционална класификација 160.
2.Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члан 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, .... и 113/1) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене
приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ
апропријације које није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се
користитит за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму“, па је у складу са
наведеним председник општине као инокосни извршни орган општине Блаце и наредбодавац за
законито извршење буџета општине, након што је утврђено да је средства у износу од 1.000.000,00
динара, по Одлуци о буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17,
8/18 и 9/18), предвиђена на позицији 101– „Капитално одржавање зграда и објеката“ у оквиру
Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Програмска активност: 1102-0001 – Управљање
и одржавање јавним осветљењем, намењена за извођење радова на реконструкцији јавне расвете у
ул. Браће Буксановић, у Блацу, немогуће искористити до краја 2018. године, јер је за активности
које претходе самом извођењу радова (израда техничке документације, издавање одобрења за
извођење и спровођење набавке за радове у отвореном поступку), премало времена у 2018.
години, доноси одлуку о преносу истих у текућу буџетску резерву, са наменом употребе истих за
друге потребе за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Број: II-400-1851/18
У Блацу, 31. 10. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Mилан Ћурчић с.р.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,
69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017)
и члана члан 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине БЛАЦЕ» број 14/06),
Председник општине БЛАЦЕ је дана 14.11.2018. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини БЛАЦЕ у следећим катастарским
општинама:
КО
Алабана
Барбатовац
Барбатовац
Блаце
Блаце
Више Село
Горња Драгуша
Горња Драгуша
Горња Драгуша
Горња
Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Доња Драгуша
Доња Драгуша
Доња Драгуша
Доња Јошаница
Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Качапор
Криваја

Бр. јавног
надметања
1
3
5
6
7
9
10
11
12
13

Површина
(ха)
9,4696
10,1650
6,3865
24,6909
20,7932
0,8928
3,8235
9,7673
16,3479
3,1340

Почетна цена
(дин/ха)
8.046,90
8.263,91
1.670,10
8.814,21
9.721,80
4.476,46
8.349,35
7.997,19
8.349,35
7.385,14

Депозит
(дин)
15.240,18
16.800,53
2.133,21
43.526,16
40.429,45
799,31
6.384,75
15.622,19
27.298,86
4.629,00

Период
закупа
10
10
10
1
1
10
1
1
10
10

14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26

0,4574
4,6462
31,7987
35,9680
9,0067
0,5938
1,2854
3,6107
0,0887
0,3727
2,1366

9.392,72
6.900,24
7.631,35
6.665,13
8.349,35
7.305,96
8.077,18
7.401,78
3.595,15
8.349,34
7.241,22

859,24
6.411,98
48.533,42
47.946,27
15.040,02
867,65
2.076,48
5.345,12
63,77
622,36
3.094,32

10
10
30
10
1
10
10
1
10
10
10
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Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сварче
Сибница
Стубал
Суваја
Суви До
Трбуње
Чунгула
Чучале
Џепница
Шиљомана
Укупно

27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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8,1833
3,3599
0,8333
3,5190
1,4922
0,5207
2,0369
7,0282
9,3207
1,7840
2,7516
5,2605
1,7941
7,7059
3,6358
1,8619
3,1050
2,4558
0,4880
262,5724

7.662,76
8.413,21
7.152,86
5.617,23
3.043,40
7.258,29
7.944,15
4.961,02
4.769,84
6.162,81
5.807,25
9.711,57
7.871,41
5.274,82
8.520,03
7.270,96
2.519,81
6.735,09
8.349,34

12.541,33
5.653,51
1.192,09
3.953,40
908,27
755,87
3.236,28
6.973,41
8.891,65
2.198,89
3.195,84
10.217,53
2.824,42
8.129,45
6.195,42
2.707,56
1.564,80
3.308,00
814,89

10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10
10
10
10
10

Лицитациони корак износи 1000 динара.
Јавно надметање број 17 опредељено је за подизање воћњака. Закупац предметног јавног
надметања је дужан да поднесе захтев за давање одобрења Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде у смислу члана 67. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”,
број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) по закључењу Уговора о закупу, а најкасније у
року од 60 дана.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине БЛАЦЕ, у канцеларији бр 38 сваког
радног дана од 08 до14 часова.
Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079.
3.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити:
КО
Алабана
Барбатовац
Блаце
Чучале
Чунгула
Доња Драгуша
Штампано из система Инзем: 15.11.2018 07:42:48

Дана
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018

Од (часова)
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
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Доња Јошаница
Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Џепница
Горња Драгуша
Горња Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Шиљомана
Стубал
Суваја
Суви До
Сварче
Трбуње
Више Село
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23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
23.11.2018

9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15
9-15

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
Штампано из система Инзем: 15.11.2018 07:42:48
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државној својини има:
физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три
године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и
које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на
територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада
та катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом
67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)
као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска
општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не
старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа (не старији од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели
тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за
физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
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5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од
биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља
најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде;
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из
тачака 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда
оригинале докумената из тачака 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе БЛАЦЕ број: 840-392740-70,
модел 97, позив на број 29-023
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
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давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
За јавна надметања број 17 елаборат за подизање воћњака, који садржи кратак опис инвестиције,
врсту, сортимент (за вишегодишње засаде), динамику радова, предмер и предрачун радова (елаборат
се доставља за сваку јединицу јавног надметања посебно). Динамику радова треба дефинисати тако
да се укупна инвестиција реализује најкасније у року од пет година од дана закључења Уговора о
закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Министарством пољопривреде, шумарства
и водопривреде. Закупац предметног земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком
наведеном у Елаборату.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка
5.овог огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници општине БЛАЦЕ. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
·

Адреса: општина БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини
· Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 26.11.2018. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине
БЛАЦЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Штампано из система Инзем: 15.11.2018 07:42:48
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Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у општини БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4 и то:
КО
Алабана
Барбатовац
Блаце
Чучале
Чунгула
Доња Драгуша
Доња Јошаница
Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Џепница
Горња Драгуша
Горња Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Шиљомана
Стубал
Суваја
Суви До
Сварче
Трбуње
Више Село

Дана
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018
29.11.2018

Почетак у (часова)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
Штампано из система Инзем: 15.11.2018 07:42:48
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VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе
општине БЛАЦЕ.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца
или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у « Службеном листу општине Блаце », на огласној табли општинске
управе БЛАЦЕ и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава
рачунати од дана објављивања у « Службеном листу општине Блаце ».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
Председник општине
Број: II 320-1857/2018
Дана: 08.11.2018. године

Штампано из система Инзем: 15.11.2018 07:42:48
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 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 и
113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 6/18 – шречишћени текст) и чл. 2. 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине
Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17, 8/18 и 9/18), Председник
општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локално економски развој,
дана 8. 11. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 246.887,00
динара, са позиције 81„текућа резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација
499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална класификација
160, за исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор са порезом Зорану
Милутиновићу, из Блаца, за 2017. и 2018. годину, на основу Закључка Комисије за
административна питања, број I-131-1781/18, oд 10. 10. 2018. и Закључка исте Комисије,
број I-131-1782/18, oд 10. 10. 2018 године, на предлог Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, од 8. 11. 2018. године.
2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих
у оквиру Раздела 5, Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе, Програмсака активност: 0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 75 – „накнада штете
за повреде или штету насталу од стране државних органа“, економска класификација
485100, функционална класификација 130.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1928/18
У Блацу, 8. 11. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 6/18 - пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 9. 11. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења о образовању
Савета за здравље општине Блаце
Члан 1.
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Савета за здравље
општине Блаце, које је донело Општинско веће општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 14/16 и 3/18 и решење под бројем II-02-2407/2016, од 29. 12. 2016 .
године).
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у “Службеном листу
општине Блаце”.
Број II-02-1934/18
Дана: 9. 11. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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