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На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 –др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 63. 

Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,број 5/19), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана  02. 03. 2020. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Члан 1. 

 

                  Разрешава се  председник Скупштине општине Блаце, Милош Васиљевић, 

дипломирани правник, из Блаца. 

Члан 2. 

 

Одлуку доставити: Милошу Васиљевићу из Блаца, Одељењу за буџет, финансије, 

локалну пореску администрацију и јавне набавке, Одељењу за људске ресурсе општине 

Блаце и архиви Скупштине општине Блаце. 

  

Члан 3. 

 

                Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној  самоуправи прописано 

је да Скупштина Општине, у складу са 3аконом бира и разрешава Председника 

Скупштине, док је одредбама члана 63. Статута Општине Блаце прописано је да 

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев и на 

предлог најмање трећине одборника. Предлог се подноси у писаној форми и мора бити 

образложен. Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов 

избор.  

  На седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 02.3.2020. године, 

поднет је писани предлог број I-02-484/2020 у складу са чланом 20. Пословника о раду 

Скупштине општине Блаце, којим је 13 потписаних одборника у Скупштини општине 

Блаце дало предлог за разрешење председника Скупштине општине Блаце Милоша 

Васиљевића.  

  Обзиром да је наведени предлог поднет у складу са одредбама члана 63. Статута 

општине Блаце, са образложењем да досадашњи председник Скупштине општине Блаце 

не испуњава своје статутарне и законске обавезе, утврђене Законом о локалној 

самоуправи, Статутом општине Блаце и Пословником о раду Скупштине општине 

Блаце, те да је исти, након спроведеног поступка гласања за разрешење председника 

Скупштине општине Блаце Милоша Васиљевића, а на основу извештаја председника  

Службени лист Општине Блаце број 3/20 Страна 1



 

 

 

 Комисије за спровођење поступка разрешења Радосава Новчића, усвојен већином 

гласова од укупног броја одборника (13 одборника је гласало за разрешење), на седници 

Скупштине Општине Блаце одржаној дана 02.3.2020. године, одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

 

  Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року 

од 30 дана од дана пријема Одлуке. 

 

 

    Број: I-02-484/2020 

    У Блацу, 02.03.2020. године. 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

                                                                                      Невена Пешић  с.р.                                                                                                                                         
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       На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној  самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 –др. Закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 62.  

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

општине Блаце, на седници одржаној дана 02. 03. 2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Члан 1. 

       За председника Скупштине општине Блаце, изабран је Златко Димитријевић, из 

Блаца. 

Члан 2. 

Одлуку доставити: Златку Димитријевићу из Блаца, Одељењу за буџет, 

финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, Одељењу за људске 

ресурсе  и архиви Скупштине општине Блаце. 

 

Члан 3. 

                Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

                                                                 О б р а з л о ж е њ е  

 

  Одредбама члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној  самоуправи прописано 

је да  Скупштина Општине, у складу са Законом бира и разрешава Председника 

Скупштине, док је одредбама члана 62. Статута Општине Блаце прописано да се 

председник Скупштине бира из реда одборника на предлог најмање трећине одборника, 

на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине општине. 

  На седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 02.3.2020 године, 

поднет је предлог број: I-02-485 од 02.3.2020. године, којим је за Председника 

Скупштине Општине Блаце предложен Златко Димитријевић, из Блаца. Предлог је 

потписало 13 одборника у Скупштини општине Блаце. 

  Обзиром да је предлог поднет у складу са одредбом члана 62. Статута општине 

Блаце, те да је исти, након спроведеног поступка гласања за избор председника 

Скупштине општине Блаце Златка Димитријевића, а на основу извештаја председника 

Комисије за спровођење поступка избора Радосава Новчића, усвојен већином гласова од 

укупног броја одборника (13 одборника је гласало за избор), на седници Скупштине 

Општине Блаце одржаној дана 02.3.2020. године, одлучено је као у диспозитиву Одлуке. 

 

  Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року 

од 30 дана од дана пријема Одлуке. 

 

    Број: I-02-485/2020 

    У Блацу, 02.03.2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

                                                                              Невена Пешић  с.р.                                                                   
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 2. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други закон, 

101/2016-други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 16. и члана 82. став 2. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 33. Пословника о раду 

Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 02.03.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  

 

                 I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције члана Општинског већа општине Блаце и то: 

 

1. Ивица Ћурчић, 

2. Адриана Стевановић Васић, 

3. Влада Миљојковић, 

4. Марија Јовановић, 

5. Зоран Стошић, 

6. Дејан Ђокић. 

 

II Решење доставити: разрешеним члановима из става I решења, Општинској 

управи општине Блаце -Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 

и јавне набавке, Управљању људским ресурсима и архиви Скупштине општине Блаце. 

  

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

листу општине Блаце“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној  самоуправи прописано 

је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, 

и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа, док је одредбама члана 50. став 2. наведеног Закона прописано да  

заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени 

пре истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање 

једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 16. Статута општине Блаце прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом, бира и разрешава председника општине, и на 

предлог председника општине бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа. 

Одредбама члана 82. став 2. Статута општине Блаце прописано је да заменик 

председника општине, односно члан општинског већа, може бити разрешен пре истека 

времена на које је биран, на предлог председника општине или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 

 

Службени лист Општине Блаце број 3/20 Страна 4



 

 

 

Одредбама члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Блаце, прописано 

је да члан општинског већа може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на 

који је изабран. 

Обзиром да је предлог за разрешење чланова Општинског већа општине Блаце, 

наведених у члану I изреке решења, број I-02-486/2020 поднет Скупштини општине 

Блаце дана 02.3.2020.године, од стране председника општине Блаце, као овлашћеног 

предлагача у складу са цитираним одредбама Закона о локалној самоуправи, Статута 

општине Блаце и Пословника о раду Скупштине општине Блаце, те да је исти, након 

спроведеног законом прописаног поступка разрешења и достављеног извештаја од 

стране Комисије за спровођење поступка за разрешење именованих чланова 

Општинског већа општине Блаце, коју је именовала Скупштина општине Блаце, усвојен 

на седници Скупштине Општине одржаној дана 02.3.2020. године, већином гласова од 

укупног броја одборника (за њихово разрешење гласало је 13 од укупно 25 одборника), 

одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

   

 

  Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

                                          року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

    Број: I-02-486/2020 

    У Блацу, дана 02.3.2020. године. 

 

   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                    Златко Димитријевић с.р.                                                                                                                                       
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној  самоуправи 

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

други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 16. и члана 72. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 31. Пословника о раду Скупштине 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 02.3.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

  I  За шест члана Општинског већа општине Блаце изабрани су: 

 

1. Светозар Хаџић, 

2. Милорад Марковић, 

3. Никола Милинчић, 

4. Раденко Ристић, 

5. Милош Павловић, 

6. Бранислав Павловић. 

 

  II Мандат изабраним члановима Општинског већа општине Блаце траје до истека  

           мандата Скупштине општине Блаце. 

 

III Решење доставити: изабраним члановима, Општинској управи општине Блаце 

- Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 

Управљању људским ресурсима и архиви Скупштине општине Блаце. 

 

                IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

                                                                 О б р а з л о ж е њ е  

 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној  самоуправи прописано 

је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, 

и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа, док је одредбама члана 45. наведеног Закона, између осталог, 

прописано да Општинско веће чине председник општине, заменик председника 

општине, као и чланови Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од  

укупног броја одборника, да кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат 

за председника општине, да када одлучује о избору председника, скупштина општине 

истовремено одлучује о избору заменика председника и чланова општинског већа,   
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Одредбама члана 43. став 1. тачка 16. Статута општине Блаце прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, и на 

предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 

Општинског већа. 

Одредбама члана 72. Статута општине Блаце прописано је да Општинско веће 

општине Блаце чине председник општине, заменик председника општине, као и 7 

чланова Општинског већа, те да чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на 

период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, те да 

када одлучује о избору председника општине, Скупштина истовремено одлучује о 

избору заменика председника општине и чланова општинског већа. Кандидате за 

чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. 

Одредбама члана 31. Пословника о раду Скупштине општине Блаце прописана је 

законска процедура за избор чланова Општинског већа општине Блаце, те да између 

осталог,  гласањем за избор руководи председник Скупштине и Комисија од три члана 

из различитих политичких организација које изабере Скупштина, те да је за члана 

Општинског већа изабран кандидат за кога је гласала већина од укупног броја 

одборника. 

   У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, председник 

општине Блаце, као једини овлашћени предлагач, је на седници Скупштине општине 

Блаце, која је одржана дана 02.3.2020. године, поднео писани предлог за избор чланова 

Општинског већа општине Блаце и за кандидате је предложио именоване као у члану I 

диспозитива решења. 

  Обзиром да је наведени предлог кандидата за чланове Општинског већа општине 

Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама 

Закона о локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду Скупштине 

општине Блаце, те да је исти, након спроведеног законом прописаног поступка и 

достављеног извештаја од стране Комисије за спровођење поступка за избор чланова 

Општинског већа општине, коју је именовала Скупштина општине Блаце, усвојен на 

седници Скупштине Општине одржаној дана 02.3.2020. године, већином гласова од 

укупног броја одборника, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

  Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  

                                            року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

    Број: I-02-487/2020 

    У Блацу, дана 02.3.2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                        

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                 Златко Димитријевић с.р.                                                                                                                                         
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 На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“ 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС и 54/2011) и члана 43. став 1. 

тачка 49. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 02.3.2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 

I СТАВЉАЈУ СЕ ВАН СНАГЕ решења Скупштине општине Блаце о  

именовању Изборне комисије општине Блаце у сталном саставу број I-02-51/52/2020 од 

06.01.2020. године и број I-02-317/2020 од 09.02.2020. године. 

 II Ступањем на снагу овe Oдлуке престају да важе решења Скупштине општине 

Блаце о именовању Изборне комисије број I-013-1210/14 од 08.9.2014. године, број I-02-

673/15 од 29.4.2015. године и број I-02-1730/18 од 14.10.2018. године. 

III Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном 

листу општине Блаце“.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 14. Закона о локалним изборима прописано је да Изборну 

комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује 

скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини 

јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника (став 1.), да Изборна 

комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе (став 3.), 

те да председник, чланови Изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен 

секретар имају заменике (став 4.). 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 49. Статута општине Блаце прописано је да 

Скупштина општине именује Изборну комисију за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине, у складу са законом. 

Обзиром да су решења, која се ставом I ове одлуке стављају ван снаге, предмет 

управног спора пред Управним судом, по жалби Одборничке групе СНС-а, како би се 

цео поступак предупредио (јер његов исход није познат),то је на седници Скупштине 

општине Блаце одржаној дана 02.3.2020. године, по предлогу овлашћених шефова 

Одборничких група у Скупштини општине Блаце, дат предлог чланова за именовање 

Изборне комисије општине Блаце у сталном саставу, те да је по новим предлозима 

овлашћених лица, већином од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце 

(за је гласало 13 одборника), донето ново решење о именовању Изборне комисије 

општине Блаце у сталном саставу број I-02-493/2020 од 02.3.2020 године, то обзиром на 

напред наведено престају да важе и сва раније донета решења Скупштине општине 

Блаце о именовању Изборне комисије општине Блаце.  

У складу са цитираним законским и подзаконским актима и предлозима 

овлашћених лица, одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

Правна поука: против ове одлуке допуштена је жалба Управном суду у року од 

24 часа од доношења решења. 

Број I-02-488/2020 

У Блацу, дана 02.3.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

      ПРЕДСЕДНИК 

                                                   Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 

Србије“ 129/2007, 34/2010 – Одлука УС РС и 54/2011) и члана 43. став 1. тачка 49. 

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

општине Блаце, на седници одржаној дана 02.3.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

 I Именује се Изборна комисија општине Блаце, у следећем саставу: 

 

1. Јулијана Јовановић, из Блаца, дипломирани правник, за председника (СНС), 

- Бранимир Димитријевић, из Блаца, дипломирани правник, за заменика 

председника (СНС), 

 

2. Валентина Павловић, из Горње Драгуше, дипломирани правник, за секретара 

(СНС), 

- Јелена Чамагић, из Блаца, дипломирани правник, за заменика секретара 

(СНС), 

 

3. Саша Стефановић, из Блаца, за члана (СНС), 

- Андрија Јовановић, из Ђуревца, за заменика члана (СНС), 

 

4. Анђела Савић, из Блаца, за члана (СНС), 

- Сања Радовановић, из Блаца, за заменика члана (СНС), 

 

5. Биљана Василијевић, из Гргура, за члана (СНС), 

- Предраг Конатаревић, из Блаца, за заменика члана (СНС), 

 

6. Виолета Бургић, из с. Претежана, за члана (ДС), 

-     Зоран Д. Марковић, из Блаца, ул. Вука Караџића 28, за заменика члана (ДС), 

 

7. Звонко Јовановић, из Блаца, улица Јосифова бб, за члана (ДС), 

- Зоран Марковић, из Блаца, улица Карађорђева бб, за заменика члана (ДС), 

 

8. Тијана Илић Гоцић, из Блаца, за члана (ДСС), 

- Бојан Виријевић, из Блаца, за заменика члана (ДСС). 

 

II Решењем известити именоване и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

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

листу општине Блаце“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одредбама члана 14. Закона о локалним изборима прописано је да 

Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова 
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које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких 

група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника 

(став 1.), да Изборна комисија има секретара кога именује скупштина јединице 

локалне самоуправе (став 3.), те да председник, чланови Изборне комисије у 

сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике (став 4.). 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 49. Статута општине Блаце прописано 

је да Скупштина општине именује Изборну комисију за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине, у складу са законом. 

На седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 02.3.2020. године, 

шефови Одборничких група, као овлашћена лица, су доставили предлоге којим 

су у име својих Одборничких група, предложили председника, секретара, 

чланове и њихове заменике за именовање Изборне комисије општине Блаце у 

сталном саставу, као у диспозитиву решења, који предлози су усвојени већином 

гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце (за усвајање 

предлога гласало је 13 одборника). 

 Обзиром на напред наведено, у складу са цитираним законским и 

подзаконским актима, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Правна поука: против овог решења допуштена је жалба Управном суду у 

року од 24 часа од доношења решења. 

 

Број I-02-493/2020 

У Блацу, дана 02.3.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                                Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 

члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и 

члана  34, 35, 36. и 37. Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

02.3.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

I РАЗРЕШАВА СЕ Тања Аритоновић, из Блаца, дужности председника и члана 

Комисије за административна питања у Скупштини општине Блаце. 

II РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Комисије за административна питања у 

Скупштини општине Блаце, и то: 

-Марко Грујић, из Блаца, 

-Данијела Вукомановић, из Блаца, 

-Саша Илић, из Блаца. 

III Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 

Скупштине општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 

прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 

дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 

тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 

питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 34-37. Пословника о раду Скупштине општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), прописано је да за разматрање и 

претресање питања из надлежности Скупштине образују се стална и повремена радна 

тела, начин избора чланова радног тела, док је одредбама члана 37. Пословника 

прописано да Скупштине може и пре истека рока на који су именовани, разрешити 
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поједине чланове комисије и изабрати нове путем појединачног избора и кандидовања, 

те да су разрешени они чланови комисије за чије је разрешење гласала већина 

присутних одборника. 

Обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 

подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 02.3.2020. 

године, већином гласова од укупног броја одборника, а једногласно од стране 

присутних одборника (за усвајање предлога за разрешење наведених чланова је гласало 

13 одборника), донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 

року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

 

Број: I-02-494/2020 

У Блацу, дана 02.3.2020 године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                Златко Димитријевић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 3/20 Страна 12



На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 

члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и 

члана  34, 35. и 36. Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

02.3.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

 

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за административна питања у Скупштини 

општине Блаце, и то: 

 

-Звонко Рилак, из с. Суви До, 

-Слободан Симић, из Блаца, 

-Радосав Новчић, из Блаца, 

-Јасмина Павловић, из Горње Драгуше. 

  

III Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 

Скупштине општине Блаце. 

 

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

општине Блаце“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 

прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 

дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 

број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 

тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 

питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 34-36. Пословника о раду Скупштине општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), прописано је да за разматрање и 

претресање питања из надлежности Скупштине образују се стална и повремена радна 

тела, начин избора чланова радног тела, док је одредбама члана 36. Пословника 

прописан поступак за избор и састав сталног радног тела, те да је радно тело изабрано 

ако је за њега гласала већина одборника.  
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Обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 

подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 02.3.2020. 

године, већином гласова од укупног броја одборника, а једногласно од стране 

присутних одборника (за усвајање предлога за именовање наведених чланова Комисије 

за административна питања је гласало 13 одборника), донела одлуку као у диспозитиву 

овог решења. 

 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 

року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

 

 

Број: I-02-495/2020 

У Блацу, дана 02.3.2020 године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 20. и 21. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен динарски износ, 125/14-

усклађен динарски износ, 95/15-усклађен динарски износ, 83/16, 91/16-усклађен динарски 

износ, 104/16-други закон, 96/17-усклађен динарски износ, 89/2018-усклађен динарски 

износ, 95/18-други закон и 86/2019-усклађен динарски износ), члана 10. став 2. Закона о 

референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 

11/98), члана 32. став 1. тачка 7. и члана 70. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 43. став 1. тачка 8,  члана 27, 103, 104. и 43. став 1. тачка. 6 Статута општине Блаце 

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

одржаној дана 02.03.2020. године даје 

      

       П Р Е Д Л О Г 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БЛАЦЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И КАПЕЛЕ У БЛАЦУ 

 

 Члан 1. 

Грађани месне заједнице Блаце уводе самодопринос у новцу за одржавање градског 

гробља и капеле, за период од 1. јуна 2020. године до 31. маја 2025. године. 

 

  Члан 2. 

Самодопринос се уводи у новцу, за период од 5 (пет) година, почев од 1. јуна 2020. 

године до 31. маја 2025. године, по стопи и то: 

1. на зараде из радног односа и остала лична примања чији је основ радни однос  1%; 

2. на приход од самосталних делатности                 2%; 

3. на годишњи катастарски приход од пољопривреде               2%. 

 

Члан 3. 

 Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији 

месне заједнице Блаце, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на 

подручју месне заједнице Блаце, али на подручју ове месне заједнице имају непокретну 

имовину, а средствима која ће се прикупити самодоприносом побољшавају се услови 

коришћења те имовине. 

 

Члан 4. 

 Обавезе самодоприноса на плате и друга примања чији је основ радни однос, 

извршавају се приликом исплате истих. 

 Извршавање обавезе самодоприноса на катастарски приход од пољопривреде и на 

приход од самосталних делатности врши се приликом редовних измирења обавеза. 

 

Члан 5. 

 Обрачун и наплату самодоприноса на плате и друга примања чији је основ радни 

однос вршиће исплатиоци тих примања. 

 Обрачун и наплату самодоприноса на катастарски приход од пољопривреде и приход 

од самосталних делатности, вршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 

Члан 6. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, 

рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно утврђено овом Одлуком, 

сходно ће се примењивати одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

 Принудну наплату вршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 
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   Члан 7. 

Новчана средства која се прикупљају на основу ове Одлуке уплаћују се на посебни 

рачун месне заједнице Блаце код Управе за јавна плаћања - Филијала Прокупље - 

Експозитура у Блацу, број 840-90645-84, строго су наменског карактера и трошиће се 

искључиво у складу са наменом за коју је самодопринос уведен. 

 

    Члан 8. 

Скупштина општине Блаце образоваће Комисију за остаривање надзора грађана у 

наменском коришћењу средстава самодоприноса (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија прати динамику утрошка средстава, остваривање самодоприноса и 

усклађује укупну реализацију средстава са програмом. 

Скупштина усваја извештај Комисије о утрошку средстава за претходну годину, 

најкасније до 31. марта наредне године. 

                                                                Члан 9. 

У основицу за обрачунавање самодоприноса не улазе примања која су законом 

изузета од опорезивања. 

                                                                Члан 10. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 

                                                                 Члан 11. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“ а примењиваће се почев од 1. јуна 2020. године. 

 

 

Број I-014-401/2020 

У Блацу, 02.03.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                       Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 92. став 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

Републике Србије“, број 54/09, 73/15, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15-други 

закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други 

закон, 101/2016-други закон и 47/18) и члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19) уз Сагласност Државне ревизорске 

институције, број 400-350/2020-04, од 05.02.2020. године, Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 2. матра 2020. године, донела је 

 

 

 О Д Л У К У  

 О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

  Екстерна ревизија Завршног рачуна буџета општине Блаце за 2019. годину, поверава 

се лицу које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја  

прописане законом којим се уређују рачуноводство и ревизија. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: I-400-364/2020 

У Блацу, 02.03.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      Златко Димитријевић 

 

      

 

 
  

       

Службени лист Општине Блаце број 3/20 Страна 17



На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ број 15/2026) и члана 43. став 1. тачка 12. Статута општине Блаце 

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

одржаној дана 02.3.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВД. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ Дарко Кузмановић, дипломирани економиста, из Блаца, са 

функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са 

седиштем у Блацу. 

 

II Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиви Скупштине општине Блаце. 

 

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

листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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 којам има директор јавног предузећа (став 5.). 

 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. 

Решењем Скупштине општине Блаце број I-119-574/2019 од 13.3.2019. године за 

вршиоца дужности Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, 

именован је Дарко Кузмановић, дипломирани економиста, из Блаца, на период до 

именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године. 

 Обзиром да је по спроведеном јавном конкурсу за избор директора јавног 

комуналног предузећа, на седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 02.3.2020. 

године, Дарко Кузмановић, из Блаца, изабран за директора Јавног комуналног 

предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, то је позивајући се на напред цитиране 

одредбе закона и позаконских акакта, одлучено као у диспозитиву решења. 

 

 Број I-119-497/2020 

 У Блацу, дана 02.3.2020. године 

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                         ПРЕДСЕДНИК 

                Златко Димитријевић с.р. 
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 На основу члана 24. став 3., члана 41. став 3. и  4, члана 42. став 1. и 2. и члана 43. став 

1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16 и 88/19), 

члана 43. став 1. тачка 12. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 02.3.2020. године, доноси 

  

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

1. ДАРКО КУЗМАНОВИЋ, дипломирани економиста, из Блаца, именује се за директора 

Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, на период од четири године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог решења, ступа на функцију дана 03.3.2020. године, а 

најкасније у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

3. Ово решење је коначно. 

 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 

општине Блаце“, и на званичној интернет страници општине  Блаце: www.blace.org.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 24. ставом 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног 

конкурса, док чланом 43. став 1. тачка 12. Статута општине Блаце прописано да Скупштина 

општине 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. 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 07. децембра 2019. године, у 

складу са чланом 34. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник општине Блаце“, 

број 15/16 и 88/19) донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа “Блаце” („Службени лист општине Блаце“, број 14/19). 

  Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима 

општине Блаце, именована решењем Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 7/16, 11/16, 4/17, 9/18 и 5/119), (у даљем тексту: Комисија), утврдила је текст огласа 

о јавном конкурсу и у складу са законом и законом предвиђеном року, расписала је дана 13. 

децембра 2019. године, Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа “Блаце” и исти објавила у “Службеном гласнику Републике Србије”, у 

дневним новинама Данас и на званичној интернет презентацији општине Блаце. 

  По истеку рока за подношење пријава Комисија је констатовала да је на Јавни конкурс за 

избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, благовремено 

поднета једна потпуна пријава и то пријава Дарка Кузмановића, дипломираног економисте, из 

Блаца. 

 Полазећи од обавезе Комисије, утврђене одредбама, а посебно чланом 13. Уредбе о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 

65/16), Комисија се спровела изборни поступак провером и оцењивањем стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата, на основу којег је у складу са чланом 41. Закона о 

јавним предузећима, саставила ранг листу кандидата са утврђеним резултатима према мерилима 
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прописаним за именовање, тако да се на ранг листи налази једини кандидат који се пријавио на 

јавни конкурс и који испуњава услове из јавног конкурса. Записник о спроведеном изборном 

поступку са ранг листом кандидата достављен је Општинском већу општине Блаце, ради 

припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, у Блацу. 

На основу достављене ранг листе кандидата и записника са седнице Комисије, 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана  28. фебруара 2020. године, у складу 

са чланом 41. Закона о јавним предузећима, утврдило је предлог акта о именовању директора 

Јавног комуналног предузећа “Блаце”, са предлогом да се за директора Јавног комуналног 

предузећа “Блаце”, именује Дарко Кузмановић, дипломирани економиста, из Блаца и исти 

доставила Скупштини општине Блаце, као органу надлежном за именовање директора јавног 

предузећа, да именује Дарка Кузмановића, дипломираног економисту, из Блаца, као 

прворангираног и јединог кандидата. 

Обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 

02.3.2020. године, већином гласова од укупног броја одборника (за усвајање предлога гласало је 

13 одборника), усвојила предлог Општинског већа општине Блаце за именовање Дарка 

Кузмановића, дипломираног економисту, из Блаца, за директора Јавног комуналног предузећа 

„Блаце“ са седиштем у Блацу и донела одлуку као у диспозитиву решења. 

 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Правна поука: Против овог решења незадовољна страна може покренути спор пред 

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

 

Решење доставити: Дарку Кузмановићу, из Блаца, Јавном комуналном предузећу 

“Блаце”, у Блацу и архиви овог органа. 

 

Број: I-119-498/2020 

У Блацу, 02.3.2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/9, 53/10, 101/11, 32/13-одлука Уставног 

суда, 55/14, 96/15 други закон, 9/16-одлука Уставног суда, 24/18, 41/18, 41/18-други 

закон, 87/18 и 23/19) и члана 43. став 1. тачка 6. Статута општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

02.03.2020. године, доноси  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Блаце за период од 1. октобра 2019. до 31. децембра 2019. године, 

број  II-22-328/20 од 11. фебруара 2020. године. 

 

II Решење доставити: Савету за безбедност саобраћаја на путевима на територији 

општине Блаце и архиви Скупштине општине Блаце. 

 

 

III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

 

Број: I-22-328/20 

У Блацу, дана: 02.03.2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Златко Димитријевић 
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На основу члана 43. став 1. тачка 53. и тачка 63. Статута општине Блаце 

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

одржаној дана 02.03.2020. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

„ДРАИНАЦ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду број 32 од 24.02.2020. године и Финансијски 

извештај број 8 од 15.01.2020. године Културног центра „Драинац“ са седиштем у 

Блацу за 2019. годину.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Културног центра „Драинац“, са 

седиштем у Блацу за 2020. годину, број 33 од 24.02.2020. године. 

 

II 

 

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

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-496/19 

  У Блацу, 02.03.2020.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Златко Димитријевић  
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 На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 –други 

закон, 27/2018 (II)-други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 

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

Блаце, на седници одржаној дана 02.03.2020. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ СТОЈАН НОВАКОВИЋ У БЛАЦУ 

 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе Стојан 

Новаковић, са седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, и то: 

1. Немања Крсмановић, из Блаца 

2. Ана Антић, из Блаца и 

3. Марко Стевановић, из Блаца. 

 

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ  чланови Школског одбора Основне школе Стојан Новаковић, 

са седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, и то: 

1. Дејан Мијајловић, из Блаца 

2. Иван Бургић, из Блаца 

3. Даница Вељовић, из Блаца. 

 

III Мандат новоименованим члановима траје до истека мандата органа 

управљања. 

 

IV Решењем известити: разрешене, именоване, Основну школу Стојан 

Новаковић, са седиштем у Блацу, Одељење за буџет, финансије, јавне набавке и 

локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

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

листу општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-02-489/2020 

  У Блацу, 02. 3. 2020. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18), 

члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце 

(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), а на предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Блаце са друге ванредне седнице Штаба одржане дана 

04.03.2020. године, Председник општине Блаце доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о проглашењу ванредне ситуације по питању водоснабдевања за целу 

територију општине Блаце 

 

 

I Проглашава се ванредна ситуација по питању водоснабдевања за целу 

територију општине Блаце од 04.03.2020. године у 11:25 часова. 

 

II Ванредна ситуација се проглашава из разлога што је Санитарна инспекција 

решењем  забранила ЈКП „Блаце“ ул. Радомира Путника бр 34 А, испоруку воде за 

пиће потрошачима Општине Блаце, јер је овлашћена здравствена установа Институт 

за јавно здравље Ниш, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдио да је 

вода за пиће и припремање хране здравствено неисправна (повећане вредности за 

боју и мутноћу),  а дозвољава се употреба воде за санитарно-хигијенске потребе. 

  

III Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др., дужни су да 

спроводе Одлуке које ће доносити Општински штаб за ванредне ситуације ради 

спровођења мера у циљу ублажавања и превазилажења настале ситуације. 

 

IV Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког 

управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу и архиви. 

 

V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном 

листу општине Блаце.  

 

 

 

Број: II-06-530/2020-1 

Дана: 04.03.2020. год. 

Блаце 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 74. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце“, бр. 

5/19) и члана 50. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у општини Блаце у области спорта („Службени 

лист општине Блаце“, бр. 1/19) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

28. фебруара 2020. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

о додели годишњих спортслих признања за постигнуте спортске резултате  

и допринос развоју спорта 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене Одлуке о додели годишњих спортских признања за 

постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта ("Службени лист општине 

Блаце“, бр. 3/19 и бр. II-400-525/19, од 5. марта 2019.) (у даљем тексту: Одлука). 

 

Члан 2. 

 У члану 2. Одлуке број „50.000“, замењује се бројем: „70.000“. 

 

Члан 3. 

У свему осталом Одлука остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу 

општине Блаце". 

 

Број: II-400-422/20                                                                                           

У Блацу, 28. фебруара 2020. год. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ    

                                                                                                                                                                   

Обрада:                                                                                                   

Саветница на пословима                                                                                                                                                          

Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић                                                                              Милан Ћурчић с.р.     
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На основу чл. 20. и 21. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 62/06, ….. и 86/19), члана 10. став 2. Закона о референдуму и 

народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 48/94 и 11/98), члана 32. 

став 1. тачка 7) и члана 70. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 43. став 1. тачка 

8) чл. 103, 104. и 74. став 1. тачка 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“ број 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21. фебруара 

2020. године, доноси 

 

Н А Ц Р Т 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БЛАЦЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И КАПЕЛЕ У БЛАЦУ 

 

Члан 1. 

Грађани месне заједнице Блаце уводе самодопринос у новцу за одржавање градског 

гробља и капеле, за период од 1. јуна 2020. године до 31. маја 2025. године. 

 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи у новцу, за период од 5 (пет) година, почев од 1. јуна 2020. 

године до 31. маја 2025. године, по стопи и то: 

1. на зараде из радног односа и остала лична примања чији је основ радни однос  1%; 

2. на приход од самосталних делатности                2%; 

3. на годишњи катастарски приход од пољопривреде              2%. 

 

Члан 3. 

 Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији 

месне заједнице Блаце, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на 

подручју месне заједнице Блаце, али на подручју ове месне заједнице имају непокретну 

имовину, а средствима која ће се прикупити самодоприносом побољшавају се услови 

коришћења те имовине. 

 

Члан 4. 

 Обавезе самодоприноса на плате и друга примања чији је основ радни однос, 

извршавају се приликом исплате истих. 

 Извршавање обавезе самодоприноса на катастарски приход од пољопривреде и на 

приход од самосталних делатности врши се приликом редовних измирења обавеза. 

 

Члан 5. 

 Обрачун и наплату самодоприноса на плате и друга примања чији је основ радни 

однос вршиће исплатиоци тих примања. 

 Обрачун и наплату самодоприноса на катастарски приход од пољопривреде и приход 

од самосталних делатности, вршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 

Члан 6. 

У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, 

рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно утврђено овом Одлуком, 

сходно ће се примењивати одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

 Принудну наплату вршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 

Члан 7. 

Новчана средства која се прикупљају на основу ове Одлуке уплаћују се на посебни 

рачун месне заједнице Блаце код Управе за јавна плаћања - Филијала Прокупље - 
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Експозитура у Блацу, број 840-90645-84, строго су наменског карактера и трошиће се 

искључиво у складу са наменом за коју је самодопринос уведен. 

 

Члан 8. 

Скупштина општине Блаце образоваће Комисију за остаривање надзора грађана у 

наменском коришћењу средстава самодоприноса (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија прати динамику утрошка средстава, остваривање самодоприноса и 

усклађује укупну реализацију средстава са програмом. 

Скупштина усваја извештај Комисије о утрошку средстава за претходну годину, 

најкасније до 31. марта наредне године. 

Члан 9. 

У основицу за обрачунавање самодоприноса не улазе примања која су законом 

изузета од опорезивања. 

Члан 10. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 

Члан 11. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“ а примењиваће се почев од 1. јуна 2020. године. 

 

Број II-014-401/2020 

У Блацу, 21. фебруара 2020. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                      Милан Ћурчић с.р.  
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/11, 104/16 и 85/18), члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/16) и члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 5/19), решавајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. 

фебруара 2020. године, донело је  

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о Ценовнику услуга Јавног комуналног 

предузећа „Блаце“, у Блацу, бр. 293, од 22. 2. 2020. године, коју је донео Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа „Блаце“, у Блацу, под бројем 294, на седници одржаној дана 

26. 2. 2020. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

III 

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“, у Блацу и архиви овог 

органа. 

 

Број: II-38-291/2020 

У Блацу, 28. фебруара 2020. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                          Милан Ћурчић с.р.        
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