
 О п ш т и н а   Б л а ц е 

     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ       

ГОДИНА: XXVII 

        БРОЈ: 7 

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 11. 05. 2020. године 

 ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ 

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана 



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 06.01.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

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

1. Валентина Павловић, из Горње Драгуше, дипломирани правник, за

председника (СНС),

- Никола Ивановић, из Блаца, дипломирани правник, за заменика председника 

(ЛДП), 

2. Тамара Николић Петровић, из Ђуревца, дипломирани правник, за секретара,

- Александра Николић, из Блаца, дипломирани правник,за заменика секретара, 

3. Слађана Поповић, из Горње Јошанице, за члана (СНС),

- Никола Стевановић, из  Блаца, за заменика члана (СНС), 

4. Марија Илић, из Блаца, за члана (СНС),

- Милица Милосављевић, из Блаца, за заменика члана (СНС), 

5. Андрија Јовановић, из Ђуревца, за члана (СНС),

- Немања Крсмановић, из Блаца, за заменика члана (СНС), 

6. Ивана Ђорђевић, из Блаца, за члана (ЛДП),

- Тијана Вучетић, из Блаца, за заменика члана (ЛДП). 

II Решењем известити именоване и архиву Скупштине општине Блаце. 

III Ступањем на снагу овог решења 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. 

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 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 
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(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. 

Одредбама члана 54. Пословника о раду Скупштине општине Блаце 

прописано је да се о дневном реду решава без претреса, да одборник може 

предложити измене и допуне дневног реда на седници, те да се дневни ред 

утврђује већином гласова присутних одборника. 

Пре одржавања 36. седнице Скупштине општине Блаце, заказане за 

06.01.2020. године, шефовима Одборничких група у Скупштини општине Блаце 

(„Напред за Блаце“, „Ово је моја кућа“ и „СДС, ЛДП, СПО за наше Блаце“), 

упућен је захтев за достављање предлога чланова за именовање Изборне 

комисије општине Блаце, обзиром да је ова тачка дневног реда предложена као 

допуна дневног реда наведене седнице Скупштине општине Блаце, који дневни 

ред је усвојен већином гласова присутних одборника (за усвајање предложеног 

дневног реда са допунама гласало је 16 од укупно 25 одборника) а у складу са 

чланом 54. Пословника о раду Скупштине општине Блаце. 

Шеф одборничке групе „Напред за Блаце“ Срђан Аничић доставио је 

Скупштини општине Блаце писани предлог број I-02-51/2020, а шеф Одборничке 

групе „СДС, ЛДП, СПО за наше Блаце“ Милош Васиљевић писани предлог број 

I-02-52/2020, дана 06.01.2020 године, којим су у име својих Одборничких група, 

као овлашћена лица, предложили председника, секретара, чланове и њихове 

заменике за именовање Изборне комисије општине Блаце. До одржавања 

седнице Скупштине општине Блаце дана 06.01.2020. године, шеф Одборничке 

групе „Ово је моја кућа“ Саша Вучетић, по позиву, није доставио предлог за 

именовање чланова Изборне комисије, те је Скупштина општине Блаце, на 

одржаној 36. седници, донела решење као у диспозитиву, са напоменом да су 

остављена  упражњена  места за именовање 2 (два) члана и 2 (два) заменика 

члана (сразмерно броју одборника у Скупштини општине Блаце), која ће се 

накнадно именовати у Изборну комисију, по достављању предлога овлашћеног 

лица - шефа Одборничке групе „Ово је моја кућа“. 

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-02-51/52/2020 

У Блацу, дана 06.01.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

  Милош Васиљевић 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 09.02.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА 

 ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

 

 I Именују се два члана и два заменика члана Изборне комисије општине Блаце и 

то:  

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

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

 

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

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

 

II Решењем известити именоване и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III Ступањем на снагу, ово решење постаје саставни део решења о именовању 

Изборне комисије општине Блаце број I-02-51/52/2020 од 06.01.2020 године.  

 

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 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 на 36. седници Скупштине општине Блаце (на којој је донето 

решење о именовању Изборне комисије општине Блаце број I-02-51/52/2020 од 

06.01.2020 године) од стране Одборничке групе „Ово је моја кућа“ није 

достављен предлог за именовање чланова Изборне комисије општине Блаце, то 

је пре одржавања 37. седнице Скупштине општине Блаце, заказане за 09.02.2020. 

године, шефу Одборничке групе у Скупштини општине Блаце „Ово је моја кућа“ 

Вучетић Саши, дана 04.02.2020. године упућен писани захтев број I-02-290/2020,  
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за достављање предлога за именовање два члана и два заменика члана Изборне 

комисије (сразмерно броју одборника).  

Шеф одборничке групе „Ово је моја кућа“ Саша Вучетић, је дана 

06.02.2020. године Скупштини општине Блаце доставио писани предлог број I-

02-317/2020, којим је у име своје Одборничке групе, као овлашћено лице, 

предложио два члана и два заменика члана за именовање Изборне комисије 

општине Блаце.  

Обзиром на напред наведено, у складу са цитираним законским и 

подзаконским актима и предлогом овлашћеног лица, 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-02-317/2020 

У Блацу, дана 09.02.2020. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

    ПРЕДСЕДНИК 

                                                Милош Васиљевић с.р. 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20), Изборна комисија општине 

Блаце на седници одржаној 11.05.2020. године, донела је 

 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ, 

РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Блаце утврђени су: 

 – Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 

општина у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 19/20), 

 – Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – 

одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), 

 – Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 

57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – 

др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 104/09 – др. закон, 12/20 и 68/20), 

 – Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 

и 99/11), 

 – Одлуком о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне 

посланике Народне скупштине, расписаних за 26.04.2020. године, Број: 02 Број: 013-53/20 

од 11. маја 2020. године. 

2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији ступила је на снагу даном објављивања, 10. маја 

2020. године. 

 Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике скупштина градова и 

скупштина општина у Републици Србији одржати 21. јуна 2020. године.  

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

Редни 

број 
Радња Рок 

1. Обрасци 

1.1. 

Прописивање образаца за спровођење изборних радњи 

и стављање на располагање јавности 

(члан 15. став 1. тачка 3) и члан 23. став 1. Закона о 

локалним изборима – ЗоЛИ) 

у року од три дана од дана 

расписивања избора 

најкасније 9. марта у 24.00 

часа 

2. Органи за спровођење избора 
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Редни 

број 
Радња Рок 

2.1. 

Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању 

услова за одређивање опуномоћених представника 

подносиоца изборне листе у проширени састав органа 

за спровођење избора 

(члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

приликом проглашења 

изборне листе 

2.2. 

Доношење решења о именовању овлашћених 

представника подносиоца изборне листе у проширени 

састав Изборне комисије општине Блаце 

(члан 14. ст. 9. и 10. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема обавештења 

подносиоца изборне листе, 

а најкасније 16. јуна у 

24.00 часа. 

2.3. 
Образовање сталног састава бирачких одбора 

(члан 16. став 5. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре 

дана избора 

2.4. 

Достављање обавештења о представницима 

подносиоца изборне листе у проширеном саставу 

бирачких одбора 

(члан 15. став 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ)) 

најкасније пет дана пре 

дана избора, односно до 

15. јуна у 24,00 часа 

 

2.5. 

Доношење решења о именовању чланова проширеног 

састава бирачких одбора 

(члан 14. ст. 9. и 10. у вези са чланом 16. став 3. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа 

пријема обавештења 

подносиоца изборне листе, 

а најкасније пет дана пре 

избора 

2.6. 

Замена члана или заменика члана бирачког одбора у 

сталном или проширеном саставу случају спречености 

или одсутности 

(члан 26. став 3. Упутства за спровођење избора) 

најкасније 19. јуна  у 20 

часова 

2.7. 

Замена члана бирачког одбора који не може да буде у 

саставу бирачког одбора у смислу члана 27. Упутства 

(члан 26. став 4. Упутства за спровођење избора) 

најкасније 21. јуна 

у 7 часова 

3. Изборна листа 

3.1. 
Подношење изборне листе 

(члан 19. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније до 5. јуна у 

24,00 часа 

3.2. Проглашење изборне листе у року од 24 часа од часа 

пријема изборне листе, ако 
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Редни 

број 
Радња Рок 

(члан 24. став 1. ЗоЛИ) испуњава услове 

3.3. 
Повлачење изборне листе 

(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 

изборне листе, односно 

најкасније 9. јуна у 24,00 

3.4. 

Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у 

општинском службеном гласилу 

(члан 26. став 3. ЗоЛИ) 

најкасније десет дана пре 

дана избора, односно до 

10. јуна у 24,00 часа 

3.5. 
Право увида у поднете изборне листе 

(члан 26. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од 

дана објављивања збирне 

изборне листе 

4. Бирачка места 

4.1. 

Одређивање и објављивање бирачких места 

(члан 34. став 1. тачка 7. ЗоИНП и члан 47. став 8. 

Упутства за спровођење избора). 

најкасније 20 дана пре 

дана избора, односно до 

31. маја у 24.00 часа 

4.2. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 

општинске управе  

(тачка 12. став 6. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

до закључења бирачког 

списка, односно до 15 дана 

пре дана избора, до 5. јуна 

у 24.00 часа  

4.3. 

Разврставање бирача на бирачка места од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе  

(тачка 12. став 7. Упутства за спровођење Закона о 

јединственом бирачком списку) 

од закључења бирачког 

списка, односно од 15 дана 

пре дана избора, од 05. 

јуна у 24.00 часа 

5. Јединствени бирачки списак 

5.1. 

Излагање бирачког списка за подручје општине и 

обавештавање грађана о томе 

(члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – 

ЗоЈБС, тачка 10. Упутства за спровођење ЗоЈБС и члан 

63. став 1. Упутства за спровођење избора) 

од наредног дана од дана 

расписивања избора, 

односно од 5. марта  

5.2. 

Захтев општинској управи за доношење решења о 

упису у бирачки списак односно о промени у бирачком 

списку 

(члан 14. став 1., члан 10. став 1. и члан 14. став 1. 

до закључења бирачког 

списка, односно15 дана 

пре дана избора, до 5. јуна 

у 24.00 часа 
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ЗоЈБС) 

5.3. 

Доношење решења о упису или променама у бирачком 

списку по закључењу бирачког списка од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе 

(члан 5. став 1. и члан 10. став 1. ЗоЈБС и члан 53. став 

5. Упутства за спровођење избора) 

од закључења бирачког 

списка до 72 часа пре дана 

избора, од 5.јуна до 18. 

јуна у 24.00 часа 

5.4. 

Право увида и подношења захтева за промене у 

бирачком списку од стране подносиоца изборне листе 

или лица које он за то овласти  

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. став 5. Упутства за 

спровођење ЗоЈБС) 

од проглашења изборне 

листе  

5.5. 

Доношење решења о закључењу бирачког списка и 

утврђивању укупног броја бирача од стране 

Министарства државне управе и локалне самоуправе 

(члан 17.став 1. ЗоЈБС и члан 57. став 1. Упутства за 

спровођење избора) 

05. јуна  

5.6. 

Достављање решења о закључењу бирачког списка 

Изборној комисији Општине Блаце 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС и члан 57. став 3. Упутства за 

спровођење избора)) 

у року од 24 часа од часа 

доношења решења, 

најкасније 5. јуна у 24.00 

часа 

5.7. 

Објављивање укупног броја бирача у „Службеном 

листу општине Блаце“ 

(члан 18. ЗоЈБС и члан 58. Упутства за спровођење 

избора) 

одмах по добијању 

решења о закључењу 

бирачког списка 

5.8. 

Достављање Изборној комисији општине Блаце 

оверених извода из бирачког списка 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС и члан 59. Упутства за 

спровођење избора) 

у року од 48 часова од 

доношења решења о 

закључењу бирачког 

списка најкасније 7. јуна у 

24 часа 

5.9. 

Пријем у Изборној комисији  општине Блаце решења  о 

променама у бирачком списку по закључењу бирачког 

списка  

(члан 20. став 2. ЗоЈБС и члан 61. став 1. Упутства за 

спровођење избора ) 

до 48 часова пре дана 

одржавања избора, до 18. 

јуна у 24.00 часа. 

Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 10



 5 

Редни 

број 
Радња Рок 

5.10. 

Утврђивање и објављивање у „Службеном листу 

Општине Блаце“ коначног броја бирача 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по истеку рока за 

пријем решења о 

променама у бирачком 

списку, донетих по 

закључењу бирачког 

списка 

6. Посматрачи 

6.1. 

Подношење пријаве за праћење рада органа  

за спровођење избора – страни посматрачи 

(члан 90. став 1. и члан 91. став 1. Упутства за 

спровођење избора) 

најкасније десет дана пре 

дана избора, најкасније до 

10. јуна  

6.2. 

Подношење пријаве за праћење рада органа  

за спровођење избора – домаћи посматрачи 

(члан 89. став 1. Упутства за спровођење избора) 

најкасније пет дана пре 

дана избора, до 15. јуна  

7. Спровођење избора 

7.1. 

Достављање обавештења бирачима о дану и времену 

одржавања избора 

(члан 54. став 1. ЗоИНП) 

најкасније пет дана пре 

дана избора, најкасније 15. 

јуна 

7.2. 
Предаја изборног материјала бирачким одборима  

(члан 29. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 24 часа пре 

дана избора 

7.3. 
„Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде 

(члан 5. став 3. ЗоИНП) 

од 48 часова пре дана 

избора до затварања 

бирачких места на дан 

избора, од 18. јуна у 24.00 

до затварања бирачких 

места 21. јуна у 20.00 

часова 

7.5. 
Отварање бирачких места и гласање 

(члан 56. став 1. ЗоИНП) 

21. јуна од 7.00 до 20.00 

часова 

8. Утврђивање и објављивање резултата избора 

8.1. 

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Општинској изборној 

комисији (члан 38. став 1. ЗоЛИ) 

У року од осам часова од 

затварања бирачких места, 

до 22. јуна у 04.00 часа 
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8.2. 
Утврђивање резултата избора у Општинској изборној 

комисији (члан 39. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких места, 

до 22. јуна у 20.00 часова 

8.3. 

Расподела одборничких мандата применом система 

највећег количника 

(члан 41. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких места, 

до 22. јуна у 20.00 часова  

8.3. 

Објављивање резултата избора у „Службеном листу 

општине Блаце“ 

(члан 44. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

затварања бирачких места, 

до 22. јуна у 20.00 часова 

8.4. 

Увид представника подносилаца изборних листа и 

кандидата за одборнике у изборни материјал у 

просторијама Општинске изборне комисије 

(члан 32. ЗоЛИ) 

у року од пет дана од дана 

избора, до 26. јуна у 24.00 

часа 

9. Заштита изборног права 

9.1. 
Подношење приговора Општинској изборној комисији  

(члан 52. став 2.ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од дана 

кад је донета одлука, 

извршена радња или 

учињен пропуст 

9.2. 
Доношење и достављање решења по приговору  

(члан53. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од 

пријема приговора 

9.3. 

Жалба Управном суду против решења Општинске 

изборне комисије по приговору  

(члан 54. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од 

достављања решења 

9.4. 

Достављање свих потребних података и списа за 

одлучивање Управном суду од стране Општинске 

изборне комисије 

(члан 54. став2. ЗоЛИ) 

одмах, а најкасније у року 

од 12 часова 

9.5. 
Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од 

дана пријема жалбе са 

списима 

10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника 
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10.1. 

Додела мандата кандидатима са изборне листе по 

редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата 

са листе 

(члан 43. ЗоЛИ) 

у року од десет дана од 

дана објављивања укупних 

резултата избора 

10.2. 
Издавање уверења о избору за одборника 

(члан 45. ЗоЛИ) 
одмах по додели мандата 

11. Извештавање Скупштине општине 

11.1. 

Подношење извештаја Скупштини општине Блаце о 

спроведеним изборима 

(члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ) 

одмах по додели мандата 

 

4.Доношењем овог роковника ставља се ван снаге Роковник за вршење изборних радњи у 

поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Блаце, расписаних за 26. 

април 2020. године број Број 8/20 од 05.03.2020. године. 

5.Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 

Број 20/20 

У Блацу, 11.05.2020. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

     Валентина Павловић с.р. 
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 На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 

34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о 

важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и 

које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20), Одлуке о изменама и 

допунама  за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине бр.013-53/20 од 11.маја 

2020. Године, Изборна комисија Општине Блаце, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ОВЕРАВАЊУ ИЗЈАВА БИРАЧА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА РАСПИСАНИХ  ЗА 21.ЈУН 2020. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Овера потписа бирача који подржавају изборне листе за избор одборника СО-е Блаце може се 

извршити у услужном центру Општинске управе општине Блаце, улица Карађорђева број 4.                       

Члан 2. 

Изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за одборника СО-е Блаце оверавају се 

код јавног бележника или у Општинској управи општине Блаце. ( У општинама/градовима где нису 

именовани јавни бележници, изјаве бирача да подржавају изборну листу кандидата за народне 

посланике Народне скупштине оверавају се у основним судовима, судским јединицама, пријемним 

канцеларијама основних судова или у општинским, односно градским управама). 

Члан 3. 

 Општинска управа општине Блаце  може да врши оверу изјава бирача да подржавају изборну 

листу само на својој територији и то само оних бирача који имају пријављено пребивалиште на 

територији  општине Блаце.  

Члан 4. 

Изјаве бирача да подржавају изборну листу и списак тих бирача морају бити сортирани по 

азбучном реду презимена. 

Члан 5. 

Општинска управа општине Блаце преузима обавезу да се примењују правила понашања која 

се односе на потребу физичког дистанцирања  између људи, као и других превентивних мера која 

имају за циљ заштиту становништва од заразне болести COVID -19. 

 

Члан 6. 

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

Број:19/20 

У Блацу, 11. маја.2020.године 

        

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                                  

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                 Валентина Павловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 14



ОИКБ-1/2020 

 
 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 

 

подноси изборној комисији општине Блаце  

Изборну листу _____________________________________________________________________________________ 
 (назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 
 

за изборе за одборнике Скупштине општине Блаце, расписане за 21.06.2020. године. 
 

Кандидати за одборнике Скупштине општине Блаце су: 

Редни број Име и презиме ЈМБГ Занимање 
Пребивалиште и адреса 

стана 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

(навести све кандидате по одредницама из ове табеле) 
 
 

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД). 
 
 
 
 
 
 
 

 Лице које подноси изборну листу 

 ______________________________ 
 (потпис) 

 ______________________________ 
 (име и презиме) 
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ОИКБ-2/2020 
 

И З Ј А В А 
БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

 

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 
 

 

 
 

 

 

(назив изборне листе и име презиме носиоца изборне листе) 
 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Блаце, расписане за 
21.06.2020. године, изборној комисији општине Блаце подноси 

 
 

 
 
 
 

(назив подносиоца изборне листе) 

  

                                                         БИРАЧ 

                                        _____________________________________ 

                                                                       (потпис) 

                                      ______________________________________ 

                                                                 (презиме и име) 

             

                       (ЈМБГ) 

                                     ______________________________________ 

 

                                      ______________________________________ 

                                           (пребивалиште и адреса становања) 
 

Потврђује се да је ову изјаву _____________________________ својеручно потписао. 
                                                                  (презиме и име) 

Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша бр. _____________________. 

Ов. бр. _________. 

У _______________________, ______________ у _________ часова. 
                 (место)                  ( датум) 

Оверу извршио __________________________________________________________________________________. 
  (основни суд, општинска/градска управа, јавни бележник) 

 

                                                                                                 М.П.             ОВЕРИО 

 

                                                                                       ____________________ 
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ОИКБ-3/2020 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА  
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Овлашћује се ____________________________________________  
 (име и презиме) 
     

____________________________________________ 
 (занимање) 

 
_____________________________________________ 

 (ЈМБГ) 
 

_____________________________________________ 
 (пребивалиште и адреса стана) 

да, у име   

 
__________________________________________________________________, 

назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке која подноси изборну листу 

 

поднесе Општинској изборној комисији у Блацу Изборну листу 

 

____________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Блаце,  
 
расписане за 21.06.2020. године. 
 
 

 
У __________________, ______________________ 
              (место)                              (датум) 

 
 
 
 
 __________________________________ 
 М. П. (потпис) 
 

 ___________________________ 
 (име и презиме заступника политичке странке 
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ОИКБ-4/2020 

 

 

И З Ј А В А 

КОЈОМ СЕ ПРИХВАТА КАНДИДАТУРА ЗА ОДБОРНИКА 
 
 
 

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи 

_________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Блаце 

расписане за 21.06.2020. године, подноси 

________________________________________________________________________________. 
назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана) 

 
 
 
 

У ______________________, ________________ 
 (место)  (датум) 

 
 
 

 КАНДИДАТ  
 

 ____________________________ 
 (потпис)  

 
 ____________________________ 
 (име и презиме)  

 
 ____________________________ 
 (занимање)  

 
  ____________________________ 
 (ЈМБГ )  

 
 _______________________________ 
 (пребивалиште и адреса стана) 
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ОИКБ-5/2020 

 

 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ДА БУДЕ НОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
 
 
 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе 

_________________________________________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе, ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Блаце,  

расписане за 21.06.2020. године, подноси 

 
________________________________________________________________________________. 

(назив подносиоца изборне листе: назив политичке странке/страначке коалиције/групе грађана) 
 
 
 
 

У ___________________, _____________ 
 (место) (датум) 
 

 
 
 

 Носилац изборне листе 
 
 _______________________________ 
  (потпис) 
 

  ________________________________ 
 (име и презиме)  

 
 ________________________________ 
 (ЈМБГ) 

 
 ________________________________ 
 (пребивалиште и адреса стана) 

 

Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 20



Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 21



Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 22



Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 23



Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 24



Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 25



Службени лист Општине Блаце број 7/20 Страна 26



 

Република Србија 

Општина Блаце 

Општинска управа 

Одељење за привреду, локални економски 

развој и заштиту животне средине 

Број III-05-501-2155/19 

Датум 07.05.2020. године 

Б Л А Ц Е 

 

 

 

 На основу члана 52. и 54. став 3. и 4. Закона о заштити природе („Службени гласник 

РС“, број 36/2009, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) и члана 85. Статута 

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

Блаце, доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним подручјем за споменик природе 

„Церови код Ђушиног гроба“ КО Придворица на кат. парцели бр. 967. на територији 

општине Блаце, које је у надлежности ЈП „Србијашуме“, Шумско газдинство „Топлица“-

Куршумлија, Шумска управа „Блаце“, ГЈ Велики Јастребац-Блаце II, одељење 26/b, за 

2020. год., који је донело Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ из Београда 

бр. 4325 од 12.03.2020. године. 

 

 

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

   

 

 

Сарадник на пословима процене                                           

   утицаја на животну средину 

    и праћење стања и заштита                                                   НАЧЕЛНИК 

 и унапређење животне средине                                    ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

            Вељко Јовановић  с.р.                                            Јулијана Јовановић с.р.       

 

   ________________________                                          _____________________ 
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На основу члана 26. Одлуке о општинској управи Општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 7/19 и 10/19) и Закључка Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Блаце број II-06-907/2020-2 од 03.05.2020.године, Начелник 

Општинске управе општине Блаце, дана 05.05.2020.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ВОЗАЧА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕВОЗА 

ЛИЦА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА ДОНИРАЈУ КРВНУ ПЛАЗМУ 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ возач Бојан Димитријевић, запослени у Општинској управи 

општине Блаце за возача за потребе превоза лица који желе да донирају крвну плазму и 

обавеује да за исте потребе и намену буде у приправности. 

II ОДРЕЂУЈЕ СЕ службено возило у власништву Општинске управе општине 

Блаце марке ŠKODA SUPERB регистарских ознака PK 046- ED за превозно средство за 

потребе превоза лица који желе да донирају крвну плазму. 

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

листу општине Блаце“. 

IV Решењем известити Бојана Димитријевића, Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Блаце, Одељење за општу управу и заједничке послове и архиву. 

Број: III-53-919/2020 

У Блацу, 05.05.2020.године 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада: 

Јасмина Ђошић Минић 

НАЧЕЛНИК 

Јулијана Јовановић с.р. 
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