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Службени лист Општине Блаце број 12/17

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 41. став 1. тачка
39. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина
општине Блаце на седници одржаној дана: 13. 11.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета за период од I до IX 2017. године, број III-04-4001920/17 од 11.10.2017. године, Општинске управе - Одељења за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: I-400-1920/17
У Блацу, 13. 11. 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 2
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу чл. 6. ст. 5, 6. и 7. и чл. 7а Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01, ....... и 68/14-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3. Одлуке о утврђивању елемената
пореза на имовину за територију општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 6/13),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана: 13. 11. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на територији општине Блаце.
Члан 2.
На територији општине Блаце одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Блаце, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу и то да је прва зона утврђена као најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.
годину на територији општине Блаце у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
1.320,00 динара м2
2) пољопривредно земљиште
70,00 динара м2
3) шумско земљиште
60,00 динара м2
4) станова
35.600,00 динара м2
5) кућа за становање
35.600,00 динара м2
6) пословних зграда и других(надземних и подземних
грађевинских објеката који служе за обављање делатности 80.000,00 динара м2
7) гаража и гаражних места
20.000,00 динарам2
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.
годину на територији општине Блаце у ДРУГОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
1.000,00 динара м2
2) пољопривредно земљиште
50,00 динара м2
3) шумско земљиште
50,00 динара м2
4) станова
34.000,00 динара м2
5) кућа за становање
34.000,00 динара м2
6) пословних зграда и других(надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање делатности 60.000,00 динара м2
7) гаража и гаражних места
17.200,00 динара м2
Члан 3.
Ова Одлука ће бити објављена у “Службеном листу општине Блаце”,а после ступања на
снагу, и на Интернет порталу општине Блаце - www.blace.org.rs.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“, а примењиваће се од 1. јануара 2018.године.
Број: I-436-1846 /17
У Блацу, 13. 11. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана: 13. 11. 2017. године, на основу
члана 76. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', број 104/16) и члана
41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце (''Службени лист општине Блаце”, број 7/08, 8/13, 1/15,
9/15 и 1/16), доноси
ОДЛУКУ
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА
У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама
на територији општине Блаце (у даљем тексту: Одлука) уређују се општа правила кућног реда у
стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем тексту: зграда) на територији општине
Блаце.
Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила
понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и
сигурност у згради, свим станарима неометано коришћење пословних и заједничких делова
зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом,
исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.
Члан 2.
Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се
од најмање три стана.
Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног
пословног простора.
Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља
пословни простор , гаражу, гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални
део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно зграде
као целини, као што су: заједнички простор (степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш,
заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или
самосталних делова зграде; и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и
стубови, међуспратне и друге конструкције, контруктивни део зида или зидна испуна, излолација
и завршна обрада зида према спољњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе,
фасаде, кров, димњаци, канал за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и
друге посебне конструкције и др.), као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње
електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани,
апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонска инсталација и
сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу), ако не представљају
саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не
представљају део инсталације, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу.
Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава услове за
грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку, у складу са Законом којим се уређује
планирање и изградња, постаје катастарска парцела.
Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова
стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Страна 4
Службени лист Општине Блаце број 12/17
Орган управљања, у смислу одредаба ове Одлуке, је управник или професионални
управник зграде, коме су поверени послови управљања.
Станар, у смислу ове Одлуке, је власник, закупац посебног дела зграде (стана или
пословног простора), њихови чланови породичног домаћинства, супружник, ванбрачни партнер,
њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која
су они дужни по Закону да издржавају а који станују у истом стану, лица која су запослена у
пословним просторијама, као и лице које је корисник посебног дела зграде по неком другом
правном основу.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
О кућном реду у зградама дужни су да се старају станари и орган управљања.
Члан 4.
Станари су дужни да посебне заједничке делове зграде и земљишта за редовну употребу
користе са потребном пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале
станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редовну
употребу зграде и не угрожавају безбедност других.
Време одмора
Члан 5.
Станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради
(време одмора):
- радним данима у времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до 07,00 часова наредног дана,
- у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 часова, и од 22,00 часа у суботу до 10,00 часова у
недељу.
Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 4,00 часова 01. јануара не сматра се
временом за одмор.
Бука у време одмора
Члан 6.
Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити
буку у време одмора и нарушавати мир у згради.
Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивач и слично), вентилационих система,
клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТВ пријемника и других уређаја, машина и
апарата у згради у времену одмора, дозвољено је само до собне јачине звука.
Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених
површина око зграде ( косачица, моторна тестера и сл.).
Бука у затвореним просторијама зграде, у време одмора, не сме прећи граничну вредност
од 30 ДБ, док на отвореном простору, у времену одмора, бука не сме прећи граничну вредност од
45 ДБ у стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено-пословним зградама.
У случају породичног славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном
месту у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01,00
часа после поноћи.
1. КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 7.
На терасама, лођама, балконима забрањено је држати и депоновати ствари које
нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично.
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Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно
смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, стољњаке, крпе и друге сличне
предмете.
Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије са
цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и
возила.
Држање кућних љубимаца
Члан 8.
Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце али су дужни да
воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају
мир и тишину у згради.
Обављање привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради
Члан 9.
Привредна делатност чије је обављање у стамбеној згради, односно стамбено пословној
згради дозвољено посебним прописима мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу
станова.
Пара, дим, мириси и бука који се стварају обављањем привредне делатности морају бити
изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.
Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у згради.
Члан 10.
Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради
или на згради дужан је да претходно о томе обавести орган управљања зградом, достави на увид
одобрење надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним Законом прописана обавеза
прибаљања одобрења за извођење тих грађевинских радова, а потом постави обавештење на
видном месту у згради и обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и трајању
радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је да по завршетку радова делове
зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу које је
коришћено за извођење радова врати у првобитно стање.
Радови из става 1. овога члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним
интервенцијама, не могу се изводити у време одмора.
2. КОРИШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 11.
Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних
делова зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право
заједничке недељиве својине.
Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у
којој то одговара њиховим потребама и потребама чланова њиховог домаћинства, односно
обављања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих станара, у
складу са њиховом наменом.
Капија и улазна врата
Члан 12.
Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часова
наредног дана лети, и од 22, 00 до 6,00 часова наредног дана зими.
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У зградама у којима постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, станари на
Скупштини стамбене заједнице могу донети Одлуку да улазна врата у згради буду стално
закључана.
Станари који даљинским управљачем отварају улазну капију ради уласка или изласка
возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана након уласка или
изласка возила из гараже или дворишта.
Улаз у зграду
Члан 13.
Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у стамбену
зграду, осим аката прописаних посебним законима, истакне :
- ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда,
- време одмора,
- списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких просторија и просторија са техничким
уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа ( кућна блоковска) - обавештење
којом јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде,
- упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као
и
- друге информације и одлуке Скупштине стамбене заједнице, битне за стварање и успостављање
реда, мира и поштовање одредаба посебних закона ове одлуке.
На видном месту на уласку у стамбену зграду, орган управљања може поставити и списак
станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз писани пристанак сваког
појединачног станара.
Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је
да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би био доступан
свим станарима и надлежним органима.
Заједнички простор
Члан 14.
Заједнички простор у згради ( степениште, улазни простор и ветробрани, заједнички
ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница , сушионица за веш, заједничка
тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних
делова зграде и др. ) служе за потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом.
Члан 15.
Скупштина стамбене заједнице зграде одређује распоред коришћења просторија
намењених заједничкој употреби, а орган управљања стамбене зграде се стара о њиховој
правилној употреби и придржавању распореда коришћења.
Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе
очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу /лицима задуженим за његово
чување.
Члан 16.
Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких
просторија не повећају, неоправдано, укупне трошкове ( светла, без потребе отварања прозора у
зимском периоду, итд.).
Члан 17.
У заједничким просторијама, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих
просторија, забрањено је држати ствари које ометају њихово наменско коришћење.
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Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких просторија и обезбеде несметани и
слободан пролаз кроз њих.
Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу и другим
заједничким просторијама, као и пушење на степеништу и ходнику.
Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре,
уређаје и друге делове зграде.
Члан 18.
Улазни ходник и степениште зграде који немају уређај за аутоматско осветљење треба
ноћу да буду осветљени до закључавања улазних врата.
Члан 19.
Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну
употребу зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и другим спољним деловима зграде, станар
може постављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим прописима и
обавезном сагласношћу Скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламу уклони и да простор на коме су били
постављени доведе у исправно стање.
Члан 20.
Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно
одржавају.
Подрумске просторије
Члан 21.
Улазна врата у подрум се закључавају.
Станари морају имати кључ од врата подрума.
У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности.
Огревни материјал
Члан 22.
Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или
одлуком Скупштине стамбене заједнице одређене за то.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису
одређена.
Таван
Члан 23.
Улазна врата на тавану морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде.
На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.
Тераса и кров зграде
Члан 24.
На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само стручним лицима
ради поправки, постављања антена и сличних уређаја , уклањања снега, леда и слично.
Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров као ни
други заједнички део зграде.
Спољни делови зграде
Члан 25.
Спољни делови зграде ( врата, прозор, излози и сл. ) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се
корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде.
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Врата, прозори, капци, ролетне, и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати
тако да не ометају кретање пролазника.
Земљиште за редовну употребу зграде
Члан 26.
Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима.
Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања земљишта за
редовну употребу зграде, у складу са пројектно-техничком документацијом зграде.
Одлуком Скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може
бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних
возила, као и вршење других, уобичајених, заједничких потреба станара.
Члан 27.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и
редовно поправља и замењује оштећене делове ограде, чисте, косе траву, орезују живу ограду и
друго растиње, уклањају коров, одржавају бетонске површине, тротоаре, прилазне стазе и
степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне стазе, уклањају грађевински и други отпад,
као и да предузимају друге радове како би простор око зграде био у уредном стању.
На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал,
осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно одобрење надлежног
органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају
се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих
површина и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и сл.).
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења
површине око зграде.
Обезбеђење зграде у случају временских непогода
Члан 28.
Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских
непогода, обезбеди да простори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим
заједничким просторијама зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему
морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграда, и да не
угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
Станари, су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања
водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама.
Орган управљања зградом је дужан да у зимском периоду обезбеди предузимање мера
заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у
заједничким просторијама.
3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
Унутрашње електричне инсталације
Члан 29.
Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним
уређајима који служе згради као целини или заједничким деловима зграде.
Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића
могу обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.
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Водоводне и канализационе инсталације
Члан 30.
Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и
уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију,
није дозвољено бацање отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити
инсталације.
Котларница и инсталације грејања
Члан 31.
Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице.
Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка
коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде.
Лифт, противпожарни уређаји и урађај за узбуну у згради.
Члан 32.
Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта,
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за
употребу лифта.
У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи
упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено одржавање
зграде, о чему се стара орган управљања.
Громобрани и електричне инсталације
Члан 33.
Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном сервисирању
громобрана и електричних инсталација.
Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака,
као и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара
и отклањање кварова могу вршити само стручна лица, на основу правила прописаних посебним
законом.
Апарати за гашење, откривање и јављање пожара
Члан 34.
Орган управљања зградом дужан је да води рачуна о исправности и чувању од оштећења
опреме, уређаја и средства за гашење пожара, као и да предузме друге превентивне мере
прописане одредбама посебног закона.
Безбедоносна расвета
Члан 35.
Забрањено је оштећивати и уништавати безбедоносну расвету.
Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде
Члан 36.
Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и друго;
3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног
грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног
грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација,
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инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло,
уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде.
Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана
могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за обављање
наведених делатности.
4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и
демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без потребног
одобрења надлежног државног органа и без сагласности скупштине стамбене заједнице.
Члан 38.
За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања.
Власник и закупац посебног дела зграде одговоран је и за понашање малолетног детета,
усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за понашање других лица која су у
његовом стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове одлуке.
Члан 39.
О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице
или професионалног управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у
обавези да поштује кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то
потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би се предузеле мере у
складу са Законом о становању и одржавању зграда.
III НАДЗОР
Члан 40.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши одељење општинске управа надлежно за
послове становања.
Посао инспекцијског надзора врши општинска управа, преко кумуналног инспектора и
грађевинског инспектора, у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
У вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, инспектор из става 2. овог
члана има овлашћење да изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом одлуком прописане
новчане казне у фиксном износу и врши друге послове у складу са овлашћењима из закона и
овом одлуком.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном изсносу од 2.000,00 динара казниће се за прекршај станар
физичко лице уколико:
1. Поступи супротно одредбама члана 7.
2. Поступи супротно одредбама члана 15. став 2.
3. Поступи супротно одредбама члана 17.
4. Поступи супротно одредбама члана 20.
5. Поступи супротно одредбама члана 22.
6. Поступи супротно одредбама члана 23.
7. Поступи супротно одредбама члана 24.
8. Поступи супротно одредбама члана 25.
9. Поступи супротно одредбама члана 29.
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10. Поступи супротно одредбама члана 33. став 1.
Новчаном казном у фиксном изсносу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај станар
физичко лице уколико:
1. Поступи супротно одредбама члана 6.
2. Поступи супротно одредбама члана 10.
3. Поступи супротно одредбама члана 19. став 2.
4. Поступи супротно одредбама члана 21.
5. Поступи супротно одредбама члана 30.
6. Поступи супротно одредбама члана 35.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се правно лице за
прекршаје из става 1. и 2. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. и 2. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај орган
управљања зградом уколико:
1. Поступи супротно одредбама члана 13.
2. Поступи супротно одредбама члана 27.
3. Поступи супротно одредбама члана 28.
4. Поступи супротно одредбама члана 32.
5. Поступи супротно одредбама члана 33.
6. Поступи супротно одредбама члана 34.
7. Поступи супротно одредбама члана 35.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Орган управљања стамбене зграде је дужан да на видном месту у згради истакне ову
одлуку, као и извод из прописа којима се уређују мере заштите од пожара у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 44.
На питања о кућном реду која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе Закона о
становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 104/16).
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Блаце''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
БРОЈ: I-36-1806/17
ДАНА: 13. 11. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р
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На основу чл. 20. ст. 1. тач. 16. и чл. 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14, -др. закон 101/16- др. закон), члана 104. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/17), члана 3.
Уредбе о критеријумима за доношење аката о мрежи предшколских установа и аката о мрежи основних
школа („Службени гласник Републике Србије“, број 80/10) и члана 41. став 1. тaчка 8. Статута општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана: 13. 11. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се мрежа Основних школа са седиштем на територији Општине Блаце, на
основу критеријума које је донела Влада Републике Србије, који ће остварити план и програм основног
образовања и васпитања.
Члан 2.
Основна школа „Стојан Новаковић“, Блаце, улица Вука Караџића бб
ОБЈЕКТИ ЛОКАЦИЈА
Седиште школе Блаце, Вука Караџића
Бб, Централна зграда
Издвојено одељење Барбатовац
Издвојено одељење Г. Драгуша
Издвојено одељење Међухана
Издвојено одељење Трбуње
Издвојено одељење Рашица
Издвојено одељење Пребреза
Издвојено одељење Сибница
Издвојено одељење Кашевар
Издвојено одељење Г. Јошаницa
Издвојено одељење Суви До
Издвојено одељење Стубал
Издвојено одељење Поповa
Издвојено одељење Ђуревац
Издвојено одељење Придворица
Издвојено одељење Вишесело
Издвојено одељење Гргуре
Издвојено одељење Чунгула
Издвојено одељење Мала Драгуша
Издвојено одељење Г.Сварче
Издвојено одељење Криваја
Издвојено одељење Врбовац
Издвојено одељење Лазаревац

БРОЈ
ОДЕЉЕЊА
26
6
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

СТЕПЕН ШКОЛОВАЊА
1-8 разреда
1-8 разреда
1-8 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда
1-4 разреда

Члан 3.
У централној згради Основне школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, у оквиру 26
одељења, постоје два одељења са целодневним боравком и то: једно одељење са целодневним боравком у
првом разреду и једно одељење са целодневном боравку у другом разреду.
Члан 4.
Издвојена одељења немају својство правног лица.
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Члан 5.
Сагласност на Одлуку о мрежи основних школа у Општини Блаце, даје Министарство просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Члан 6.
Одлука ступа на правну снагу даном добијања сагласности од Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и иста ће се објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа у
Општини Блаце бр:I-610-854/14, од 13. 7. 2014. године.
Број: I-610-2039/17
Датум: 13. 11. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 9. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/11) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута Општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, броj 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана: 13. 11. 2017. години донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
9/14, 9/15, 11/16 и 13/16) (у даљем тексту: Одлука), врше се измене и допуне на следећи начин:
У члану 12. Одлуке став 3. мења се, и сада гласи: „Одлучивање о праву на једнократну
новчану помоћ и реализација истог се спроводи у што краћем року, а најдуже 30 дана“.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 9/14, 9/15, 11/16 и 13/16) остаје непромењена.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о социјалној заштити
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 9/14, 9/15, 11/16 и 13/16).
Члан 4.
Одлука ступа на правну снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број I-55-2038/17
Датум: 13. 11. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић.с.р.
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На основу чл. 20. ст. 1. тач. 5. и чл. 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), чл.
2, 3, 4, 9. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/11 и 104/16) и чл. 15. ст. 1. тач. 6. и чл. 41. ст 1. тач. 8. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана: 13.11. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о комуналном уређењу („Службени лист
општине Блаце“, број 2/17), тако што се после члан 70. додаје нови члан 70а који гласи:
„Путна расвета на територији општине Блаце функционисаће по следећем режиму рада и
то: у периоду од 15. октобра текуће године до 15. априла наредне године, путеви у месним
заједницама биће осветљени у времену од нестанка обданице до 23 сата и наредног дана од 05
сати, до појаве обданице.
У периоду од 16. априла до 14. октобра путеви у месним заједницама биће осветљени од
престанка обданице до 24 сата.
Овај члан се не односи на магистрални пут 1б 38 Ђуревац-Блаце и Блаце-Белољин и
регионални пут 2а 214 Блаце-Куршумлија, који пролазе кроз месне заједнице.“
Члан 2.
У свему осталом Одлука о комуналном уређењу („Службени лист општине Блаце“, број
2/17) остаје непромењена.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о комуналном уређењу
(„Службени лист општине Блаце“. број 2/17).
Члан 4.
Одлука ступа на правну снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број I-352-2042/17
Датум: 13.11. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 41. став 1. тачка
8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.11.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
1.ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 број 0238375/2017 од 31. августа 2017. године и даје сагласност да се у поступку усвајања Унапред
припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту: УППР), субјекта приватизације „Трајал
корпорација“ ад. Крушевац (у даљем тексту: Друштво), потраживања Општине Блаце према
Друштву по основу уступљених јавних прихода, са стањем на дан 31. децембар 2016. године, које
ће бити утврђено записником надлежне организационе јединице Пореске управе, са каматом до
дана доношења Закључка Владе, конвертује у удео Општине у капиталу Друштва.
2.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се потраживања Општине Блаце по основу уступљених
јавних прихода настала у периоду после 31. децембра 2016. године до дана доношења решења о
потврђивању усвајања УППР конвертују у трајни улог Општине Блаце у капиталу Друштва у
случају усвајања УППР-а.
3.Одлуку доставити: Привредном друштву „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац,
Министарству финансија – Пореској управи ради даље реализације ове Одлуке, Општинској
управи – Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви овог органа.
4. Одлука ступа на правну снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“. Даном ступања на правну снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
Скупштине општине Блаце број I-023-1998/2016 од 16.12.2016. године.

Број: I-023-2094/17
У Блацу, дана 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р

Страна 17
Службени лист Општине Блаце број 12/17
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), члана 46., 48.,
49. и 50. 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 7/08,
8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 13.11.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ СНЕЖАНА САВИЋ, из Кашевара, општина Блаце, дипломирани
инжењер грађевине, дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у
Блацу.
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 46. Закона о јавним предузећима прописано је мандат директора
престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем (став 1.), одредбама члана
48. наведеног закона прописано је да предлог за разрешење директора јавног предузећа чији је
оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, подноси надлежни орган
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (став 2.), те да предлог мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима за разрешење и достављен директору, који има
право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење (став 3.), те
да пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди
потребне чињенице, надлежни орган јединице локалне самоуправе, предлаже оснивачу
доношење одговарајућег акта (став 4.).
Одредбама члан 49. и 50. Закона о јавним предузећима прописани су разлози за
разрешење директора пре истека периода на који је именован, између осталог, ако се утврди да
нестручно и несавесно обавља дужности директора и поступа супротно пажњи доброг
привредника и има пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном
предузећу, те је дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног
предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа, ако се утврди да делује на штету јавног
предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин, као и у
другим случајевима прописаним законом.
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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Општинско веће општине Блаце, као надлежни орган за поступање, на седници одржаној
дана 07.10.2017. године донело је предлог број II-119-18891/2017 за разрешење директорке
Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Снежане Савић, који је достављен
директорки Јавног комуналног предузећа на изјашњење у смислу члана 48. став 4. Закон о јавним
предузећима, на који се директорка у законском року изјаснила писаним путем актом број 2641
од 30.10.2017. године.
Општинско веће општине Блаце, као надлежни орган јединице локалне самоуправе, је на
седници одржаној дана 09.11.2017.године, након разматрања писаног изјашњења директорке
Јавног комуналног предузећа „Блаце“, Снежане Савић, број 2641 од 30.10.2017. године, одбило
њено изјашњење као неосновано, те је у том смислу Скупштини општине Блаце, као надлежном
органу за одлучивање, поднело предлог број II-119-2076/2017 од 09.11.2017. године, за
разрешење директорке Јавног комуналног предузећа „Блаце“ Блаце, Снежане Савић, са
наведеним следећим разлозима:
1.због нестручног и несавесног обављања дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Блаце“ и поступања супротно пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло је до одступања од
остваривања основног циља постојања јавног предузећа на начин што је установљен губитак
јавног предузећа за 2016. годину у висини од 11.276.241,82 динара, као и губитак за прво
тромесечје 2017. године је 2.559.000,00 динара.
Пословање је негативно за комплетну 2016.годину а наставило се и у 2017.години.
2.Неизвршавање и неспровођење Одлуке Надзорног одбора бр. 1188 од 25.08.2016. која се
односи на побољшање наплате потраживања од купаца а којом се обавезује руководство
предузећа да ће правна лица која након опомене не измире своја дуговања буду утужена а
физичка лица бити искључена са градске водоводне и канализационе мреже до коначне исплате
дуга или потписивања споразума о репрограму дуга.
3.Неизвршавање налога односно одлука оснивача – Општине Блаце. Директор Јавног
комуналног предузећа није поступио по налогу председника општине Блаце, бр. II-3521654/17 од 01.09.2017. године, којим је наложено да се у потпуности примењује Одлука
Скупштине општине Блаце о комуналном уређењу а у делу одређивања комуналне услуге
управљања комуналним отпадом, да повуче све фактуре издате привредним субјектима који
обављају производну делатност а које нису обрачунате у складу са наведеном одлуком, као и да
позове такве привредне субјекте да закључе уговор о коришћењу ове комуналне услуге.Такође
директор Јавног комуналног предузећа „Блаце“ није поступио по налогу Општинске управе
општине Блаце-одељења за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију бр.III-03-3551476/2017 од 09.08.2017.којим је наложено Јавном комуналном предузећу да настави са
пружањем услуге снабдевања водом за пиће мештанима села Џепница, узимајући у обзир то да
су Законом о комуналним делатностима дефинисане обавезе вршиоца комуналне делатности у
случају непланираних прекида у испоруци воде, као што је то био случај у селу Џепница.
4.Јавно комунално предузеће „Блаце“ током 2016.и 2017.године пре подношења појединачне
пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, обрачуната средства за исплату зарада
запослених на обрасцу ЗИП-1, није достављало на оверу јединици локалне самоуправе која је
његов оснивач, те је на тај начин поступљено супротно члану 3. Уредбе о начину и контроли
обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима и члану 66. став 1. Закона о јавним
предузећима.
5.Јавно комунално предузеће „Блаце“ није примењивало основицу за обрачун зарада
(вредност бода), већ је на основу одлука директора предузећа противзаконито повећавана
основица за обрачун зарада свим запосленима.Зарада за децембар 2016. године са 78,20
повећана је на 88,60 динара, свим запосленима и то на основу Одлуке директора бр. 65/1 од 17.
јануара 2017.године, што није у складу са одредбама члана 4. Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника
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јавних средстава, којим је регулисано да су ништавне све одредбе општег или појединачног акта
којима се повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на
основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања.На напред наведени начи
директор предузећа као овлашћено и одговорно лице предузећа деловало је на штету јавног
предузећа, кршењем директорских дужности, несавесним понашањем.
6.Јавно комунално предузеће „Блаце“ није до краја 2016. године у складу са чланом 111. (ц3)самостални члан закона о изменама и допунама Закона о раду, са већином запослених закључило
уговоре о раду или анексе уговора о раду са свим обавезним елементима који су прописани
чланом 33. Закона о раду. Већина уговора или анекса уговора о раду не садржи новчани износ
основне зараде на дан закључења уговора о раду, чиме је предузеће поступило супротно члану
33. Закона о раду. На тај начин је директорка предузећа Снежана Савић деловала и радила
на штету предузећа, кршећи директорске дужности несавесним и противзаконитим
понашањем.
На основу напред наведеног, имајући у виду да је директорка Јавног комуналног
предузећа „Блаце“ Снежана Савић, одговорна да у складу са одредбама члана 26. Закона о јавним
предузећима, води пословање јавног предузећа, да одговара за законитост рада јавног предузећа,
да предузима мере за спровођење планова пословне стратегије и развоја јавног предузећа, те да
није поступала у складу са својим законским обавезама, чиме је проузроковала штету јавном
предузећу, кршењем директорских дужности, несавесним обављањем дужности и поступањем
супротно пажњи доброг привредника, а пропустима у доношењу и извршавању одлука у
организовању послова у јавном предузећу, довела је и до одступања од остваривања основног
циља пословања јавног предузећа, то је Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана
13.11.2017.године, разматрајући предлог Општинског већа општине Блаце, као надлежног
предлагача и изнете наводе за разрешење дужности директорке Јавног комуналног предузећа,
позивајући се на правни основ за доношење решења о разрешењу који је садржан у одредбама
члана 46., 48., 49. и 50. Закона о јавним предузећима, након спроведене расправе, усвојила
предлог за разрешење директорке Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу,
Снежане Савић, дипломираног инжењера грађевине, већином гласова од укупног броја
одборника - 17 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: Снежани Савић, из Кашевара, Јавном комуналном предузећу „Блаце“,
са седиштем у Блацу и архиви.
Број: I-119-2076/2017
У Блацу, дана 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић 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), 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 7/08, 8/13, 1/15,
9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 13.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ ДЕЈАН СРЕДОЈЕВИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер, из
Крушевца, на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са
седиштем у Блацу, на период 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 13.11.2017. године усвојило је предлог број II-119-2093/17, о именовању Дејана Средојевића,
дипломираног саобраћајног инжењера, из Крушевца, за вршиоца дужности директора јавног
комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, са следећим образложењем:
Дејан Средојевић, дипл. саобраћајни инжењер, из Крушевца, рођен је 30.1.1973. године, у
Крушевцу, где је завршио основну и средњу школу, а Саобраћајни факултет, смер Логистика,
завршио је у Београду.
Његово прво радно искуство започиње у компанији Delta MC, у Београду, која је део Delta
Holdinga, као шеф овлашћеног сервиса за Фиат, Ланчиу и Хонда возила, такође и увозник за
Србију Пирели гума и Шел уља.
Од фебруара 2000. године до фебруара 2014. године ради у компанији Триглав осигурање
Београд, која је део групе Триглав Словеније, која у Србији има удео на 5% тржишта.
У исто време и на истим пословима ради и за Wiener и Uniqa osiguranje.
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Од јануара до маја 2017. године био је члан борда директора Трајал корпорације, а од јуна
2017. године именован је за председника борда директора Трајал корпорације.
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 Дејан Средојевић, дипломирани саобраћајни инжењер, из Крушевца,
на период 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
13.11.2017.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, Дејана Средојевића, дипломираног саобраћајног инжењера, из Крушевца,
већином гласова од укупног броја одборника - 18 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: Дејану Средојевићу, из Крушевца, Јавном комуналном предузећу „
Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви.
Број: I-119-2093/2017
У Блацу, дана 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике
Србије“ број 36/11, 99/11, 83/14-други закон и 5/15), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-други закон и
101/2016-други закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 7/07, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 13.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЧЛАНА ДРУШТВА ВЕТЕРИНАРСКЕ
СТАНИЦЕ „БЛАЦЕ“ ДОО

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ представник члана друштва Ветеринарске станице „Блаце“ доо Блаце,
испред општине Блаце, са уделом 70,00000%
- Зоран Милутиновић, из Блаца, начелник Општинске управе општине Блаце.
Члан 2.
Решењем известити: именованог, Ветеринарску станицу „Блаце“ доо, Одељење за
привреду, локално економски развој и друштвене делатности и архиву овог органа.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Решење објавити у „Службеном листу Општине Блаце“.
Број: I-02-2101/17
У Блацу, дана 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 23
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,
број 36/15), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон и 101/2016-др.закон) и чл. 41. став 1. тачка 8. и 30. Статута општине Блаце
(''Службени лист општине Блаце'', бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 13. 11. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности општине Блаце:
1. Драгана Раденковић, руководилац Одељења органа општине и саветник за скупштинске
послове.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Блаце:
1. Сања Радосављевић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, буџетску
инспекцију и ревизију.
III
Решењем известити: именоване, Одељење за инпекцијске послове, буџетску инспекцију и
ревизију и архиву Скупштине општине Блаце.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Блаце“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Број: I-02-2096/17
Дана: 13. 11. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р

Страна 24
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 8. став 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11,32/13- Одлука УС и 55/14, 96/15- др. Закон и 9/16 Одлика
УС) и члана 41. став1. тачка 8. и 30. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце,на седници одржаној дана: 13. 11.
2017. године, доноси,
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Блаце:
1. Даница Вељовић, из Блаца.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце:
1. Дејан Средојевић, из Крушевца.
III
Решењем известити: именоване, председника Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеномлисту општине Блаце“
Број: I-344-2097/17
Дана: 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р

Страна 25
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94)
и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.7/08,
8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.11.2017. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“,
са седиштем у Блацу, и то:
1. Даница Вељовић, из Блаца,
2. Иван Нешковић, из Блаца, због истека мандата.
II. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем
у Блацу, и то:
1. Марина Судимац, из Ђуревца,
2. Иван Нешковић, из Блаца.
III. Решењем известити: разрешене, именоване, Центар за социјални рад „Блаце“ и архиву
Скупштине општине Блаце.
IV. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-2098/17
У Блацу, 13.11.2017.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 26
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 20. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр. др.закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014- др.закон) и члана
41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15
и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана: 13. 11. 2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ У БЛАЦУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Наша
радост“ у Блацу :
- из реда Савета родитеља:
1. Гордана Милојевић,
2. Мина Савић,
3. Неда Илић.
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“,
у Блацу:
- из реда Савета родитеља:
1. Јарлене Силва Ашанин,
2. Бранкица Грбић,
3. Виолета Симић.
III Решењем известити: ПУ „Наша радост“ у Блацу, разрешене, именоване и архиву Скупштине
општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: I-02-1888/17
У Блацу, 13. 11. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р

Страна 27
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 20. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр. др. Закона и 83/2014-др. закон) и члана 41. став 1. тачка 11.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана: 13.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Туристичке организације „Блаце“, са
седиштем у Блацу :
1. Сања Вељовић Перић, из Блаца, на лични захтев, бр. I-02-2077 од 10.11.2017. године.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у
Блацу,
1. Тамара Радоичић, из Блаца.
III
Решењем известити: именоване, Туристичку организацију „Блаце“ и архиву Скупштине
општине Блаце.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: I-02-2077/17
У Блацу, 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 28
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана
41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15
и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I РАЗРЕШАВА СЕ :
1. Ивица Чамагић, из Блаца дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу.
II ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Ивица Чамагић, из Блаца, за председника Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу,
2. Зоран Николић, из Блаца, за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Блаце“, са седиштем у Блацу.
III Решењем известити: разрешене, именоване, Јавно комунално предузеће „Блаце“ и
архиву Скупштине општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-2099/17
У Блацу: 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 29
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист
општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана: 13. 11. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у
Блацу:
- из реда запослених:
1. Миомир Бургић,
- из реда Савета родитеља:
1. Марија Ћојбашић,
2. Зоран Судимац.
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу:
- из реда запослених:
1. Сузана Анђелковић,
- из реда Савета родитеља
1. Аца Ђорђевић,
2. Драган Миловановић.
III
Решењем известити: разрешене, именоване, Средњу школу Блаце и архиву Скупштине општине
Блаце.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу општине Блаце“
Број: I-02-1762/17
У Блацу, 13. 11. 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.

Страна 30
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 115, 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист
општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана: 13. 11. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СТОЈАН НОВАКОВИЋ У БЛАЦУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе Стојан Новаковић, са
седиштем у Блацу:
1. Јовица Стојковац, из реда локалне самоуправе.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Основне школе Стојан Новаковић, са седиштем у Блацу:
1. Слађана Поповић, из Горње Јошанице, из реда локалне самоуправе.
III
Решењем известити: разрешене, именоване, Основну школу Стојан Новаковић са седиштем у
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу општине Блаце“
Број: I-02-2100/17
У Блацу, 13. 11. 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.

Страна 31
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу чл. 20. и 46. ст. 1. тач. 2 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон), чл. 15. ст. 1. тач. 31. и чл. 68. ст1. тач. 2. Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16 ) и члана 3. и
члана 9. Закона о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“Међународни уговори број 42/2009), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 7. 10.
2017. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг простора намењеног особама са
инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за паркирање-ИПК налепницу
Члан 1.
Овај Правилник заснива се на начелима поштовања достојанства и самосталности особа
са инвалидитетом кроз повећање једнаких могућности приступа правима, услугама и ресурсима,
недискриминацији и њиховом укључивању у све области друштвеног живота на равноправној
основи.
Члан 2.
Овим Правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом које могу остварити
право на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима и уређују
услови и поступак остваривања овог права.
Овим Правилником утврђују се услови за добијање ИПК налепнице - знака за означавање
возила особе са инвалидитетом, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом.
Члан 3.
Право на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на
територији општине Блаце, тј. право на паркинг карту у форми налепнице, могу да остваре особе
са инвалидитетом уколико испуњавају следеће услове.
а) војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе;
б) трајно оштећење доњих екстремитета-70%
в) обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу;
г) губитак види на оба ока -100%, односно смањење обостраног вида -90%
д) комбинована или вишеструка ометеност
ђ) аутизам.
Особе под а) достављају:
 Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида од I до IV
групе (100%-80% инвалидитета).
Особе под б), в) и г) достављају један од следећих докумената:
 Решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења;
 Налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног
оштећења и (по потреби Решење надлежног центра за социјални рад);
Особе под д) и ђ) достављају један од следећих докумената:
 Решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења;
 Решење надлежног центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа
вештачења о врсти и степену телесног оштећења;
 Решење о категоризацији Секретаријата за образовање издато до 2009. године;
 Правоснажна судска одлука о лишавању пословне способности;
 Решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и
врсти сметњи у развоју;
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Одлука надлежног суда о продужењу родитељског права.

Члан 4.
Права на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на
територији општине Блаце особа са инвалидитетом може да оствари под условом:
а) да има пребивалиште на територији општине Блаце (доказ: лична карта, односно
пријава пребивалишта за малолетно дете);
б) да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу (доказ:
саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу);
Уколико је власник возила члан уже породице корисника (родитељ, старатељ, хранитељ,
брачни друг, ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне дозволе односно уговора о лизингу,
потребно је доставити и другу документацију под условом да се возило не користи у сврху
обављања делатности:
 лична карта корисника и члана уже породице (морају бити на истој адреси
пребивалишта);
 извод из матичне књиге рођених /венчаних;
 оверена изјава два сведока (за ванбрачног партнера);
 решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство, односно
смештаја у хранитељску породицу;
в) да приложи саобраћајну дозволу са PK регистарским ознакама.
Члан 5.
О праву на коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на
територији општине Блаце, одлучује решењем Општинска управа Општине Блаце - Одељење за
привреду, локални економски развој и друштвене делатности, на захтев странке, који се предаје
непосредно Општинској прави Општине Блаце, са потребним доказима у оригиналну на увид, а
фотокопије се задржавају, или шаље поштом са овереним фотокопијама доказа.
Корисници попуњавају образац- захтев, који је саставни део овог правилника.
Образац садржи следеће податке: име (име једног родитеља), презиме носиоца права
(лица са инвалидитетом) и адреса; ЈМБГ носиоца права; име (име једног родитеља) и презиме
подносиоца захтева (лица које у име носиоца права подноси захтев) и адреса; ЈМБГ подносиоца
захтева и адреса; подаци о власнику путничког возила (име, име једног родитеља и презиме),
подаци из саобраћајне дозволе за возило (марка, тип, број шасије и број мотора) и регистарски
број возила.
Обрасци садрже и сагласност корисника права за обраду личних података које је обавезно
попунити и потписати у складу са Законом о заштити података о личности.
Члан 6.
Општинска управа – Одељење за привреду, локални економски развој и друштвене
делатности одлучује решењем на основу достављене документације у року од 30 дана од дана
подношења захтева.
Општинска управа – Одељење за привреду, локални економски развој и друштвене
делатности води евиденцију о донетим решењима.
Против решења Општинске управе - Одељења за привреду, локални економски развој и
друштвене делатности може се изјавити жалба Општинско већу општине Блаце, преко
Општинске управе у року од 15 дана од дана пријема решења.
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Члан 7.
Одељење за привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске
управе на основу донетих решења којима се признаје право на коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији општине Блаце, даље спроводи
поступак код удружења паркиралишта Србије ради издавања стандардизоване паркинг карте у
форми налепнице, за текућу календарску годину.
Члан 8.
Право на обележено паркинг место на јавним општим паркиралиштима може да оствари
особа са инвалидитетом само за једно возило.
Члан 9.
Власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу, у обавези је да сваку
промену од утицаја на остваривање права пријави Општинској управи - Одељењу за привреду,
локални економски развој и друштвене делатности у року од 15 дана од настанка промене и
поднесе захтев за измену решења.
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се докази о насталим променама.
Под променама подразумевају се: промена власника возила, промена регистарских ознака
возила, смрт власника возила, односно корисника возила (по уговору о лизингу), у здравственом
статусу и врсти и степену телесног оштећења укључујући обавезу преиспитивања (контролни
преглед) и друге промене које су од утицаја на остваривање права на коришћење обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији општине Блаце.
Лице коме је признато право на основу решења губи право на бесплатно коришћење
обележених паркинг места уколико не пријави промену у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 10.
Овај Правилник објавити у „Службеном листу општине Блаце“ и на званичној интернет
страници општине Блаце.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-344-1891/2017
Дана: 7. 10. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић 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 oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13 и
1/15, 9/15 и 1/16), Општинскo веће општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 10. 2017.
године, доноси

Д РУГ Е И З М Е Н Е И Д ОПУН Е
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
1. У Измени и допуни Програма коришћења средстава Фонда заштите животне средине на
територији општине Блаце за 2017. годину, бр. II-400-119/17 од 31.01.2017. године, члан 1. став 2.
мења се и гласи:
„За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце у укупном
износу од 3.500.000,00 динара, а како је предвиђено у разделу Општинска управа, Програм 6 –
Заштита животне средине, позиција 115 Одлуке о Буџету Општине Блаце за 2017. годину („Сл.
лист општине Блаце“, бр. 13/16 и 8/17).“
2. У Измени и допуни Програма коришћења средстава Фонда заштите животне средине на
територији општине Блаце за 2017. годину бр. II-400-119/17 од 31.01.2017. године, у члану 2. став
1. тачка 2. износ 2.000.000,00 динара за Подстицајне, превентивне и санационе програме и
пројекте замењује се износом од 3.200.000,00 динара.
3. Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1728/2017
У Блацу, 17. 10. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној
дана 27. 9. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Комисије за процену предлога пројеката
за доделу средстава за финансирање или суфинансирање
програма националних мањина на територији општине Блаце
I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за процену предлога пројеката за
доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма националних мањина на
територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 2/16), (у даљем тексту:
Комисија).
II Разрешава се Ана Антић, дужности члана Комисије.
Именује се Адриана Стевановић Васић, члан Општинског већа општине Блаце, за члана
Комисије.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа.
Бр. II-02-1815/17
У Блацу, 27. 9. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној
дана 9. 11. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Комисије за подстицање развоја пољопривреде на територији општине Блаце
I Овим решењем разрешава се и именује председник Комисије за подстицање развоја
пољопривреде на терторији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 14/16 и
решење Општинског већа бр. II-02-1683, од 6. 9. 2017)(у даљем тексту: Комисија).
II Разрешава се дужности председника Комисије:
- Живојин Вуксановић, дип. инж. пољопривреде, из Блаца.
Именује се за председника Комисије:
- Бошко Јовановић, економски техничар, из Блаца.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа.
Бр. II-02-2055/17
У Блацу, 9. 11. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 15/16) и члана 68. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 7/08, 8/13,
1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Јавно комуналног
предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, на седници одржаној дана 2. 10. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Јавног комуналног предузећа „Блаце”, у Блацу, број 2350, од 29.
9. 2017. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбор Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, у Блацу, бројем 2325, од 27. 9. 2017. године, о одобрењу подизања овердрафт
кредита – дозвољеног минуса на текућем рачуну, код Комерцијалне банке а.д. Београд, у износу
од 2.000.000,00 (двамилиона) динара.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном листу општине
Блаце".
III
Решењем известити: Јавно комунално предузеће „Блаце“, у Блацу и архиву општине
Блаце.
Број: II-400-1827/17
Датум: 2. 10. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 15/16) и члана 68. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 7/08, 8/13,
1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, на седници одржаној дана 2. 10. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Јавног комуналног предузећа „Блаце”, у Блацу, број 2351, од 29.
9. 2017. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбор Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, у Блацу, број 2326, од 27. 9. 2017. године, о залогу покретних ствари, у сврху
обезбеђења, по Уговору о дугорочном кредиту за обртна средства.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном листу општине
Блаце".
III
Решењем известити: Јавно комунално предузеће „Блаце“, у Блацу и архиву општине
Блаце.
Број: II-400-1829 /17
Датум: 2. 10. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу чл. 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 и 103/15), чл. 68. ст. 1. тач. 2.
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл.
2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Службени лист општине
Блаце“, број 13/16 и 8/17), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Омладинског
тениског клуба „Јастребац“ Блаце, у Блацу, дана 27. 9. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Омладинском тениском клубу „Јастребац“ Блаце, у Блацу, новчана
средства у износу од 60.000,00 динара, са позиције 78 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце,
економска класификација 499100, функционална класификација 160, за финансијску помоћ Лоли
Радивојевић, чланици Омладинског тениског клуба „Јастребац“, у Блацу, за учешће на
међународном турниру који се одржава у Шпанији, на Мајорци, по захтеву Омладинског
тениског клуба „Јастребац“ Блаце, у Блацу.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на жиро рачун
Омладинског тениског клуба „Јастребац“ Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и увећањем апропријације
(позиције) 148 – „дотације осталим непрофитним институцијама“, економска класификација
481900, функционална класификација 810.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1812/17
У Блацу, дана 27. 9. 2017. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 40
Службени лист Општине Блаце број 12/17
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 и 103/15), чл. 68. ст. 1.
тач. 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и
1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Службени лист
општине Блаце“, број 13/16 и 8/17), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије и ЛПА,
дана 25. 10. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, новчана средства у
износу од 76.584 динара, са позиције 78 „текућа резерва“ буџета општине Блаце, економска
класификација 499100, функционална класификација 160, за исплату износа по Закључку о
спровођењу извршења ради наплате новчаног потраживања, по пресуди основног суда у
Куршумлији, број I П. Бр. 680/15, од 17. 3. 2017. године, а по захтеву ове школе, број 933, од 24.
10. 2017. године, и на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на жиро рачун Основне
школе „Стојан Новаковић“, у Блацу.
3 Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру раздела 5,
главе 5.01. Општинска управа општине Блаце, Програм 9 – Основно образовање, Програмска
активност 2002-0001- Функционисање основних школа, Позиција 132 – ОШ „Стојан Новаковић“,
увећањем позиције у њиховом финансијском плану, назив „4831-Новчане казне и пенали по
решењу судова“, економска класификација 463100, функционална класификација 912.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-2013/17
У Блацу, дана 25. 10. 2017. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 41
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
103/15), члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за
2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/16 и 8/17), Општинско веће општине Блаце,
решавајући по захтеву Данијеле Миленковић, из Блаца, дана 9. 11. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, за Данијелу
Миленковић, из Блаца, новчана средства у износу од по 2.000,00 динара (најјефтинија месечна
карта), на месечном нивоу, за школску 2016/2017 и 2017/2018. годину са позиције 78 „текућа
резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална класификација
160, за рефундирање средстава за превоз Николе Миленковића, ученика шестог разреда Основне
школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, који болује од мишићне дистрофије, по захтеву Данијеле
Миленковић, бр. II-400-1928, од 12. 10. 2017. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Основне школе
„Стојан Новаковић“.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру главе
Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001
функционисање основних школа, функција-912, економска класификација 463100, увећањем
апропријације (позиције) 132, у финансијском плану ОШ „Стојан Новаковић“ позиција „4727 –
накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1928/17
У Блацу, дана 9. 11. 2017. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРИЛОГ: Захтев Данијеле Миленковић
бр. II-400-1928, од 12. 10. 2017. год

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 42
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 7/08, 8,13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, дана 13.09.2017 године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Организационог одбора за обележавање
Књижевних сусрета „Блаце Драинцу“ за 2017 годину

I Образује се Организациони одбор за обележавање Књижевних сусрета „Блаце Драинцу“
за 2017 годину (у даљем тексту: Организациони одбор), у следећем саставу:
1) за председника:
- Зоран Јозић, председник општине,
за заменика председника:
- Славица Павличевић, директорка Народне библиотеке „Рака Драинац“, Блаце.
2) за чланове:
-Иван Бургић, заменик председника општине Блаце,
-Адриана Стевановић Васић, већница у Општинском већу општине Блаце,
-Срђан Аничић, директор Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње,
-Марија Ћурчић, в.д. директора Културног центра „Драинац“, Блаце,
-Данијела Николић, директорка Основне школе „Стојан Новаковић“, Блаце,
-Горан Јозић, директор Средње школе Блаце,
-Ана Антић, в.д. директора Туристичке организације „Блаце“, Блаце,
-Марина Судимац, в.д. директора Предшколске установе „Наша радост“, Блаце
-Катарина Тимотијевић, руководилац Одељења општинског услужног центра и
информатике Општинске управе општине Блаце, и
-Дејан Томић, запослен у Основној школи „Стојан Новаковић“, Блаце.
II Задатак Организационог одбора је да утврди протокол, донесе програм и спроведе
организацију Књижевних сусрета „Блаце Драинцу“ зa 2017 годину.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити именованима, и архиви Општинске управе општине Блаце.
Број II-02-1740/17
У Блацу, дана 13.09.2017 године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 43
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон) и члана 65. став 1. тачка 5. и 13. Статута општине
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15, 1/16), Председник општине Блаце,
дана 25. 9. 2017. доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења
I Образује се Савет за управаљање миграцијама и трајна решења (у даљем тексту: Савет),
у саставу:
- за председника:
Зоран Јозић, Председник општине Блаце;
- за секретара:
Драгиша Гочманац, повереник за избеглице;
- за чланове:
1. Драгослав Медић, окружни координатор Комесаријата за избеглице Републике Србије, за
Топлички округ,
2. Иван Бургић, заменик председника општине Блаце,
3. Адриана Стевановић Васић, члан Општинског већа, председник Савета за здравље општине
Блаце,
4. Зоран Милутиновић, представник Општинске управе општине Блаце и
5.. Ивана Петровић, представник Центра за социјални рад „Блаце“.
II Задатак Савета је да, по захтеву Комесаријата за избеглице, врши осмишљавање,
припрему, израду и реализацију стратешких акционих планова локалне заједнице за трајна
решења проблема избеглих и интерно расељених лица смештених на територији општине Блаце:
Савет доноси Пословник о раду и Правилник о условима и критеријумима за доделу
помоћи.
Савет за стручно обављање послова, по потреби, оснива радна тела или комисије, које чине
представници градских, републичких и међународних институција.
III Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу општине
Блаце”.
IV Решењем известити: Именоване и архиву овог органа..
Број: II-02-1794/17
У Блацу, дана 25. 9. 2017. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 44
Службени лист Општине Блаце број 12/17

На основу члана 44. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 129/07, 83/14-др. закони 101/16.-др. закон) и члана 65. став 1. тачка 13. Статута oпштине
Блаце („Сл. лист oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце,
дана 4. 10. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА
I Овим решењем разрешава се члан Савета за управљање миграцијама и трајна решења,
образован решењем председника општине, број II-02-1794/2017, од 25. 9. 2017. године, (у даљем
тексту: Савет) .
II Разрешава се Драгослав Медић, окружни координатор Комесаријата за избеглице
Републике Србије за Топлички округ, дужности члана.
III Решењем известити именованог, председника Савета и архиву.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-02-1869/17
У Блацу, 4. 10. 2017. године

Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 45
Службени лист Општине Блаце број 12/17

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и
99/16), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017.
годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/16 и 7/17), Председник општине Блаце,
решавајући по захтеву Туристичке организације „Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, дана 20. 10. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Туристичкој организацији „Блаце“, у Блацу, новчана средства у
износу од 20.429,00 динара са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета Општине Блаце,
економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва,
функционална класификација 160, зa измирење дела обавеза за набавку мајица са принтом, у
сврху организације и реализације програма Манифестације „Дани шљиве Блаце 2017”, по
отпремници добављача радње за штампарску делатност „Екстра Бис”, Ниш, бр. 43, од 3. 8. 2017.
године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 6. 10.
2017. године, а по захтеву ове Tуристичке организације, број 290/2017, од 21. 9. 2017. године.
2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун Туристичке
организације „Блаце“, у Блацу.
3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. 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, Глава 5.06 – Општинска управа/ Туристичка организација „Блаце“, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска активност: 1502-0002-Промоција туристичке понуде, увећањем
апропријације (позиције) 275 – „oстале специјализоване услуге“, економска класификација
424900, функционална класификација 473.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1788/17
У Блацу, 20 . 10. 2017. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 46
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и
99/16), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017.
годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/16 и 7/17), Председник општине Блаце,
решавајући по захтеву Туристичке организације „Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, дана 19. 10. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Туристичкој организацији „Блаце“, у Блацу, новчана средства у
износу од 55.118 динара са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета Општине Блаце,
економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва,
функционална класификација 160, зa измирење обавеза за пружену услугу израде рекламног
паноа за потребе Манифестације „Дани шљиве Блаце 2017”, по понуди радње „Намештај
Миловановић-lux”, Врбовац, бр. 01, од 7. 8. 2017. године и рачуну ове радње, бр. 17, oд 20. 9.
2017. године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 6.
10. 2017. године, а по захтеву ове Tуристичке организације, број 289/2017, од 21. 9. 2017. године.
2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун Туристичке
организације „Блаце“, у Блацу.
3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. 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, Глава 5.06 – Општинска управа/ Туристичка организација „Блаце“, Програм 4 – Развој
туризма, Програмска активност: 1502-0002-Промоција туристичке понуде, увећањем
апропријације (позиције) 282 – „Машине и опрема“, економска класификација 512600,
функционална класификација 473.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1787/17
У Блацу, 19. 10. 2017. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 47
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и
99/16), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017.
годину („Службени лист општине Блаце“, број 13/16 и 7/17), Председник општине Блаце,
решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију, дана 27. 10. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Спортском центру „Блаце“, у Блацу, новчана средства у износу
од 33.000 динара са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета Општине Блаце, економска
класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална
класификација 160, зa накнаду трошкова извршног поступка, по решењу Основног суда у
Куршумлији И бр. 279/16, од 13. 10. 2017. године, на предлог Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, од 27. 10. 2017. године, а по захтеву овoг Спортског центра,
број 326/2017, од 25. 10. 2017. године.
2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун Спортског
центра „Блаце“, у Блацу.
3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. 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, Глава 5.05 – Општинска управа/ Спортски центар „Блаце“, Програм 15 – Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска активност: 1301-0004-Функционисање ликалних спортских
установа, увећањем апропријације (позиције) 244 – „Новчане казне и пенали по решењу судова“,
економска класификација 483100, функционална класификација 810.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-2015/17
У Блацу, 27. 10. 2017. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 48
Службени лист Општине Блаце број 12/17
На основу чл. 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 и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3 и
5. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и
чл. 3, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“,
број 13/16 и 7/17), Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију, дана 30. 10. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у бруто износу од 4.706,00 динара, са позиције 78
„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална
класификација 130, за измирење обавеза закупа просторије за одржавање избора за председника
месне заједнице Алабана, према закупцу Милену Милосављевићу, из Алабане, у износу од 4.000
динара, из Угова о закупу просторија, бр. III-400-1926/17, од 12. 10. 2017. године, на предлог
Одељења за буџет, финансије и локалне пореске администрације, од 27. 10. 2017. године.
2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у оквиру
Раздела 1, Глава 1.01 – Општина Блаце-Скупштина општине, Програм 16 – Политички систем
локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0001-Функционисање скупштине, увећењем
позиције 4 – „закуп имовине и опреме“, економска класификација 421600, функционална
класификација 111.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-2027/17
У Блацу, 30.10. 2017. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
НАЗИВ
СТРАНА
___________________________________________________________________________
- Одлука о усвајању извештаја о извршењу буџета општине Блаце
за период од I до IX 2017. године...................................................................... .
1
- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018. годинуна територији општине
Блаце.....................................................................................................................
2
- Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на територији општине Блаце........................
3
- Одлука о мрежи основних школа у општини Блаце......................................
12
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити
Општине Блаце...................................................................................................
14
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу.................
15
- Одлука о прихватању препоруке Владе Републике Србије дате
Закључком 05 број 023-8375/2017 (Трајал корпорација)...................................
16
- Рашење о разрешењу директора ЈКП „Блаце“ Блаце......................................
17
- Решење о именовању вд директора ЈКП „Блаце“ Блаце.................................
20
- Решење о именовању представника члана друштва ветеринарске
станице „Блаце“ ДОО..........................................................................................
22
- Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности
Општине Блаце....................................................................................................
23
- Решење о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност саобраћаја
на путевима на територији општине Блаце........................................................
24
- Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за
Социјални рад „Блаце“.........................................................................................
25
- Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске
установе „Наша Радост“ у Блацу.........................................................................
26
- Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке
организације „Блаце“.............................................................................................
27
- Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Блаце“
са седиштем у Блацу................................................................................................
28
- Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе
Блаце са седиштем у Блацу.........................................................................................
29
- Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе
Стојан Новаковић у Блацу............................................................................................ 30
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
- Правилник о утврђивању услова за обезбеђивање коришћења паркинг простора намењеног
особама са инвалидитетом и коришћење права на повлашћену карту за паркирање – ИПК
........................................................................................................
31
- Друге измене и диопуне Програма коришћења средстава Фонда заштите животне средине на
територији општине Блаце за 2017. годину ............................................
34
- Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за процену предлога пројеката за доделу
средстава за финансирање или суфинансирање програма националних мањина на територији
општине Блаце ...............................................................................
35
- Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за подстицање развоја
пољопривреде на територији општине Блаце .......................................................
36

- Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Блаце“, у Блацу, о одобрењу
подизања овердрафт кредита ...............................................................
37
- Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Блаце“, у Блацу, о залогу
покретних ствари ........................................................................................
38
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве Омладинском тениском клубу „Јастребац“
Блаце....................................................................................................
39
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве Основној школи „Стојан Новаковић“, у
Блацу........................................................................................................................
40
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве Основној школи „Стојан Новаковић“, у
Блацу........................................................................................................................
41
АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
- Решење о образовању Организационог одбора за обележавање Књижевних
сусрета „Блаце Драинцу“ за 2017. годину...................................................................... 42
- Решење о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења ............. 43
- Решење о разрешењу члана Савета за управљање миграцијама и трајна решења ....44
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве Туристичкој организацији „Блаце“.45
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве Туристичкој организацији „Блаце“.46
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве Спортском центру „Блаце“ .............47
- Решење одобрењу средстава из текуће резерве буџета општине Блаце .....................48

