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Страна 1 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 60. став 2. 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту("Сл. 

гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15) и члана 41. став 1. тачка 8. 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 31. 3. 2017. године, донела је: 

 

 ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Блаце за 2017. годину, на који је дата сагласност 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број: 320-11-02526/2017-14,                           

oд 28.03.2017. године. 

Члан 2. 

 Овим Програмом се утврђује врста и обим радова које треба извршити у периоду за 

који се Програм доноси, динамика извођења радова и улагање средстава. 

 

Члан 3. 

 Саставни део ове одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Блаце за 2017.годину 

Члан 4. 

  

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

општине Блаце“ 
 

Број: I-320-637/17 

Дана: 31.3.2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Милош Васиљевић с.р.                                             

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 2 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

        На основу члана 32. став 1. тачка 10. 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 12. Статута Општине Блаце („Службени лист општине Блаце, број 7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), члана  196., 257. став 1. тачка 5. и члана 258. став 1. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/2001“ и „Службени 

гласник Републике Србије“ број 30/2010) и  члана 20. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени лист општине Блаце“, број 6/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 31.3.2017. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

 

I ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВОМ Одлука Скупштине општине Блаце број I-02-678/12 од 

02.06.2012. године о избору Председника Скупштине општине Блаце Љубише Судимца, 

дипломираног правника, на период од 4 године, која је објављена у „Службеном листу 

Општине Блаце“ број 4/12. 

 

II Одлуку доставити: именованом, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Одељењу за општу управу и заједничке послове Општинске управе 

општине Блаце и архиви Скупштине општине Блаце. 

 

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

општине Блаце“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

да Скупштина општине бира и разрешава председника Скупштине и заменика 

председника Скупштине. Наведено је прописано и одредбама члана 41. став 1. тачка 12. 

Статута Општине Блаце. 

 Одредбама члана 196. Закона о општем управном поступку прописани су облик и 

саставни делови решења, те да свако писмено решење (одлука) садржи увод, диспозитив 

(изреку), образложење, упутство о правном средству, назив органа са бројем и датумом 

доношења, потпис службеног лица и печат органа. Одредбама члана 257. став 1. тачка 5. 

наведеног Закона прописано је да се ништавим оглашава решење (одлука) која садржи 

неправилности која је по некој изричитој законској одредби предвиђена као разлог 

ништавости. Одредбама члана 258. став 1. Закона о општем управном поступку прописано 

је да се решење (одлука) може у свако доба огласити ништавим по службеној дуижности 

или по предлогу странке или јавног тужиоца. 

 Наведена Одлука Скупштине општине Блаце број I-02-678/12 од 02.06.2012. године 

о избору Председника Скупштине општине Блаце Љубише Судимца, дипломираног 

правника, на период од 4 године, је донета у супротности са законским захтевима 

прописаних напред цитираним одредбама Закона о општем управном поступку, противно 

одредби члана 198. став 1. Устава Републике Србије, којим је децидно прописано да 

појединачни акти и радње државних органа, организација којима су поверена јавна 

овлашћења, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе морају бити 

засновани на Закону. 

 У конкретном случају доношењем Одлуке Скупштине општине Блаце о избору 

председника Скупштине општине број I-02-678/12 од 02.06.2012. године, повређено је 

право на образложену одлуку као елемент права на правичност зајемченог чланом 198. 

став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 98/16), јер 

Одлука не садржи образложење као битан елемент законитости. Сагласно наведеној 

одредби члана Устава постоји обавеза државних органа и организација којима су поверена 

јавна овлашћења да појединачни акти које доносе и правне радње које врше у оквиру 
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Службени лист Општине Блаце број 4/17 

својих овлашћења, морају бити засновани на закону, што подразумева између осталог да 

одлуке које доносе морају имати образложење, што представља услов њихове 

законитости. Ништаве одлуке не могу се конвалидирати, те не могу опстати у правном 

промету, не могу производити правно дејство, те самим тим не постоји рок за њихово 

поништавање. 

           Имајући у виду напред наведене правно релевантне чињенице, позивајући се на 

цитиране одредбе Устава и наведених законских аката,  Скупштина општине Блаце је на 

12. седници одржаној дана 31.3.2017. године, на предлог овлашћеног предлагача, 

одлучујући по службеној дужности у смислу члана 258. став 1. Закона о општем управном 

поступку, већином од укупног броја одборника (18 одборника од укупно 25), одлучила као 

у диспозитиву ове Одлуке.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у 

року од 30 дана од дана пријема Одлуке. 

 

 

Број: I-02-680/17 

У Блацу, 31.3.2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Милош Васиљевић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 4 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

        На основу члана 32. став 1. тачка 10. 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 12. Статута Општине Блаце („Службени лист општине Блаце, број 7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), члана  196., 257. став 1. тачка 5. и члана 258. став 1. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/2001“ и „Службени 

гласник Републике Србије“ број 30/2010) и  члана 20. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени лист општине Блаце“, број 6/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 31.3.2017. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

 

I ОГЛАШАВА СЕ НИШТАВОМ Одлука Скупштине општине Блаце број I-02-679/12 од 

02.06.2012. године о избору заменика Председника Скупштине општине Блаце Јовице 

Ћурчића, електроинжењера, из Сибнице, на период од 4 године, која је објављена у 

„Службеном листу Општине Блаце“ број 4/12. 

 

II Одлуку доставити: именованом, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, Одељењу за општу управу и заједничке послове Општинске управе 

општине Блаце и архиви Скупштине општине Блаце. 

 

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

општине Блаце“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

да Скупштина општине бира и разрешава председника Скупштине и заменика 

председника Скупштине. Наведено је прописано и одредбама члана 41. став 1. тачка 12. 

Статута Општине Блаце. 

 Одредбама члана 196. Закона о општем управном поступку прописани су облик и 

саставни делови решења, те да свако писмено решење (одлука) садржи увод, диспозитив 

(изреку), образложење, упутство о правном средству, назив органа са бројем и датумом 

доношења, потпис службеног лица и печат органа. Одредбама члана 257. став 1. тачка 5. 

наведеног Закона прописано је да се ништавим оглашава решење (одлука) која садржи 

неправилности која је по некој изричитој законској одредби предвиђена као разлог 

ништавости. Одредбама члана 258. став 1. Закона о општем управном поступку прописано 

је да се решење (одлука) може у свако доба огласити ништавим по службеној дуижности 

или по предлогу странке или јавног тужиоца. 

 Наведена Одлука Скупштине општине Блаце број I-02-679/12 од 02.06.2012. године 

о избору заменика Председника Скупштине општине Блаце Јовице Ћурчића, 

електроинжењера, из Сибнице, на период од 4 године, је донета у супротности са 

законским захтевима прописаних напред цитираним одредбама Закона о општем 

управном поступку, противно одредби члана 198. став 1. Устава Републике Србије, којим 

је децидно прописано да појединачни акти и радње државних органа, организација којима 

су поверена јавна овлашћења, органа аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе морају бити засновани на Закону. 

 У конкретном случају доношењем Одлуке Скупштине општине Блаце о избору 

заменика председника Скупштине општине број I-02-679/12 од 02.06.2012. године, 

повређено је право на образложену одлуку као елемент права на правичност зајемченог 

чланом 198. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“ број 

98/16), јер Одлука не садржи образложење као битан елемент законитости. Сагласно 

наведеној одредби члана Устава постоји обавеза државних органа и организација којима 

су поверена јавна овлашћења да појединачни акти које доносе и правне радње које врше у 
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оквиру својих овлашћења, морају бити засновани на закону, што подразумева између 

осталог да одлуке које доносе морају имати образложење, што представља услов њихове 

законитости. Ништаве одлуке не могу се конвалидирати, те не могу опстати у правном 

промету, не могу производити правно дејство, те самим тим не постоји рок за њихово 

поништавање. 

           Имајући у виду напред наведене правно релевантне чињенице, позивајући се на 

цитиране одредбе Устава и наведених законских аката,  Скупштина општине Блаце је на 

12. седници одржаној дана 31.3.2017. године, на предлог овлашћеног предлагача, 

одлучујући по службеној дужности у смислу члана 258. став 1. Закона о општем управном 

поступку, већином од укупног броја одборника (18 одборника од укупно 25), одлучила као 

у диспозитиву ове Одлуке.  

 

 ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у 

року од 30 дана од дана пријема Одлуке. 

 

 

Број: I-02-681/17 

У Блацу, 31.3.2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Милош Васиљевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 175. 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 31.3.2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност да се 70% удела који Регистар акција и удела пренетих после 

раскида уговора закљученог у поступку приватизације има у друштву Ветеринарска 

станица „Блаце“ д.о.о., са седиштем у Блацу, описан у прилогу 1., који је саставни део ове 

Одлуке, чија вредност према подацима из Регистра привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре на дан 31. децембар 2006. године износи 1.139.600,00 динара, пренесе 

без накнаде са Регистра на Општину Блаце. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Зоран Милутиновић, начелник Општинске управе општине Блаце, да 

у име Општине Блаце потпише уговор о преносу удела у Ветеринарској станици „Блаце“ 

д.о.о., са седиштем у Блацу, са Регистра акција и удела пренетих после раскида уговора 

закљученог у поступку приватизације на Општину Блаце, који је као прилог 2. саставни 

део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на правну снагу даном доношења. 

 

Члан 4. 

Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Блаце“. 

 

Број: I-023-561/17 

У Блацу, дана 31.3.2017. године      

       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Милош Васиљевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), чл. 20. и 36. ст. 5. Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) 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), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 3. 2017. године, доноси 

 
 

 ОДЛУКУ 

О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА, СТВАРИМА  

И ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом Oдлуком се ближе уређује поступање са принудно уклоњеним возилима, 

стварима и другим предметима (у даљем тексту: покретне ствари) са површина јавне 

намене, по налогу Одељења за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију (у 

даљем тексту: Комунална инспекција), у вршењу инспекцијског надзора, као и услови и 

начин на који вршилац комуналне делатности може остварити право да принудно 

уклоњена возила, ствари и друге предмете прода, да би се намирили трошкови поступка, 

одношења, лежарине као и други трошкови. 

Члан 2. 

Јавно комунално предузеће "Блаце" из Блаца (у даљем тексту: Предузеће) уклања 

покретне ствари са површина јавне намене и одлаже на одговарајући простор за смештај и 

чување (у даљем тексту: складишни простор), у складу са законом и овом Одлуком. 

Складишни простор на који се одлажу покретне ствари је простор у кругу Предузећа у ул. 

Радомира Путника бр. 34а, у Блацу.  

Члан 3. 

 Пријем и евидентирање уклоњених покретних ствари на складишни простор врше 

овлашћена лица Предузећа. 

Члан 4. 

 Предузеће не сноси одговорност за евентуална оштећења на ускладиштеним 

покретним стварима, проузрокована вишом силом. 

 

 II - ТРОШКОВИ ПОСТУПКА ОДНОШЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, 

ЛЕЖАРИНЕ И ДРУГИ ДОСПЕЛИ ТРОШКОВИ  
 

Члан 5. 

Трошкове поступка одношења покретних ствари, лежарине и друге доспеле 

трошкове утврдиће Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Општинског већа општине 

Блаце, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

 III - ПОСТУПАЊЕ СА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА  
 

Члан 6. 

Предузеће у року од 15 дана од дана пријема покретних ствари, обавештава 

власника покретних ствари о трошковима поступка одношења, лежарине и другим 

доспелим трошковима, као и да Предузеће чува уклоњене покретне ствари 120 дана од 

дана уклањања. Уколико се власнику покретних ствари није могло доставити обавештење 

из става 1. овог члана или ако је власник непознат исто ће се објавити на огласној табли и 

интернет страници Предузећа. По истеку рока од 15 дана по истицању обавештења из 

претходног става, сматра се да је власник покретних ствари уредно обавештен. Предузеће 

почиње да рачуна трошкове поступка након истека 24 сата од момента уклањања 

покретних ствари.  
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Члан 7. 

 Власници покретних ствари дужни су да испуне услове за враћање покретних 

ствари и иста преузму у року од 120 (стодвадесет) календарских дана, рачунајући од дана 

уклањања покретних ствари. Власници покретних ствари могу да изврше преузимање 

истих, након што поступе по решењу Комуналног инспектора и плате трошкове поступка 

одношења, лежарине и друге доспеле трошкове. Уколико власници покретних ствари не 

испуне услове за враћање и не изврше преузимање у наведеном року, Предузеће стиче 

право да изврши продају истих у циљу намирења трошкова поступка, одношења, 

лежарине и других доспелих трошкова.  
 

IV - КОМИСИЈА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  
 

Члан 8. 

Процену вредности покретних ствари, врши Комисија за попис и процену 

вредности покретних ствари (у даљем тексту: Комисија за процену вредности). 

Председник општине Блаце на предлог Општинске управе општине Блаце и Предузећа, 

доноси решење о именовању Комисије за процену вредности. Чланови Комисије за 

процену вредности именују се из реда запослених у Општинској управи општине Блаце и 

из реда запослених у Предузећу на период од 2 године. Комисију за процену вредности 

чине председник, заменик председника и 3 члана. Комисију за процену вредности чине 3 

(три) члана из реда запослених у Општинској управи општине Блаце од којих је један 

председник Комисије и 2 (два) члана из Предузећа од којих је један заменик председника 

Комисије за процену вредности. 
 

Члан 9. 

 Комисија за процену вредности врши процену вредности покретних ствари, по 

истеку рока од 120 (стодвадесет) календарских дана, од дана уклањања покретних ствари, 

у виђеном стању. Комисија за процену вредности, о извршеној процени вредности 

покретних ствари, сачињава Записник. У Записнику се наводе пописане покретне ствари 

са њиховом процењеном вредношћу, која представља утврђену почетну вредност 

покретних ствари. Записник мора бити потписан од стране Председника или заменика 

председника Комисије за процену вредности и најмање два члана Комисије за процену 

вредности.  
 

V - ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ  
 

Члан 10. 

 Предузеће приступа поступку продаје покретних ствари путем јавног надметања 

или непосредном погодбом. Одлуку о продаји покретних ствари и образовању Комисије за 

спровођење поступка продаје покретних ствари (у даљем тексту: Комисија предузећа), 

доноси Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора Предузећа. Комисија предузећа 

има председника и два члана.  

Члан 11. 

Продаја путем јавног надметања спроводи се када је утврђена почетна вредност 

покретних ствари, већа од трошкова одношења, лежарине и других доспелих трошкова. 
 

Члан 12. 

Продаја путем јавног надметања врши се објављивањем јавног огласа у локалним 

медијима, у поступку који спроводи Комисија предузећа.  
 

Члан 13. 

 Јавно надметање је успешно спроведено уколико понуду поднесе и само један 

учесник под условом да прихвати утврђену почетну вредност покретних ствари.  
 

Члан 14. 
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Јавни оглас објављује се на огласној табли Предузећа и огласној табли општинске 

управе општине Блаце. Јавни оглас садржи: - податке о покретним стварима које се 

продају; - утврђену почетну вредност покретних ствари ; - износ депозита у висини од 

10% од утврђене почетне вредности покретних ствари, који полажу учесници јавног 

надметања; - време и место где се могу прегледати покретне ствари које се продају; - 

време и место одржавања јавног надметања; - рок за подношење пријава; - назнаку да се 

учеснику у поступку јавног надметања враћа депозит ако нису победили на јавном 

надметању; - рок за исплату цене и закључивање уговора; - рок за преузимање покретних 

ствари, - назнаку да се ствар продаје у виђеном стању, без гаранције за њена својства и 

исправност.  

Члан 15. 

 Потупак јавног надметања спроводи Комисија предузећа. Комисија предузећа води 

записник о јавном надметању, који потписују председник и чланови Комисије предузећа. 

Поступак отвара председник Комисије предузећа, након што утврди да ли су испуњени 

услови из чл.14. Одлуке. Јавно надметање се спроводи тако што учесници јавног 

надметања на позив председника Комисије предузећа дају своје понуде. Учесник јавног 

надметања је дужан да јасно и гласно каже своју понуду. Поступак јавног надметања је 

завршен када после трећег позива председника Комисије предузећа, нико од учесника не 

поднесе понуду вишу од претходне. Председник Комисије предузећа објављује најбољу 

понуду и име учесника, на основу које Комисија предузећа доноси Одлуку. На позив 

председника Комисије предузећа, учесник који је дао најбољу понуду потписује изјаву да 

је понудио највећу цену, са назнаком висине цене. Након тога председник Комисије 

предузећа објављује да је поступак јавног надметања завршен. Одлука о додели покретних 

ствари које су продате у поступку јавног надметања, обављује се на огласној табли 

Предузећа у року од 3 дана од дана завршетка поступка јавног надметања. На Одлуку 

учесници поступка јавног надметања имају право приговора у року од 3 дана од дана 

објављивања Одлуке на огласној табли. О приговору одлучује Надзорни одбор Предузећа. 

Одлука донета по приговору је коначна и објављује се на огласној табли Предузећа.  
 

Члан 16. 

Учесник који је дао најбољу понуду, дужан је да уплати износ наведен у Одлуци 

комисије предузећа, у року од 8 дана, од дана када је Одлука постала коначна. Ако не 

поступи у наведеном року губи право на закључење уговора и на повраћај уплаћеног 

депозита. У случају одустанка учесника, који је дао најбољу понуду, позива се други 

учесник који је дао другу најбољу понуду. Ако се не може извршити избор најповољније 

понуде понавља се поступак. Након уплате учесник из става 1. односно става 2. овог члана 

и Предузеће потписују Уговор у року од 8 дана.  
 

Члан 17. 

Ако покретна ствар не буде продата на јавном надметању, Комисија предузећа 

констатује да продаја није успела и доноси Закључак да се продаја покретних ствари 

наставља путем непосредне погодбе, по цени која може бити нижа од утврђене почетне 

вредности покретних ствари.  

 

 

Члан 18. 

Комисија предузећа доноси Закључак о продаји покретних ствари путем 

непосредне погодбе, када су трошкови одношења, лежарине и други доспели трошкови 

покретних ствари већи од утврђене почетне вредности покретних ствари.  
 

Члан 19. 

Уколико је постигнута вредност продатих ствари већа од кумулативних трошкова 

поступка, одношења, лежарине и других доспелих трошкова, Предузеће има обавезу да 

вишак вредности исплати власнику покретних ствари. У случају када је власник непознато 
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лице ова обавеза престаје протеком рока од 60 дана од дана извршене продаје и вишак 

вредности припада Предузећу. 
 

 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 20. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

пштине Блаце".  
                        

Број: I-011-570/17 

У Блацу, 31. 3. 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 

Рeпублике Србије“, број 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 - други закон), члана 39. Закона о 

прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број  65/13, 13/16 и 98/16) и члана 41. став 1. 

тачка 8. и 22. 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 31. 03. 2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се радно време угоститељских објеката на територији општине 

Блаце, надзор и казнене одредбе.  

Члан 2. 

Радно време у смислу ове Одлуке је време обављања делатности привредних субјеката и 

других правних лица у објектима из члана 1. ове Одлуке. Минимално дозвољено радно време је 

најкраће радно време у којем привредни субјект или друго правно лице мора обављати своју 

делатност. Максимално дозвољено радно време је најдуже радно време у којем привредни субјект 

или друго правно лице може обављати своју делатност.  

Привредни субјекти и друга правна лица из става 1. овог члана дужни су да на јасан, 

несумњив и лако уочљив начин истакну радно време на улазу у објекат у којем обављају 

делатност, односно на другом видном месту на којем обављају делатност и да се у сваком тренутку 

придржавају означеног радног времена. 

 

Члан 3. 

 Рад у угоститељском објекту мора бити организован на такав начин да се не ремети јавни 

ред и мир. 

 Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. ове Одлуке дужни су да 

испуњавају услове у складу са прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима 

се уређује заштита животне средине. 

 Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. ове Одлуке дужни су да у периоду 

пословања (током целе године или сезонски), утврде трајање и распоред радног времена у складу 

са одредбама ове Одлуке, да утврђено радно време видно истакну на главном улазу или другом 

видном месту објекта и да се придржавају назначеног радног времена у свом пословању. 

 Обавештење привредног субјекта да је објекат привремено затворен мора бити истакнуто 

на главном улазу или на другом видном месту објекта.  

 

Члан 4. 

Угоститељским објектима у смислу ове Одлуке сматрају се:  

1. угоститељски објекат за смештај, односно хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, 

туристичко насеље, апартманско насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, 

апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачка кућа, ловачка колиба и 

други објекти за пружање услуга смештаја независно од назива под којим послују (коначиште, 

хан, конак, етно кућа, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.);  

2. угоститељски објекат за пружање услуга исхране и пића, односно ресторан, кафана, бар, 

кетеринг објекат, објекат брзе хране, покретни објекат и други објекти (гостионица, крчма, коноба, 

механа, национална кућа, чарда, ресторан домаће кухиње, таверна, кафетерија, пицерија, 

печењара, грил, ћевабџиница, рибљи грил, пилећи грил, роштиљница, пивница, кафе-

посластичарница, палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро, биртија, аперитив бар, кафе бар, 

коктел бар, сендвич бар, салат бар, експресо бар, снек бар, ноћни бар, диско бар, дансинг бар, 

кабаре бар и друго). 

 

Члан 5. 

Рад у објектима из члана 4. ове Одлуке, привредни субјекти и друга правна лица морају 

организовати у складу са законом, тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у 
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суседству као и у складу са потребама грађана, локацијом објеката, њиховом наменом и животним 

и другим условима околине у којој се објекат налази. 

Под изразом "узнемиравање грађана" из претходног става овог члана, сматра се ометање 

људи емитовањем буке, извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких 

инструмената и других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким изворима буке и 

звучним сигналима, виком, емитовањем испарења и др. 

 "Узнемиравање грађана" утврђује се непосредним опажањем од стране комуналног 

инспектора, инспектора за заштиту животне средине или другог службеног лица, изјавама сведока, 

извештајем овлашћене организације на други начин у складу са законом. 

 

II РАДНО ВРЕМЕ  

Члан 6. 

 Радно време угоститељских објеката за смештај у периоду пословања (током целе године 

или у сезони) је сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата. 

 Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића утврђује се максимално радно 

време и то тако што могу почети са радом  најраније у 06,00 сати и могу радити најдуже до 24,00 

сата радним данима и недељом, а петком и суботом од 06,00 сати до 01,00 сати после поноћи. 

 Угоститељски објекти брзе хране у којима се припрема и послужује брза храна преко 

шалтера или на други начин било за непосредно конзумирање или ношење са собом могу да раде 

сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.  

Ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар и ноћни клубови  могу да раде максимално 

од 21,00 сата до 01,00 сата наредног дана и то радним данима и недељом, петком и суботом од 

21,00 до 03,00 сата наредног дана, с тим да  делатност обављају искључиво у затвореном простору 

са затвореним прозорима и вратима и у складу са условима предвиђеним законом. 

Члан 7. 

 Баште и терасе угоститељских објеката које су у функцији угоститељских објеката раде са 

почетком и завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат. 

 Угоститељски објекти који имају баште у обавези су да се придржавају вредности буке која 

је дозвољена за област у којој се налази угоститељски објекат. 

Члан 8. 

 Радно време угоститељсих објеката за пружање услуге исхране и пића који се налазе на 

аутобуској станици одређује се у складу са радним временом аутобуске станице. 

 

Члан 9. 

 Радно време угоститељских објеката може се продужити у односу на редовно, утврђено 

радно време и то у јулу и августу, као и за време државних празника у радне дане са 24,00 до 01.00, 

а за викенд (петак/ субота, субота/ недеља) са 01,00 до 02,00 сата у складу са захтевом за 

продужење радног времена. 

За време одржавања манифестација од јавног интереса за општину Блаце (Дани шљива ... ),  

за време божићних  и новогодишњих празника и у другим случајевима ванредних потреба  радно 

време се може продужити у складу са захтевом за продужење радног времена, који се подноси 

Председнику општине Блаце. 

Члан 10. 

Одговорно лице или лице које оно овласти у привредном субјекту и другом правном лицу 

дужно је да буде присутно у објекту на почетку и на крају радног времена.  

Лице из става 1. овог члана дужно је да до краја прописаног радног времена ослободи 

објекат од присуства лица која нису запослена у њему.  

Уколико се после истека прописаног радног времена у објекту затекну лица која у њему 

нису запослена, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.  

Члан 11. 

У случају проглашења ванредне ситуације (елементарне непогоде, епидемија, пандемија и 

томе слично) Општинско веће општине Блаце у складу са законом и овлашћењима из ове Одлуке 

може одредити другачији распоред, почетак и завршетак, радног времена за објекте из члана 1. ове 

Одлуке. 
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III НАДЗОР  

Члан 12. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине Блаце преко 

Одељења за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке обавља Одељење за 

инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију преко комуналних инспектора, инспектора 

за заштиту животне средине и других овлашћених службених лица у складу са законом. 

 

IV KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13. 

Новчаном казном од  50.000 динара казниће се за прекршај правно лице које: 

1) Одреди радно време супротно овој Одлуци; 

2) Почне са радом пре или ради дуже од радног времена утврђеног у Одлуци;  

3) Не изврши своје обавезе из члана 2. ове Одлуке; 

4) Поступа супротно одредбама члана 5. ове Одлуке; 

5) Поступа супротно одредбама члана 6. ове Одлуке; 

6) Поступа супротно одредбама члана 7. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 25.000 

динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 10.000 динара.  

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 14. 

Угоститељски објекти чије је радно време регулисано овом Одлуком и који већ послују на 

територији општине Блаце, дужни су да ускладе радно време свог објекта са одредбама ове 

Одлуке, у року од 15 дана од дана њеног ступања на снагу. 

  

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног  времена 

угоститељских објеката на територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 3/01, 

3/03 и 1/05).  

Члан 16. 

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

Блаце“. 

Број:I-130-587/17 

У Блацу, 31. 3. 2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                      Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 2. став 3. тачка 14. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник РС'', бр. 88/11 и 104/16), чл. 3. ст. 2, чл. 4. ст. 1. тач. 6, чл. 54. и 66. 

Закона о добробити животиња (''Службени гласник РС'', бр. 41/09), члана 46. Закона о 

ветеринарству (''Службени гласник РС'', бр. 91/2005, 30/2010), члaна 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 

101/16 – др. закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута oпштине Блаце (''Службени лист 

општине Блаце'', бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 31. 3. 2017. године, доноси 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о држању домаћих животиња на територији општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце, брoj 13/16),  

- мења се члан 35. тако што се после речи „објеката за држање домаћих 

животиња“ бришу речи „у суседне парцеле,“. 

 

Члан 2.  

 У члану 41. Одлуке брише се став 2. који гласи „На територији сеоских насеља 

уклањање лешева угинулих животиња са јавних површина и њихово покопавање врши 

Месна заједница“. 

 

Члан 3. 

  У свему осталом Одлука о држању домаћих животиња на територији општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце, бр. 13/16) остаје неизмењена. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Блаце''. 

 

 

Број: I-355-595/17 

У Блацу, 31. 3. 2017. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   Милош Васиљевић с.р.              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 15 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 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:  

31. 3. 2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду за 2016. годину Јавног комуналног 

предузећа „Блаце“, број 767-1, који је Надзорни одбор усвојио на седници одржаној дана 

30.3.2017. године.  

 

II 

 

 Решењем известити: Јавно комунално предузеће „Блаце“, са седиштем у Блацу и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-023-658/17 

  У Блацу, 31.3.2017.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 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: 

31. 3. 2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски извештај за 2016 годину Спортском центру 

„Блаце“, број 87/2016.  

 

II 

 

 Решењем известити: Спортски центар „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-664/17 

  У Блацу, 31. 3. 2017..године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 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: 

31. 3. 2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада за 2017. годину, Спортском центру „Блаце“, 

број 082/2017.  

 

II 

 

 Решењем известити: Спортски центар „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-663/17 

  У Блацу, 31. 3. 2017..године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 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:  

31. 3. 2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду и финансијском пословању за 2016. 

годину и План и Програм рада за 2017. годину, Дома здравља „Блаце“са седиштем у Блацу.  

 

II 

 

 Решењем известити: Дом здравља „Блаце“ са седиштем у Блацу и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-494/17 

  У Блацу, 31. 3. 2017.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 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:  

31. 3. 2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом за 2017. годину, 

Туристичкој организацији „Блаце“, са седиштем у Блацу.  

 

II 

 

 Решењем известити: Туристичку организацију „Блаце“ са седиштем у Блацу и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-022-641/17 

  У Блацу, 31. 3. 2017.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члaнa 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 - други закон)  и члaнa 41. стaв 

1 тачкa 8. 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 31. 3. 2017. године,  

доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању начелника Општинског штаба за ванредне ситуације  

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Небојша Симић, инспектор цивилне заштите општине Блаце, 

дужности начелника Општинског штаба за ванредне ситуације, из Блаца, због одласка у 

пензију. 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Тодоровић, инспектор за процену ризика од 

елементарних непогода и других несрећа из Прокупља, за начелника Општинског штаба 

за ванредне ситуације. 

 

II 

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

општине Блаце“. 

 

III 

 Решење се доставља: Небојши Симићу, из Блаца, Александру Тодоровићу, из 

Прокупља и архиви овог органа. 

 

 Број: I-820-1859/17 

 Дана: 31. 3. 2017. године  

  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Милош Васиљевић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 21 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

На основу члана 52. Став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 

бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 

132/14 и 145/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 

129/2007 и  83/2014 – др. закон и 101/2016- др. закон), чл. 2., чл. 3., чл. 4. и чл. 13. Правилника 

о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за 

контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 55/15) и чл. 41. став 1. тачка 31. 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 31. 3. 2017. године, донела је 

 

 

  РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

I        

 

           ИМЕНУЈЕ СЕ  Зоран Кнежевић, дипл. инж. еле. запослен у a.д. Електромрежа 

Србије, руководилац Погона Крушевац, са лиценцом ИКС 350H55309, 351H49209, 

450D75909 и 451D9009 за секретара Комисије за планове општине Блаце, на предлог 

локалне самоуправе. 
 

II 

 

          Решењем известити: Зорана Кнежевића, из Блаца, Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

III 

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

општине Блаце“.  

 

Број: I-02-682/17                                                                                      

У Блацу 31. 3. 2017. године        

                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Милош Васиљевић с.р.                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Страна 22 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

 

       На основу члана 36. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 31. и члана 46.  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 31.3.2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за развој, привреду и финансије, и 

то: 

  - Жарко Раденковић, из Блаца. 

 

II Решењем известити: Жарка Раденковића из Блаца, Одељење за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

    Број: I-02-683/17 

    У Блацу, 31.3.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                              Милош Васиљевић  с.р.                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 23 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

 

  На основу члана 36. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 

и 83/14 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 31. и члана 46.  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 31.3.2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

 

 

 

 I  ИМЕНУЈУ СЕ члан Комисије за развој, привреду и финансије, и то: 

  - Марија Јовановић, из Блаца. 

 

II Решењем известити: именовану, Oдељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

    Број: I-02-684/17 

    У Блацу, 31.3.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                              Милош Васиљевић с.р.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 24 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

 

         На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/2016), члана 36. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/14 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 8. и члана 46. 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 31.3.2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

                       I  РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана  Комисије за спровођење јавног конкурса 

за избор директора у јавним предузећима општине Блаце, и то: 

 

                      - Милосав Дуњић, из с. Мала Драгуша, 

                       

 

   II Решењем известити: Милосава Дуњића из с. Мала Драгуша, Одељење за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

 

                   III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављенo у 

„Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

    Број: I-02-685/17 

    У Блацу, 31.3.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Милош Васиљевић с.р.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 25 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/2016), члана 36. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/14 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 8. и члана 46. 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 31.3.2017. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 I  ИМЕНУЈЕ СЕ  члан  Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора 

у јавним предузећима општине Блаце, и то: 

 

                      - Златко Петровић, из Блаца 

                       

 

II Решењем известити: Златка Петровића из Блаца, Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

    Број: I-02-686/17 

    У Блацу, 31.3.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Милош Васиљевић с.р.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 26 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 20. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) 

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: 31.3.2017.  

године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„БЛАЦЕ“ 

 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Туристичке организације „Блаце“, са 

седиштем у Блацу,  из реда запослених: 

-Драган Стевановић, из Стубла. 

 

 

II 

           Решењем известити: именованог, Туристичку организацију „Блаце“ и архиву  

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-687/17 

У Блацу, 31.3.2017 године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      Милош Васиљевић с.р.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 27 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 22. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) 

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: 31. 3. 2017.  

године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„БЛАЦЕ“ 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Туристичке организације „Блаце“, са 

седиштем у Блацу, и то : 

1. Милош Раденковић, из с. Горња Драгуша 

 

II 

 Решењем известити: Милоша Раденковића, из с. Горња Драгуша, Туристичку 

организацију „Блаце“ и архиву овог органа. 

 

 

III 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-688/17 

У Блацу, 31. 3. 2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   Mилош Васиљевић с.р. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 28 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 32. Закона о локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14 –др. закон и 101/2016-др. закон), члана 48. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) и члана 41. 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 31.3.2017. године, донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

           I ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат у Скупштини општине Блаце, дана  31.3.2017. 

године, Адаму Павловићу, ВК аутолимару, из Сибнице, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.. 

           

          II Закључак доставити: Адаму Павловићу, Одељењу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиви Скупштине општине 

Блаце. 

 

         III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за административна питања  Скупштине општине Блаце, на седници 

одржаној дана 31.3.2017. године, донела је Одлуку о утврђивању одборничког мандата      

Адаму Павловићу, из Сибнице, са одборничке листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ на упражњено одборничко место у  Скупштини општине Блаце. 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.3.2017.  године, након 

извештаја од стране Комисије за административна питања донела је закључак о 

потврђивању одборничког мандата  Адаму Павловићу из Сибнице. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду у 

року од 48 часова од дана доношења закључка. 

 

    Број: I-02-679/17 

    У Блацу, 31.3.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Милош Васиљевић с.р.                                                                                                                                 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 29 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 
На основу члана 5. и 6. став 1. Правилника о начину финансирања пројеката Удружења 
грађана и невладиних организација („Сл. лист општине Блаце“, бр. 3/15) 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, на седници одржаној дана 28. 3. 2017. године, доноси 
 

 ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА  

СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

      Члан 1. 

 Расписује се Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса Удружења 

грађана и невалдиних организација. На конкурсу могу да учествују Удружења грађана и 

невладине организације који су регистровани на територији општине Блаце, с тим да све 

пројектне активности морају реализовати на територији општине Блаце или ван 

територије општине Блаце, али да својим активностима представљају Општину. 

 

      Члан 2. 

Средства се додељују за реализацију пројеката од јавног интереса из следећих области: 

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са 

Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, 

помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, 

образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите 

животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима 

удружење и невладина организација искључиво и непосредно следи јавне потребе, као 

програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, 

цивилног и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на 

волонтеризму, превенција насиља и афирмацију грађанског активизма. 

 

      Члан 3. 

 Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе 

800.000,00 динара. 

 Максимална вредност пројекта које Удружење грађана и невладина организација 

може да добије по расписаном конкурсу је 150.000 динара. 

 

      Члан 4.  

 Предлагач је обавезан да достави следећу документацију: 

-пријавни образац и образац за буџетски пројекат; 

-копија решења о упису у регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР); 

-копија ПИБ обрасца; 

-копија картона депонованих потписа; 

-копија личне карте одговорног лица; 

-копија Статута подносиоца пријаве; 

-финансијски план. 

 

     Члан 5. 

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној 

коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса 

Удружења грађана и невладиних организација – не отварати“, путем поште на адресу: 

Општина Блаце, улица Карађорђева број 4, или лично на писарници Општинске управе 

Општине Блаце. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

 



Страна 30 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

Удружење грађана и невладиних организација може да поднесе само једну пријаву. 

Конкурсна документација се може преузети са интернет странице Општине Блаце: 

www.blace.org.rs. 

 

     Члан 6. 

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са 

следећим критеријумима: 

1. Усклађеног пројекта са захтевима конкурса,                    

             максимално 10 бодова,  

2. Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања 

програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма 

и његова одрживост, 

                    максимално 10 бодова,  

3. Остварени резултати претходних година и кадровска опремљеност, 

                    максимално 10 бодова,     
4. Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен 

унапређења    стања у области у којој се програм спроводи,    

                    максимално 10 бодова,  
5. Сарадња и плаћање јавног интереса и значаја локалне заједнице, 

                    максимално 10 бодова. 

 

     Члан 7. 

Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 

позива. 

По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од 

завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу. 

Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг-листу са бодовима 

предложених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из 

буџета Општине Блаце. 

Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли Општине Блаце и 

на званичној интернет презентацији Општине Блаце: www.blace.org.rs. 

Извештај се доставља Општинском већу општине Блаце које доноси одлуку о 

избору пројеката и додели средстава који се финансирају из буџета општине Блаце. На 

основу одлуке Општинског већа општине Блаце Председник општине Блаце закључује 

Уговор о финансирању пројеката Удружења грађана и невладиних организација 

средствима из буџета општине Блаце.   

 

     Члан 8. 

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

општине Блаце“. 

 
Број: II-400-632/17 
Дана, 28. 3. 2017. године 
ГА 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
         
                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Зоран Јозић с.р.       
 
 
 
                                           

http://www.blace.org.rs/
http://www.blace.org.rs/


Страна 31 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 207. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 

24/11),  члана 68. став 1 тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист оштине Блаце“, 

број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 5. став 2. тач. 1. Одлуком о социјалној заштити 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце”, број 4/14, 9/15 и 13/16), Општинско 

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. 3. 2017. године, доноси 

 

 О Д Л У К У 

о опредељењу средстава из Уговора о наменским трансферима  

у социјалној заштити 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком опредељују се средства наменског трансфера у социјалној заштити, 

пренетих Општини Блаце од стране Републике Србије - Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, по Уговору о наменским трансферима, број II-

400-544/17, од 15. 3. 2017. године, у износу од 3.303.161,83 (тримилиона 

тристотинетрихиљадестошездесетједан и 83/100) динара, за финансирање пружање услуга 

у социјалној заштити предвиђених Одлуком о социјалној заштити општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце”, број 4/14, 9/15 и 13/16): 1. “Помоћ и нега у кући за 

одрасле и старије особе”. 

 

Члан 2. 

 

О реализацији ове одлуке стараће се Општинска управа – Одељење за буџет, 

финансије и локалнУ пореску администрацију.  

 

Члан 3. 

 

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

општине Блаце“.  

 

Број: II-400-636/2017 

Дана 28. 3. 2017. године 

ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                Зоран Јозић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 32 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

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. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину 

(„Сл. лист општине Блаце“, број 13/16), Oпштинско веће општине Блаце, решавајући по 

захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

ЛПА, на седници одржаној дана 28. 3. 2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава буџетске резерве  

 

1. Културном центру „Драинац“, у Блацу, одобравају се новчана средства у 

износу од 30.000,00 динара, са позиције 78 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, 

економска класификација 499100, функционална класификација 160, за суфинансирање 

учешћа представника Културног центра „Драинац“, у Блацу, на фолклорном фезивалу 

„VOLVIS FOLKLORE FESTIVAL 2017“, који ће бити одржан у Грчкој, у месту Ставрос, у 

периоду од 12, до 19. маја 2017. године, по захтеву овог Културног центра,бр. II-400-556, 

од 15. 3. 2017, и по предлогу Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, од 29. 3. 2017. године. 

 

 2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета Општине Блаце на жиро рачун 

Културног центра „Драинац“. 

 

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 5.03 – Општинска управа /Културни центар „Драинац“, Програм 

13 –  Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001-Функционисање 

локалних установа културе, увећањем апропријације (позиције) 173 – „остале опште 

услуге“, економска класификација 423900, функционална класификација 820.   

 

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

 

 Број: II-400-556/17 

 У Блацу, дана 28. 3. 2017. год 

 ГА 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                Зоран Јозић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 33 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

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. и чл. 68. 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 („Сл. лист општине Блаце“, број 13/16), Општинско веће општине Блаце, 

решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Одељења 

за буџет, финасије и локалну пореску администрације, на седници одржаној дана 28. 3. 

2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 

1. ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, употреба 

новчаних средства, у износу од 105.919,00 динара, са позиције 78 „текућа резерва“ буџета 

општине Блаце, економска класификација 499100, функционална класификација 160, зa 

реализацију протокола посете и боравка делегације братског града Водњана Дигнано из 

Истарске Жупаније, у периоду од 24-28. јануара, односно делегације ученика и професора 

ОШ „Водњан“ (35 ученика, 5 наставника школе и 2 возача аутобуса),  по захтеву Основне 

школе „Стојан Новаковић“, дел. бр. 153/1, oд 10. 3. 2017. године, а на предлог Одељења за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Основне школе 

„Стојан Новаковић“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

4. 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 и васпитање, Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних 

школа, увећањем апропријације (позиције)-132-ОШ „Стојан Новаковић“, економска 

класификација 463100, у оквиру њиховог финансијског плана, отварањем позиције) „4249 

– Остале специјализоване услуге“.  

   

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Број: II-400-507/17 

У Блацу, 28. 3. 2017. године  

 ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ         

                                                                                             

             ПРЕДСЕДНИК 

             Зоран Јозић с.р.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 



Страна 34 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

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.  и чл. 68. 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 („Сл. лист општине Блаце“, број 13/16), Општинско веће општине Блаце, 

решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, на седници одржаној 

дана 28. 3. 2017. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 

1. ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, употреба 

новчаних средства, у износу од 30.000,00 динара, са позиције 78 „текућа резерва“ буџета 

општине Блаце, економска класификација 499100, функционална класификација 160, зa 

помоћ у лечењу Милорада Дурмића, из Рашице, помоћног радника у истуреном одељењу 

школе у Рашици, по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, дел. бр. 153/1, oд 21. 3. 

2017. године, а на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

 

2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Основне школе 

„Стојан Новаковић“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

4. 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 и васпитање,  Програмска активност: 2002-0001-Функционисање основних 

школа,  увећањем позиције 132-ОШ „Стојан Новаковић“, економска класификација 

463100, а у оквиру њиховог финансијског плана, увећањем позиције „4144 - помоћ у 

медицинском лечењу запосленог“. 

 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Број: II-400-594/17 

У Блацу, 28. 3. 2017. године  

 ГА 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ         

                                                                                             

             ПРЕДСЕДНИК 

             Зоран Јозић с.р.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 35 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу чл. 65. ст. 1. тач. 3. и 8. и чл. 68. ст. 1. тач. 2. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2017. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/16), решавајући по 

захтеву Слађане Раичевић, из Блаца, Општинско веће општине Блаце, на седници 

одржаној дана 28. 3. 2017. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

       

1. Растку Раичевићу, из Блаца, студенту IV године Филозофског факултета, у 

Косовској Митровици, одобравају се средства у износу од 25.000,00 динара, са позиције 78 

„текућа буџетска резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, 

функционална класификација 160, у виду једнократне новчане помоћи у школовању и 

студирању, по захтеву Слађане Раичевић, мајке овог студента, oд 9. 3. 2017. године, а на 

предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

 

 2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета Општине Блаце на рачун, који је 

именовани у обавези да достави надлежној служби. 

 

 3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски, за намене за 

којe су иста одобрена. 

 

 4 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 11 – Социјална и 

дечја заштита, Програмска активност: 0901-0006-Подршка деци и породицама са децом, 

увећањем позицији 139-„Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ 

економска класификација 472700, класификација 942.    

               

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Број: II-67-99/17 

 У Блацу, дана 28. 3. 2017. год 

 ГА 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                 Зоран Јозић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 36 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

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. и чл. 68. Статута општине Блаце („Службени 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), Oпштинско веће општине Блаце, 

разматрајући захтев Зорана Јозића, председника општине Блаце и Милоша Чолића, 

саветника за информисање општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и 

ЛПА, на седници одржаној дана 28. 3. 2017. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 239.000,00 динара, Зорану 

Јозићу, Председнику општине Блаце и Милошу Чолићу, саветнику за информисање 

општине Блаце              са позиције 78 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска 

класификација 499100, функционална класификација 160, на име накнаде трошкова пута 

(повратне авио карте, осигурање, трошкове издавања Америчке визе), за одлазак на 

службено путовање ради посете Универзитету Алабама, у граду Тускалуса, у Савезној 

држави Алабама (САД), у пероду од 11 – 17 априла ове године, заједно са Миленoм 

Мијатовић, Јованом Судимац, Луком Ђурићем, Андријом Урошевићем и Симоном 

Јевремовић, учесницима програма Serbia fellowship experience, ради промоције локалне 

самоуправе и наставка сарадње са америчким универзитетима и лобирања код фондова 

америчких донатора у Србији и у периоду 18 и 19. априла, за посету Амбасади Републике 

Србије, у Вашингтону, ради радног састанка са абасадором господином Ђерђом 

Матковићем. по предлогу Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, од 29. 3. 2017. године. 

 

2. Одобрена средства са буџета Општине Блаце пренети на рачун агенције 

„Travego“ d.o.o. која обавља резервацију авио летова и визне обраде.  

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена и да доказ о утрошеним средствима, по повратку са службеног пута 

доставе надлежном Одељењу. 

 

4. 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 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 14 –  Развој 

спорта и омладине, Пројекат: 1301-П04-Програм сарадње са Универзитетом Алабама, 

отварањем нове апропријације (позиције) 156/1 – „Трошкови службених путовања у 

иностранство“, економска класификација 422200, функционална класификација 860.   

 

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

 

Број: II-400-622/17 

Дана, 28. 3. 2017. године  

ГА                                                                         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             Зоран Јозић с.р. 

                                                    

 

                                           



Страна 37 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

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. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2017. годину 

(„Сл. лист општине Блаце“, број 13/16), Oпштинско веће општине Блаце, решавајући по 

захтеву Милене Мијатовић, Јоване Судимац, Луке Ђурића, Андрије Урошевића, на 

предлог Одељења за буџет, финансије и ЛПА, на седници одржаној дана 28. 3. 2017. 

године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ учесницима програма Serbia fellowship experience новчана 

средства у износу од 650.000,00 динара, односно Милени Мијатовић, координатору и 

члановима програма: Јовани Судимац, Луки Ђурићу, Андрији Урошевићу и Симони 

Јевремовић, понаособ по 130.000,00 динара, са позиције 78 „текућа резерва“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499100, функционална класификација 160, на 

име накнаде трошкова пута (повратне авио карте, осигурање, трошкове издавања 

Америчке визе), за одлазак на студијско путовање ради посете Универзитету Алабама, у 

граду Тускалуса, у Савезној држави Алабама (САД), у пероду од 11 – 17. априла ове 

године, за учешће у програму Serbia fellowship experience, ради васпитно – образовне, 

културне сарадње између младих Србије и Америке, кроз размену и дијалог и у периоду 

18 и 19. априла, за посету Амбасади Републике Србије, у Вашингтону, ради радног 

састанка са абасадором господином Ђерђом Матковићем, по захтеву именованих, бр. II-

400-638, од 28. 3. 2017. и по предлогу Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, од 29. 3. 2017. године. 

 

2. Одобрена средства са буџета Општине Блаце исплатити именованима на жиро 

рачуна који ће бити накнадно достављени.  

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена и да доказ о утрошеним средствима, по повратку са службеног пута 

доставе надлежном Одељењу. 

 

4. 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 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 14 –  Развој 

спорта и омладине, Пројекат: 1301-1104-Програм сарадње са Универзитетом Алабама, 

отварањем нове апропријације (позиције) 156/2 – „накнада из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт“, економска класификација 422200, функционална класификација 

860.   

 

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

 

Број: II-400-638/17 

Дана, 28. 3. 2017. године  

ГА                                                                         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                  Зоран Јозић с.р. 

 

 



Страна 38 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон), члана 

8. и члана 12. Одлуке о социјалној заштити Општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“ број 9/14, 9/15 и 13/16) и члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине 

Блаце, дана 28.3.2017. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА КОРИСНИКА  

ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ 

 

 

I У решењу председника Општине Блаце број II-02-498/15 од 30.3.2015. године о 

именовању Комисије за решавање по захтевима корисника за једнократну помоћ из буџета 

Општине Блаце, врши се измена ставa I тачка 1. тако да уместо: 

 

„Ана Антић, већница Општинског већа општине Блаце, за председника“, сада 

гласи: 

 

„Драгана Раденковић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, буџетску 

инспекцију и ревизију Општинске управе општине Блаце, за председника“. 

 

II У свему осталом решење број II-02-498/15 од 30.3.2015. године остаје 

неизмењено. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења а исто ће бити објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

IV Решење доставити именованима, Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем 

у Блацу и архиви. 

 

 

Број II-02-635/17 

У Блацу, дана 28.3.2017. године 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                    Зоран Јозић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 39 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

 

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), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Туристичке организације „Блаце“, у Блацу, на 

предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 14. 3. 2017. 

године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Туристичкој организацији „Блаце“, у Блацу, новчана 

средства у износу од 152.772,00 динара, са позиције 78 „текућа буџетска резерва“ буџета 

Општине Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-

Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, зa измирење обавеза насталих 

адаптирањем и уређењем службених просторија, на предлог Одељења за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, од 10.3. 2017. године, по захтеву број II-400-489, од 8. 

3. 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, отварањем нове апропријације (позиције) 275/1 – „текућа поправка и одржавање 

зграда и објеката“, економска класификација 425100, функционална класификација 473.   

 

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

 

Број: II-400-489/17 

У Блацу, 14. 3. 2017. године  

ГА 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        ОПШТИНА БЛАЦЕ                                                                          

                                                                                  Зоран Јозић с.р. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 40 

Службени лист Општине Блаце број 4/17 

 

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), Председник општине Блаце, решавајући по 

захтеву Општинске управе - Одељења Фонда за грађевинско земљиште, општинске и 

некатегорисане путеве, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, дана  20. 3. 2017. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 836.596,00 динара, са позиције 

78 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 

функционална класификација 160, зa реализацију за извођење вишка радова чија је 

потреба предвиђена чланом 17. Уговора, бр. II-400-1933/167, oд 10. 11. 2016. године 

(између Министарства привреде Републике Србије, као наручиоца, Општине Блаце, као 

корисника и „Металпласт - Павловић“ д.о.о. Ђуревац, Блаце, као извођача), о извођењу 

радова, који се односе на земљане радове, уклањање дрвећа, радова на плочастом 

пропусту – бетон и арматура на изградњи деонице пута у Горњој Пребрези до 

археолошког налазишта, по захтеву Одељења Фонда за грађевинско земљиште, општинске 

и некатегорисане путеве, а на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, од 20. 3. 2017. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 7 –  

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат: 0701-0001-Изградња 

пута у Горњој Пребрези, увећањем апропријације (позиције) 126 – „Изградња зграда и 

објеката“, економска класификација 511200, функционална класификација 451.   

 

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

 

Број: II-400-588/17 

У Блацу, 20. 3. 2017. године  

ГА 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                        ОПШТИНА БЛАЦЕ                                                                          

                                                                                  Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 12. став 9. Закона о инспекцијском надзору („Службени 

гласник РС”, број 36/15) и тачке 10. Решења о образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Блаце 

(„Службени лист Општине Блаце“ број 2/17), Комисија за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности општине Блаце доноси 

 

 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ 

 

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Предмет 

                                                 Члан 1. 

Овим Пословником ближе се уређују питања од значаја за рад Комисија над 

пословима из изворне надлежности општине Блаце (у даљем тексту: Комисија, у 

одговарајућем падежу). 

 

Примена 

                                                                     Члан 2. 

Одредбе овог Пословника примењују се на рад Комисије. 
Одредбе овог Пословника сходно се примењују и на рад радних група и стручних 

тимова, који се образују у оквиру Комисије. 

 

Послови, задаци и акти Комисије  

 

                             Члан 3. 

Послови и задаци које обавља и акти које доноси Комисија су утврђени Законом о 

инспекцијском надзору надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) и Решењем о 

образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“ број 2/17). 

 

Јавност рада 
 

      

Рад Комисије је јаван. 
                    Члан 4. 

Јавност рада Комисије може се искључити, у целини или делимично, само на 

основу одлуке Комисије у случајевима прописаним законом. 

Седницама  Комисије  могу  у  својству  учесника  седнице,  односно  састанка 

присуствовати,  на  основу  претходне  сагласности  председника  Комисије,  чланови 

радних група и стручних тимова, стручњаци из области које се разматрају и друга лица. 

Сва  лица  која  присуствују  седници  и  састанку  дужна  су  да  се  придржавају 

одредаба  овог  Пословника,  без  обзира  на  својство  у ком  присуствују седници  или 

састанку. 
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II. ТОК И САДРЖИНА СЕДНИЦА И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА РАД КОМИСИЈЕ 

 

Седнице 

 

                                                               Члан 5. 

Комисија одлучује о питањима из делокруга својих послова и задатака на 

седницама. 

Седнице могу бити редовне и ванредне. 

Ванредне седнице се одржавају у складу са потребама. 
У случајевима хитности, када постоји опасност због одлагања, седница се 

може одржати путем средстава даљинске комуникације. 

 

 

Припрема материјала за седницу 

 

 

Члан 6. 

Припрему материјала за седницу, као и друге послове везане за 

припремање седнице Комисије обавља Општинска управа општине Блаце, Одељење 

органа општине. 

Припрема материјала за седницу обухвата коначну обраду са припремљеним 

алтернативама, мишљењима и предлозима. 

 

 

Сазивање седнице 

 

Члан 7. 

Седницу Комисије сазива, писаним путем, најкасније у року од пет дана пре 

њеног одржавања, председник Комисије, а у случају његове одсутности исту сазива 

заменик председника Комисије. 

Члан Комисије може дати иницијативу за одржавање ванредне седнице. 

Председник је дужан да сазове ванредну седницу Комисије на предлог 

најмање једне трећине чланова Комисије, најкасније у року од три дана од дана 

подношења предлога. 

Иницијатива и предлог за сазивање ванредне седнице морају бити у писаној 

форми и садржати питања чије се разматрање предлаже са одговарајућим 

образложењем. Уз иницијативу и предлог се прилаже предлог дневног реда и материјал 

који се на њега односи. 

 

 

Позив за седницу 

 

Члан 8. 

Позив за седницу, са назнаком места, датума и времена одржавања седнице 

доставља се члановима Комисије и другим лицима која се позивају на седницу, 

најкасније пет дана пре одржавања седнице, у писаном облику или електронским путем. 

У изузетно хитним и оправданим случајевима, седнице Комисије могу се 

заказивати телефонским путем. 

Уз позив достављају се и предлог дневног реда, записник с претходне 
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седнице, предлози аката и други материјали који ће бити разматрани на седници. 

Позваним лицима достављају се материјали само за тачке дневног реда због којих се 

позивају. 

Изузетно, ако је то неопходно због хитности поступања, материјал за 

седницу може се доставити и у краћем року од рока из става 1. овог члана. 

 

 

 

Председавање седницом 

 

Члан 9. 

Седници председава председник Комисије. 
Ако је председник одсутан или спречен, седницом председава заменик 

председника Комисије, вршећи права, обавезе и одговорности које има председник. 

 

Кворум 

                                                                 Члан 10. 

Кворум за одржавање седнице постоји ако јој присуствује више од 

половине укупног броја чланова Комисије. 

Када је, у изузетним случајевима, члан Комисије спречен да учествује у 

раду, замењује га заменик члана, са правима, обавезама и одговорностима које има 

члан Комисије. 

Кворум за одржавање седнице председник утврђује пре почетка седнице. 

Уколико председник утврди да не постоји кворум, доноси одлуку о 

одлагању седнице, у складу са чланом 18. овог Пословника. 

Након што утврди да постоји кворум, председник отвара седницу, предлаже 

дневни ред и даје кратка обавештења и објашњења у вези са седницом. 

 

 

Утврђивање дневног реда 

 

Члан 11. 

Пошто председник отвори седницу, утврђује се њен дневни ред. 
Председник чита предлог дневног реда седнице и позива чланове да се изјасне 

о том предлогу. 

Члан Комисије може да предложи допуну дневног реда и  да се у дневни ред 

уврсти питање чије би неразматрање могло да изазове штетне последице. Члан је 

дужан да свој предлог образложи. 

Материјали који нису достављени уз позив и предлог дневног реда увршћују се 

у предлог допуњеног дневног реда према редоследу по којем су предложени, 

независно од врсте акта или садржине материјала. 

Материјали којима се допуњује дневни ред на самој седници морају бити 

припремљени у складу са овим Пословником. 

Председник ставља на гласање измењени или допуњени предлог дневног реда. 

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова. 

Председник проглашава утврђени дневни ред седнице. 

Дневни ред утврђује се на почетку седнице и не може се мењати у току 

трајања седнице, осим измене у редоследу разматрања појединих питања која су 

утврђена у дневном реду. 

Учесници седнице дужни су да се придржавају дневног реда. 
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Усвајање записника с претходне седнице 

 

Члан 12. 

Пошто се утврди дневни ред седнице, усваја се записник с претходне седнице. 
Члан Комисије има право да стави примедбе на записник, писмено пре 

седнице или усмено на седници на којој се усваја записник. 

О тим примедбама одлучује Комисија. 

Ако Комисија усвоји примедбе, извршиће се одговарајуће измене у записнику. 

 

 

Разматрање тачака дневног реда 

 

Члан 13. 

Разматрање тачке дневног реда почиње тако што представник предлагача 

кратко образлаже материјал ако председник оцени да је то потребно или ако то 

представник предлагача изричито захтева. 

За поједина питања, односно поједине тачке дневног реда може се одредити 

известилац испред Одбора за координацију инспекцијског надзора, односно радне 

групе и стручног тима, који је разматрао то питање. Известилац износи проблематику 

питања, као и закључке, мишљења и предлоге поводом тог питања. 

Потом, почиње расправа у којој учесници на седници могу да изнесу своје 

примедбе и предлоге и да затраже додатна објашњења. 

Разматрање тачака дневног реда и расправа о њима води се појединачно. 

У разматрању питања која су на дневном реду седнице, имају право да учествују 

чланови Комисије и други учесници седнице. Сваки учесник седнице има право да 

говори о сваком питању које је на дневном реду седнице и може о истом питању 

говорити више пута. 

Комисија може, на предлог председника, одлучити да се излагања учесника у 

расправи временски ограниче, као и да се истом учеснику у расправи не дозволи 

дискусија по појединим тачкама дневног реда више пута. 

На седници нико не може учествовати у расправи пре него што добије реч од 

председника. Реч се даје по редоследу пријављивања. Пријаве за реч се подносе 

председнику одмах по отварању расправе о појединој тачки дневног реда и могу се 

подносити све до закључења расправе. 

Мимо реда пријављивања реч се може дати само учеснику седнице који је из 

реда лица које је учествовало у сачињавању предлога акта и даје допунска објашњења у 

вези са питањем које се разматра на седници. 

Учесник који добије реч дужан је да се придржава предмета расправљања и 

може говорити само о питању које је на дневном реду седнице. 

Излагања учесника треба да буду конкретна, језгровита и јасна, без непотребних 

понављања, и да садржи предлоге за решење питања које се разматра, уколико излагање 

није информативне природе. 

Председник може да прекине седницу док се не усагласе ставови о неком 

питању. 

Разматрање и расправљање поједине тачке дневног реда седнице траје све док 

сви пријављени учесници седнице не заврше своје излагање. 

Када утврди да више нема пријављених учесника по одређеној тачки дневног 

реда седнице, председник закључује расправљање о тој тачки. 

Изузетно, Одбор за координацију инспекцијског надзора, на предлог 

председника, може одлучити да се разматрање и расправа о одређеној тачки дневног 
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реда закључи и пре него што сви пријављени учесници седнице дају своје излагање, 

када је питање о коме се расправља довољно расправљено и разјашњено, тако да се о 

њему може донети одлука. 

 

Одржавање реда на седници 

 

Члан 14. 

О реду на седници стара се председник. 
Председник је дужан да поштује и примењује начело равноправности чланова 

Комисије, односно учесника седнице тако да сви чланови, односно учесници седнице 

уживају једнака права и исте обавезе, што укључује исту прилику да активно учествују 

у раду седнице. 

Ради одржавања реда на седници, председник може да изрекне следеће мере: 

1) упозорење; 

2) опомена; 

3) одузимање речи; 

4) удаљење са седнице. 

Председник је дужан да обезбеди да учесника седнице нико не омета или 

угрожава у његовом излагању. 

Учесника седнице може упозорити, опоменути или прекинути у излагању само 

председник. 

Учесник седнице има право на реплику на излагање другог учесника седнице. 

Одлуку да се дозволи реплика доноси председник. Реплика не може трајати дуже од пет 

минута. 

Ако се учесник у расправи у свом излагању удаљи од питања које је на дневном 

реду седнице или је његово излагање преопширно, председник ће га упозорити да се 

придржава утврђеног дневног реда, односно да у свом излагању буде краћи, јаснији и 

конкретнији. 

Ако учесник у расправи не поступи по овом упозорењу и настави да излаже на 

начин из става 7. овог члана, председник ће му изрећи  опомену. 

Ако, и поред опомене, учесник у расправи настави са излагањем које је удаљено 

од питања које је на дневном реду седнице или је преопширно, председник ће му 

одузети реч. 

Ако учесник седнице својим излагањем омаловажава, потцењује или вређа друге 

учеснике или друга лица, говори када није добио реч, прекида или омета говорника у 

излагању или на други начин нарушава редован ток седнице, ред на седници или рад 

Одбора за координацију инспекцијског надзора, председник ће му изрећи опомену. 

Ако опоменути учесник настави да и даље нарушава редован ток седнице, ред на 

седници или рад Комисије, председник ће му одузети реч, а у тежим случајевима ће му 

изрећи меру удаљења са седнице. 

Учесник седнице коме је изречена мера одузимања речи дужан је да без одлагања 

престане с излагањем. Ако се учесник седнице оглуши о ову меру, председник ће овом 

учеснику изрећи меру удаљења са седнице, а може и одредити паузу. 

Учесник седнице коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах 

удаљи из сале у којој се седница одржава. 

Уколико учесник седнице одбије да се удаљи са седнице, председник ће одредити 

паузу до извршења мере удаљења. 

Члан Комисије коме је изречена мера удаљења са седнице сматра се неоправдано 

одсутним. 
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Пословна и службена тајна 

 

Члан 15. 

Ако се на седници разматрају подаци, односно документи који се сматрају 

пословном или службеном тајном, председник ће упозорити присутне да оно што у вези 

с тим сазнају чувају као службену тајну. 

Учесници седнице су дужни да поступе по овом упозорењу. 

 

Одлучивање 

Члан 16. 
По завршеној расправи, Комисија одлучује о тачки већином гласова присутних 

чланова (проста већина) тако што прихвата или не прихвата предлог садржан у њој. 

Изузетно, када се даје мишљење на предлог плана инспекцијског надзора, који је 

Комисији доставила инспекција, и утврђују смернице и дају упутства у циљу 

унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, за 

доношење одлуке је потребна двотрећинска (квалификована) већина гласова присутних 

чланова. 

Председник утврђује да ли је предлог прихваћен или није прихваћен. 
У случају једнаке поделе гласова, глас председника Комисије је одлучујући. 

Председник је овлашћен да одложи одлучивање и да предлагачу остави додатни 

рок да измени или допуни материјал. 

 

Гласање 

Члан 17. 

Комисија одлучује гласањем. 

Сваки члан Комисије има један глас. 

Гласа се дизањем руке, појединачним изјашњавањем или на други технички 

изводљив начин. 

Члан има право да изузме мишљење и да то образложи, што се уноси у записник.  

Предлог одлуке о поједином питању које је било на дневном реду седнице на 

гласање ставља председник. Пре гласања, председник је дужан да недвосмислено изнесе 

о ком предлогу се гласа и да формулише предлог одлуке коју Комисија треба да донесе 

тако да се о њему јасно може гласати опцијама: „за“, „против“ и „уздржан“. 

 

Одлагање седнице 

Члан 18. 

Седница се одлаже када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у 

заказаном термину. 

Седница  се  одлаже  и када  председник, пре  њеног  отварања,  установи  да  не 

постоји кворум. 

Седницу одлаже председник. 

Ако  је  седница  одложена  због  недостатка  кворума,  може  се  са  одлагањем 

истовремено одлучити и о месту и времену одржавања нове седнице. 

Ако је седница одложена због недостатка кворума, сазива се поновљена седница 

са истим дневним редом. 

Ако се предлог дневног реда одложене седнице допуни, члановима се доставља 

само допуна предлога дневног реда са писаним материјалом уз ту допуну. 
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Прекид седнице 

 

     Члан 19. 

Седница се прекида у следећим случајевима: 
1) када се у току трајања седнице број чланова смањи тако да не постоји кворум 

гласова потребан за одржавање седнице; 

2) када седница, због дугог трајања, не може да се заврши истог дана у коме се 

одржава; 

3) када  дође до  тежег  нарушавања реда  на  седници,  а  председник  не  може  да 

упостави ред редовним мерама. 

На предлог председника или другог учесника седнице, Комисија може одлучити 

да се расправљање о поједином питању прекине и да се поново проучи и припреми, 

односно  да  се  прибаве  додатни  подаци  и  додатно  утврде  чињенице.  Ово  

питање разматра се, по правилу, на следећој седници Комисије. 

Седницу прекида и њен наставак заказује председник. 

 

Закључивање седнице 

 

Члан 20. 

По  завршеном  разматрању  свих  тачака  дневног  реда  седнице  и  

одлучивању, председник закључује седницу. 

 

Записник 

 

Члан 21. 

О седници Комисије води се записник који садржи нарочито: 
- редни број седнице; 

- датум, место и време одржавања седнице; 

- време њеног почетка; 

- име председавајућег седницом; 

- подаци о присутним и одсутним члановима; 

- кворум за одржавање седнице; 

- утврђени дневни ред; 

- питања и предлоге који су разматрани и о којима се расправљало, са 

имена учесника у расправи; 

- резултате одлучивања по појединим тачкама дневног реда; 

- издвојена мишљења; 

- време кад је седница завршена; 

- потпис председавајућег и 

- потпис записничара. 

На захтев чланова, председник може одлучити да се у записник унесу и 

други подаци. 

Сви  подаци  унети  у записник  морају одговарати  стварном  току  и  

садржини седнице. 

Записник води записничар , којег у том својству одређује Начелник 

општинске управе. Приликом одређивања записничара не доноси се формална одлука. 

Седница се може тонски снимати или се о седници може организовати 

вођење стенографских бележака, које су саставни део записника. 

Саставни део записника са седнице  чине списак  учесника седнице и  докази 

о њеном сазивању. 
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Саставни део записника чине акти донети на седници, као и анализе, извештаји и 

други материјали који су на седници разматрани. 

 

 

Форма, садржина, достављање и објављивање аката 

 

Члан 22. 

Комисија доноси акте у форми: 
1) мишљења; 

2) смерница; 

3) упутстава; 

4) решења; 

5) иницијатива; 

6) препорука; 

7) закључака и 

8) извештаја. 

Председник Комисије предлаже форму и садржину акта. 

Акти Комисије се обавезно сачињавају тако да буде јасно изражено и разумљиво шта 

је Комисија одлучила, донела односно утврдила, као и на који начин треба извршити 

одређене задатке и у ком року. 

Акти Комисије морају имати одговарајућу правно-техничку форму, неопходне 

саставне делове и тачну садржину. 

Акте Комисије потписује председника Комисије. 

Акти Комисије се објављују на интернет страници, осим у делу који садржи податке 

поверљиве природе. 

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 23. 
Измене и допуне овог Пословника врше се по поступку за његово доношење 

- двотрећинском већином гласова свих чланова Комисије. 

 

Члан 24. 
 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Општине Блаце“. 

  
        

 

Број: II-02-350/17 

У Блацу, дана: 30.03.2017. 

ДР 
 

КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             Председник 

                                                                                                                               Зоран Јозић с.р. 
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