Општина Блаце

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ГОДИНА: XXIV
БРОЈ: 5
ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 05.05.2017.

ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана

Страна 1
Службени лист Општине Блаце број 5/17

На основу члана 6. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 23/07, 101/11,
93/12 и 104/13) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце (,,Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 08/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 5. 5. 2017. донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА
КРОЗ НАСЕЉЕ БЛАЦЕ
Члан 1
Овом Одлуком утврђују се правци државних путева кроз насеље Блаце.
Члан 2
Државни путеви који пролазе кроз насеље Блаце су:
1. Државни пут IБ реда бр. 38. Крушевац (Макрешане)-Блаце-Белољин
2. Државни пута IIA реда бр. 214.Блаце-Куршумлија-Куршумлијска бања-Подујево
Члан 3
Правац државног пута IБ реда бр. 38. Крушевац (Макрешане)-Блаце-Белољин, кроз
насеље Блаце, одређен је следећом трасом:
-почетак насељеног места Блаце (из правца Крушевца), улицом Вожда Карађорђа (КП бр.
7117/1 ко Блаце), улицом Кнеза Лазара (КП бр. 6813/1 ко Блаце ), улицом Радоша
Јовановића Сеље (КП бр. 6752 ко Блаце), улицом Радомира Путника( КП бр. 6636 ко
Блаце), улицом Светог Саве (КП бр. 6600 ко Блаце и КП бр. 6469 ко Блаце) , улицом Краља
Петра I Карађорђевића (КП бр. 7118 ко Блаце) - крај насељеног места Блаце (у правцу
Белољина).
Правац државног пута IIA реда бр. 214. Блаце-Куршумлија-Куршумлијска бањаПодујево, кроз насеље Блаце, одређен је следећом трасом:
-почетак пута је у насељеном месту Блаце на раскрсници улица Радоша Јовановића Сеље и
Радомира Путника, улицом Радоша Јовановића Сеље (КП бр. 6752 ко Блаце) и улицом
Стевана Немање (КП бр. 7114 ко Блаце) до краја насељеног места Блаце ( у правцу
Куршумлије).
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Блаце".
Број: I-344-840/17
Дана: 5. 5. 2017. год
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 2
Службени лист Општине Блаце број 5/17
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011
и 88/2013) и члана 41. став 1. тачка 8. и 18. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању
и располагању стварима у својини Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 1/15,
7/15 и 9/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 5. 5. 2017. године доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка отуђења непокретности
из јавне својине Општине Блаце
Члан 1.
Покреће се поступак , отуђења непокретности из јавне својине Општине Блаце, путем
јавног огласа у поступку јавног надметања-лицитације и то следећих непокретности:

Локација бр. 7 - кат. парцела бр. 5043 КО Блаце , површине 427м2
Локација бр. 8 - кат. парцела бр. 6569 КО Блаце, површине 441м2
Локација бр. 9 - кат. парцела бр. 6599/7 КО Блаце, површине 41м2
Локација бр.15 –кат.парцела бр.5827/2 КО Блаце, површине 201м2
Члан 2.
Непокретности из члана 1. се отуђују по тржишним условима.
Почетна цена некретнина наведених у члану 1. ове Одлуке утврђена је на основу
информације Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе
Општине Блаце о утврђеној тржишној цени квадратног метра непокретности на територији
Општине Блаце од 08.03.2017. године, и износи:
 За некретнину наведену у члану 1. локација 7.
512.400,00 (4138 евра у динарској
противвредности
 За некретнину наведену у члану 1. локација 8.
529.200,00 (4274 евра у динарској
противвредности,
 За некретнину наведену у члану 1. локација 9.
49.200,00 (397,41 евро у динарској
противвредности,
 За некретнину наведену у члану 1. локација 15.
371.388,00 (3015 евра у динарској
противвредности,
Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра.
Исплата цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској противредности по
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Депозит за учешће у поступку отуђења некретнине из члана 1. ове Одлуке утврђује се у
износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене.
Члан 3.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија за отуђење непокретности из јавне
својине Општине Блаце ( у даљем тексту: Комисија), која објавлјује оглас о спровођењу поступка
јавног надметања.
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Члан 4.
Учесници у поступку јавног надметања могу бити физичка и правна лица.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана оглашавања.
Пријава на оглас мора да садржи:
 за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања;
 за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и
седиште, потпис овлашћеног лица и печат.





Уз пријаву на оглас се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту;
уредно овлашћење за заступање;
фотокопија личне карте за физичка лица;
решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Члан 5.

Учесник у поступку своју пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти са
назнаком да се ради о пријави на Оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце
и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се шаље поштом препоручено, а може се предати
и у услуженом центру Општинске управе Општине Блаце у приземљу зграде седишта Општине
Блаце у Блацу, улица Карађорђева број 4, на шалтеру писарнице са назнаком „За Комисију за
отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце“.
Неблаговремена, односно неуредна пријава ће се одбацити.
Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна
благовремена и потпуна пријава.
На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена актом надлежног органа.
Члан 6.
Непокретност из члана 1. у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио највишу
цену за отуђење исте.
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности,
задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора.
Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити
најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда.
Члан 7.
Комисија доставља Општинском већу Општине Блаце и Општинском јавном
правобранилаштву извештај о спроведеном поступку јавног надметања са предлогом за отуђење
непокретности најповољнијем понуђачу, записник о раду и нацрт акта о отуђењу непокретности из
јавне својине Општине Блаце.
Општинско веће Општине Блаце разматра извештај о спроведеном поступку јавног
надметања, као и нацрт акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Блаце, на основу
чега утврђује предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Блаце, који
доставља Скупштини Општине Блаце.
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Члан 8.
Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Блаце, доноси Скупштина
Општине Блаце и доставља га учесницима у поступку јавног надметања на којих се акт односи.
Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Блаце,
председник Општине Блаце и лице које је прибавило непокретност, закључују купопродајни
уговор у року од 30 дана од дана доношења акта.
Купопродајни уговор се оверава код надлежног органа, након регулисања обавезе плаћања
уговорене цене за предметну непокретност.
Трошкове овере купопродајног уговора код надлежног органа, сноси лице којем се отуђује
непокретност из јавне својине.
Члан 9.
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу купопродајног
уговора, Скупштина Општине Блаце на предлог Општинског већа Општине Блаце доноси акт о
поништењу акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Блаце, након чега се понавља
поступак отуђења предметне непокретности.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Блаце“.
Број: I-463-860/17
Дана: 5. 5. 2017. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 5
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 др. закон и 101/16-др. закон) 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 5. 5. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

1. ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе Републике Србије дата Закључком 05 број
023-2073/2017, од 10. марта 2017. и даје се сагласност да се потраживања Општине Блаце
према привредном друштву Саобраћајно предузеће „ЛАСТА“ АД, Београд (у даљем
таксту: Друштво) по основу јавних прихода који су уступљени приходи општине Блаце, са
стањем на дан 30. новембра 2016. године која нису обухваћена Споразумом о одлагању
плаћања пореског дуга број: 33-00-19/2016-01 од 29. септембра са припадајућом каматом
до 31. децембра 2016. године, у износу који ће записником утврдити Министарство
финансија – Пореска управа – Центар за велике пореске обвезнике, конвертују у трајни
улог општине Блаце у капиталу Друштва.
2. Одлуку доставити: Саобраћајном предузећу „ЛАСТА“ АД, Београд,
Министарству финансија-Пореска управа ради даље реализације ове Одлуке, Одељењу за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и
архиви овог органа.
Број: I-023-762/2017
У Блацу, 5. 5. 2017. године
СКУПШТИНА ОШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Страна 6
Службени лист Општине Блаце број 5/17

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број: 62/2006,… и 104/2016-др.закон) 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, 5. 5. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ КАМАТЕ
Члан 1.
ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ (правна лица,предузетници и физичка лица ) плаћања камате на
- обрачунати дуг пореза на имовину за физичка лица,
- пореза на имовину и земљиште за правна лица,
- обрачунати дуг накнаде за коришћење грађевинског земљишта, предвиђене
Одлуком о накнади за коришћење грађевинског земљишта ( ,,Сл. лист општине Блаце”, бр.
1/11),
- Обрачунат дуг накнаде за самодопринос на приходе од обављања
самосталних делатности, предвиђене Одлуком о самодоприносу за изградњу и
одржавање локалних путева и комуналних објеката за територију општине Блаце за
период од 2007-2012 (,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 5/07),
-обрачунати дуг накнаде за заштиту и унапређење животне средине,
предвиђене Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине ( ,,Сл. лист
општине Блаце”, бр. 2/10 и 4/11),
- обрачунати дуг комуналне таксе, за истицање фирме на пословном простору,
по таксеној тарифи из тарифног броја 1. Одлуке о локалним комуналним таксама ( ,,Сл.
лист општине Блаце”, бр. 1/06, 4/11 и 3/13), у односу на укупно утврђену обавезу
обвезника за 2017. годину као и претходне године утврђене решењем Општинске управе
општине Блаце- Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,
-потпуно, уколико главни дуг измири до 15.12.2017. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-436-884/17
У Блацу, 5. 5. 2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р

Страна 7
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На основу члaнa 41. став 1. тачка 31. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце” бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у својини општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/15 ),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 5. 5. 2017. године донела је :
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I
Образује се Комисија за отуђење непокретности из јавне својине Општине Блаце, ( у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
1. Јулијана Јовановић
2. Јелена Чамагић
3. Милена Мределић
4. Иван Недељковић
5. Ненад Стевановић
II
Задаци Комисије утврђени су одредбама Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у својини Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/15).
III
Стручне и административно- техничке послове за Комисију обавља Одељење органа општине.
IV
Решењем известити именоване и архиву.
V
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном листу општине Блаце”.
Број: I-02-883/17
Дана 5. 5. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 45. и 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 5. 5. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ
НАЗИВА УЛИЦА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Kомисије за урбанизам,
стамбено комуналне делатности, заштиту животне средине и одређивање
назива улица, заселака и других делова насељених места, и то:
- Златко Петровић, из Блаца,
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Kомисије за урбанизам, стамбено
комуналне делатности, заштиту животне средине и одређивање назива улица,
заселака и других делова насељених места, и то:
- Александра Црноглавац, из Блаца
III Решењем известити: именоване, Oдељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву
Скупштине општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављенo у
„Службеном листу општине Блаце“.
Број: I-02-887/17
У Блацу, 5. 5. 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић с.р.
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 45., 46. и 48. 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: 5. 5. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности
равноправност, и то:
- Славица Кнежевић, из Блаца,

чланa

Комисије

за

родну

II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за родну равноправност, и то:
-Славица Павличевић, из Блаца.
III Решењем известити: именоване, Oдељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву
Скупштине општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављенo у
„Службеном листу општине Блаце“.
Број: I-02-886/17
У Блацу, 5. 5. 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 5. Закона о избеглицама (“Службени гласник РС“, бр. 18/92, 42/02
и 45/02), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 др. закон и 101/16-др. закон) 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 5. 5. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ повереник за избеглице и миграције Скупштине општине Блаце:
- Драгиша Гочманац, из Блаца
II Решењем известити: именованог и архиву овог органа.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „ Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-885/17
У Блацу, дана 5. 5. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. 4. 2017. године,
решавајући по захтеву Kултурног центра „Драинац“, у Блацу, на основу члана 22. став 6. и 7.
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон и 108/16) и
члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13,
1/15, 9/15 и 1/16), донело је
ОДЛУКУ
I УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Културног центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, деловодни
број 90, од 21. 4. 2017. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на:
- Одлуку Управног одбора, деловодни број 88, од 21. 4. 2017. године, о усвајању
Извештаја Комисије за давање у закуп пословног простора Културног центра „Драинац“, број
87/2017, од 21. 4. 2017. године, о спроведеном поступку јавног надметања за давање у закуп
пословног простора на КП бр. 6022/4 у КО Блаце, површине 95 м² (кафе бар са предпростором
и санитарним чвором), и јавно надметање за давање у закуп овог пословног простора према
Одлуци Управног одбора Културног центра „Драинац“, број 28, од 23. 2. 2017. године,
оглашава се неуспелим.
- Одлуку Управног одбора, деловодни број 89, од 21. 4. 2017. године, о не давању у
закуп пословног простора на КП бр. 6022/4 КО Блаце, површине 95 м² (кафе бар са
предпростором и санитарним чвором), те налаже исељење истог од лица и ствари које користи
Милићевић Далибор, из села Доње Сварче, као и да Културни центар „Блаце“ задржава
предметни пословни простор на коришћење у циљу остваривања прихода ове установе.
II Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
III Решење доставити: Културном центру „Драинац“, са седиштем у Блацу и архиви
овог органа.
Образложење
Културни центар „Драинац“, у Блацу, поднео је захтев Општинском већу општине
Блаце, под дел. бројем 90, од 21. 4. 2017. године, за давање сагласности на Одлуке Управног
одбора, број 88. и 89, од 21. 4. 2017. године.
Одлуком Управног одбора, деловодни број 88, од 21. 4. 2017. године, усваја се
Извештај Комисије за давање у закуп пословног простора Културног центра „Драинац“, бр.
87/2017, од 21. 4. 2017. године, о спроведеном поступку јавног надметања дана 23. 3. 2017.
године, за давање у закуп пословног простора на КП бр. 6022/4 у КО Блаце, површине 95 м²
(кафе бар са предпростором и санитарним чвором), за обављање делатности у функцији
културе (кафе галерија), здравства, спорта и рекреације, социјалне заштите, администрације у
складу са Планом детаљне регулације „Центар I“, у Блацу, на коме је Далибор Милићевић
проглашен закупцем, јер је понудио највиши износ закупнине од 127.500,00 динара, месечно.
Обзиром да Далибор Милићевић, као најповољнији закупац, по упућеним позивима,
дана 19. 4. и 21. 4. 2017. године, у остављеном року од 15 дана, није потписао уговор о закупу
пословног простора, Управни одбор Културног центра „Драинац“ доноси Одлуку којом се
усваја Извештај Комисије за давање у закуп пословног простора Културног центра „Драинац“,
бр. 87/2017, од 21. 4. 2017. године.
Из напред изложеног следи да јавно надметање по Одлуци Управног одбора Културног
центра „Драинац“, број 28, од 23. 2. 2017. године, за давање у закуп предметног пословног
простора није успело.
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Чланом 22. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16др. закон и 108/16)(у даљем тексту: Закон) прописано је да носиоци права коришћења имају
право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп
и да њоме управљају у складу са овим и другим законом. О давању сагласности на давање у
закуп ствари у својини јединице ликалне самоуправе одлучује надлежни орган јединице
локалне самоуправе, што је и предвиђено овим Законом.
Према члану 22. Закона, носиоци права коришћења имају право да ствар држе и да је
користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у
складу са овим и другим Законом, с тога имајући у виду да јавно надметање према Одлуци
број 28, од 23. 2. 2017. године, за давање у пословног простор на КП бр. 6022/4 у КО Блаце,
површине 95 м² (кафе бар са предпростором и санитарним чвором), није успело, Управни
одбор Културног центра „Драинац“ доноси Одлуку број 89, од 21. 4. 2017. године, да напред
описани пословни простор не издавати у закуп, већ да се исти исели од лица и ствари које
користи Милићевић Далибор, из села Доње Сварче, јер исти користи без правног основа
(уговор о закупу је истекао, а нови није потписан), па да овај пословни простор остане на
коришћење КЦ „Драинац,“ у циљу остваривања прихода ове установе.
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. 4. 2017. године,
разматрало је захтев из става 1. овог образложења, при томе имајући у виду описане одредбе
Закона, одлучило је као у изреци ове Одлуке.
Број: II-361-793/2017
У Блацу, 25. 4. 2017. године
ГА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р
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Нa основу члана 68. став 1. тачка 1. Статута oпштине Блаце („Службени лист
oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 31. 3. 2017. године, доноси
И З МЕ Н Е И Д О П УН Е
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И
УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом изменом и допуном мења се и допуњује Програм коришћења средстава
буџетског Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у
насељу за 2017 годину („Службени лист општине Блаце'' бр. 1/17), у даљем тексту
„Програм''.
Члан 2.
Члан 2. Програма мења се и гласи:
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце у
укупном износу од 79.301.400,00 динара, а како је то предвиђено у Одлуци о буџету
општине Блаце за 2017. годину, у посебном делу, раздео 5., Глава 5.01. Општинска управа
oпштине Блаце. (у даљем тексту „средства Фонда'').
Члан 3.
Члан 3. Програма допуњује се тако што се Програм 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ допуњује:
Програмска активност: 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама
82
425100
Текуће поправке и одржавање
1.000.000,00 дин
-стечене обавезе по Уговору бр. II-400-2056/16 од 30.11.2016. год. (Анекс бр. 1. број
II-400-146/17 од 24.01.2017. год. и Анексу бр. 2. број II-400-647/2017 од 29.03.2017. год.)
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним
предузећима којима је оснивач Општине Блаце, за обављање делатности пружања услуга у
2017. години („Службени лист општине Блаце'', бр. 13/16), искључиво право за обављање
комуналних делатности поверено је ЈКП.
Члан 4.
Остали делови Програма остају непромењени.
Члан 5.
Ова измена и допуна ступа на снагу даном доношења а биће објављена у
„Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-659/17
У Блацу, 31. 3. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу Одлуке о буџету Општине Блаце за 2017. годину (“Службени лист
Општине Блаце”, број 13/16), Раздео 5. Глава 5.01 - Општинска Управа Општине Блаце,
Програм 14- Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0005-Спровођење
омладинске политике, позиција 149, економска класификација 481900, члана 68. Статута
општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. 4. 2017. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава за остваривање циљева
дефинисаних Локалним акционим планом за младе Општине Блаце
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава
ради финансирања или суфинансирања програма и пројеката којима се остварују
стратешки циљеви и приоритети из Локалног акционог плана за младе Општине Блаце.
Члан 2.
Висина средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката из
члана 1. овог Правилника, утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине Блаце.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се на основу јавног конкурса.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту за спровођење
омладинске политике износи 50.000,00 динара а највећи износ средстава по пројекту
износи 250.000,00 динара.
Члан 3.
Локални акциони план за младе (ЛАП за младе) је стратешки општински документ
који дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају на специфичне
потребе младих Општине Блаце. Локалним акционим планом обезбеђује се допринос
спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу, као
и других секторских стратегија које утичу на живот младе особе (нпр. акциони планови за
децу, омладинско предузетништво, стратегија за развој здравља младих, запошљавања,
итд.), те међународних докумената из области омладинске политике.
Члан 4.
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради финансирања
или суфинансирања програма и пројеката којима се остварују стратешки циљеви и
приоритети из Локалног акционог плана за младе Општине Блаце имају следећи субјекти:
- омладинска удружења грађана;
- неформалне групе младих;
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и
пројеката којима се остварују стратешки циљеви и приоритети из Локалног акционог
плана за младе Општине Блаце из буџета општине Блаце:
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Јасно описане активности пројекта, усклађене са циљевима и приоритетима ЛАП-а
за младе Општине Блаце и иновативност понуђених решења (10 бодова)
Јасно описани и мерљиви резултати пројекта и њихова усклађеност са циљевима
ЛАП-а за младе Општине Блаце, као и прецизно дефинисан минимални предвиђени
одзив/досегнутост циљне групе у односу на пројектне активности (10 бодова)
Буџет усклађен са пројектним активностима и реално планиран (реалан однос
између планираних трошкова и постављених циљева/резултата) (10 бодова)
Ниво укључености младих у локалној популацији (10 бодова)

Члан 6.
Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за финансирање или
суфинснирање програма и пројката којима се остварају стратешки циљеви и приоритети
из Локалног акционог плана за младе из буџета општине Блаце додељују се за:
1. Формирање иновативних услуга за младе како би се унапредио положај
млaдих у општини Блаце.
2. Континуиран развој институционалне локалне омладинске политике.
3. Унапређење локалне омладиснке политике кроз размену добре праксе са
другим актерима.
Напомена: Прочитати Локани акциони план за младе Општине Блаце за период
2015-2020, Oдељак 6 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ, 6.1 СТРАТЕШКИ
ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ, страна 24/38.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања програма и пројеката којима се
остварују стратешки циљеви и приоритети из Локалног акционог плана за младе
Општине Блаце из члана 2. овог Правилника расписује Комисија за имплементацију
Локалног акционог плана, најмање једном годишње.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана Комисија за имплементацију Локалног
акционог плана одређује који програми и пројекти из члана 6. овог Правилника ће се
финанисрати или суфинансирати и износ средстава.
Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за имплементацију Локалног акционог
плана за младе коју именује Општинско веће (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од
значаја за рад Комисије.
Члан 9.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Блаце, локалним
медијима и огласној табли Општинске управе општине Блаце.
Јавни конкурс садржи:
- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс,
- субјекте овлашћене за подношење пријаве,
- услове и критеријуме за подносиоца пријаве,
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- конкурсну документацију (обрасце),
- рок за подношење пријаве и адреса,
- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним
обрасцима неће узети у разматрање,
- и друге одредбе од важности за реализацију конкурса.
Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се Комисији са назнаком "Пријава на Конкурс за
финансирање или суфинансирање програма и пројеката којима се остварују стратешки
циљеви и приоритети из Локалног акционог плана за младе Општине Блаце“.
За сваки пројекат, подноси се посебна пријава. Могуће је поднети више пројеката
од стране истог подносиоца под условом да нуде иновативна решења којима се остварују
стратешки циљеви и приоритети из ЛАП-а за младе Општине Блаце.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,
-за Неформалне групе младих од 15 до 30 година који живе на територији Општине Блаце
доказ да минимум пет младих особа мора бити активно укључено у припрему и
реализацију пројекта;
-детаљан опис пројекта, за чије финансирање или суфинасирање се подноси пријава;
-буџет пројекта;
Пожељна документација:
-доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту
(потписане протоколе и др.).
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом на
адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4 - „Комисији за имплементацију Локалног
акционог плана за младе Општине Блаце“.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 11.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор пројеката
и сачињава ранг листу пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета
општине Блаце .
О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Одлуком о избору
пројеката којима се из буџета општине додељују средства доставља Председнику
општине.
На основу Одлуке Комисије, Председник Општине Блаце доноси Решење о
финансирању или суфинансирању програма и пројеката којима се остварују циљеви из
Локалног акционог плана за младе Општине Блаце.
Члан 12.
На основу Решења из члана 11. став 3. овог Правилника Председник Општине
закључује у име Општине Блаце уговоре о финансирању или суфинансирању одобрених
програма и пројекта.
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Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних
страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза
подношења извештаја, начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних
страна.
Члан 13.
Корисник средстава, реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући
Комисији, контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган
дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник средстава је
дужан да средства врати.
Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације
пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу
средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о
реализацији пројекта"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске
управе или се шаље поштом.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Стручне и административно-техничке послове за спровођење овог Правилника и рад
Комисије, обављају стручне службе Општинске управе општине Блаце и Канцеларија за
младе.
Обрасце пријаве на Конкурс за суфинансирање или финансирање пројеката, као и
обрасце буџета пројекта и извештавања (наративног и финансијског) прописује Комисија за
имплементацију Локалног акционог плана.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Блаце".
Број: II-400-835/17
Дана 28. 4. 2017.године
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На oснову члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 38 став 5. Закона о
удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/09 и 99/11-други закон) и
члана 68. став 1. тачка 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце, број
7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана
10. 5. 2017. година, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 1.
Правилник о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних
организација број II-400-267/15 од 11.02.2015. године је објављен у „Службеном листу
Општине Блаце“ број 3/15.
Члан 2.
У Правилнику о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних
организација, члан 16. став 1. мења се и сада гласи:
„Корисници средстава из овог Правилника дужни су да пројекте за која су им
одобрена новчана средства реализују најкасније до 15.10. текуће године, а да наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта Комисији доставе најкасније до 30.11.текуће
године“.
Члан 3.
У свему осталом Правилник начину финансирања пројеката удружења грађана и
невладиних организација број II-400-267/15 од 11.02.2015. године остаје неизмењен.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном
листу Општине Блаце“.
Број: II-400-902/17
У Блацу, дана 10. 5. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 10. 5. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за одабир корисника Народне кухиње

I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за одабир корисника
Народне кухиње („Службени лист општине Блаце“, број 2/16), (у даљем тексту: Комисија).
II Разрешава се Мирољуб Марковић, помоћник Председника општине Блаце
дужности члана Комисије.
Именује се Катарина Тимотијевић, запослена у Општинској управи општине
Блаце, за члана Комисије.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа.
Бр. II-02-907/17
У Блацу, 10. 5. 2017. године
ГА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14 68/15-др. Закон и 103/15), чл. 65.
ст. 1. тач. 3 и 5. 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), Председник општине Блацe, решавајући по захтеву
Милоша Чолића, техничког реализатора путовања студијске посете Сједињеним
америчким државама, на предлог Одељења за буџет, финансије и ЛПА, дана 10. 4. 2017.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 240.000,00 динара, са позиције
78 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100,
функционална класификација 160, за куповину 2.000 $ USD, на име аконтације за
службено путовање ради студијске посете Сједињеним америчким државама (за трошкове
транспорта унутар САД-а, трошкове репрезентације, трошкове исхране, евентуалних
трошкова смештаја, улазница и др.), односно посете Универзитету Алабама, у граду
Тускалуса, у Савезној држави Алабама (САД), у пероду од 11 – 17. априла и посете
Амбасади Републике Србије, у Вашингтону, у периоду 18. и 19. априла, ради пријема код
абасадора Републике Србије, ради подршке ове амбасаде програму Serbia fellowship
experience, који спроводе млади из Блаца, са студентима Универзитета Алабама, по
захтеву Милоша Чолића, бр. II-400-729, од 10. 4. 2017. године, на предлог Одељења за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 10. 4. 2017. године.
2. Одобрена средства са буџета Општине Блаце исплатити Милошу Чолићу,
техничком реализатору путовања студијске посете Сједињеним америчким државама, на
руке.
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,
увећањем
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-400-729/17
Дана, 10. 4. 2017. године
ГА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 21
Службени лист Општине Блаце број 5/17

На основу члана 44. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон. и 101/16) и члана 65. став 1. тачка 13. Статута oпштине
Блаце („Сл. лист oпштине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине
Блаце, дана 18. 4. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за испитивање стамбених потреба социјално угрожених лица
на територији општине Блаце
I Овим решењем разрешава се дужности члан Комисије за испитивање стамбених
потреба социјално угрожених лица на територији општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/16)(у даљем тексту: Комисија) и именује се члан Комисије.
II Разрешава се Ана Антић, вршилац дужности директора Туристичке организације
„Блаце“, дужности члана Комисије.
Именује се Стеван Савић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за
члана Комисије.
III Решење ступа на снагу даном доношења а исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити именованима и архиви овог органа.
Број: II-02-774/17
У Блацу, 18. 4. 2017. године
ГА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13 и 142/14, 68/15-др. закон и 103/15)), члана
65. став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. 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 2016. годину
(„Сл. лист oпштине Блаце“, број 13/16), Председник општине Блаце, решавајући по
захтеву Предшколске установе „Наша радост“, на предлог Oдељења за буџет, финансије и
локални економски развој, дана 18. 4. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, употреба
новчаних средства, у износу од 76.694,00 динара, са позиције 78 „текућа буџетска
резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, функционална
класификација 160, за измирење обавеза из Уговора о обављању привремених и
повремених послова, по захтеву ПУ „Наша радост“, бр. 101, од 7. 4. 2017. године, на
предлог Одељења за буџет, финансије и локални економски развој.
2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун
Предшколске установе „Наша радост“.
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 главе 5.07. Општинска управа / Предшколска установа „Наша радост“ Блаце,
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2001-0001Функционисање прешколских установа, функција-911, економска класификација 424900,
увећањем апропријације (позиције) 299 - „остале специјализоване услуге“.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-726/17
У Блацу, 18. 4. 2017. године
ГА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8,13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, дана
28.04.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Организационог одбора за обележавање
Манифестације „Село слави шљиву 2017“

I У решењу председника Општине Блаце број II-644-1863/16 од 02.11.2016. године
о образовању Организационог одбора за обележавање Манифестације „Село слави шљиву
2017“, разрешава се:
-Звонимир Тодоровић, са дужности члана,
именује се:
-Ана Антић, в.д. директора Туристичке организације Блаце, на дужност члана.
II У свему осталом решење број II-644-1863/16 од 02.11.2016. године остаје
неизмењено.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити именованима, и архиви Општинске управе општине Блаце.

Број II-02-844/17
У Блацу, дана 28.04.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8,13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, дана
28.04.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Организационог одбора за обележавање
Манифестације „Дани шљиве Блаце 2017“

I У решењу председника Општине Блаце број II-644-1854/16 од 02.11.2016. године
о образовању Организационог одбора за обележавање Манифестације „Дани шљиве Блаце
2017“, разрешавају се:
-Златко Димитријевић, са дужности члана,
-Звонимир Тодоровић, са дужности члана,
-Раде Стојановић, са дужности члана и
-Даница Вељовић, са дужности члана.
Именују се:
-Милош Васиљевић, председник Скупштине општине Блаце, на дужност члана и
-Ана Антић, в.д. директора Туристичке организације Блаце, на дужност члана.
II У свему осталом решење број II-644-1854/16 од 02.11.2016. године остаје
неизмењено.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити именованима, и архиви Општинске управе општине Блаце.

Број II-02-843/17
У Блацу, дана 28.04.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 7/08, 8,13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, дана
09.05.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора за обележавање
Манифестације „Дани шљиве Блаце 2017“

I У решењу председника Општине Блаце број II-644-1854/16 од 02.11.2016. године
о образовању Организационог одбора за обележавање Манифестације „Дани шљиве Блаце
2017“, именују се:
-Небојша Дујовић, в.д. директора Спортског центра „Блаце“, на дужност члана,
-Срђан Аничић, директор Дома за смештај одраслих лица Блаце-Трбуње, на
дужност члана,
-Славица Павличевић, директорка Народне библиотеке „Рака Драинац“, на
дужност члана,
-Драгана Раденковић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, буџетску
инспекцију и ревизију Општинске управе општине Блаце, на дужност члана,
-Катарина Тимотијевић, руководилац Одељења општинског услужног центра и
информатике Општинске управе општине Блаце, на дужност члана и
-Иван Недељковић, грађевински инспектор Одељења за инспекцијске послове,
буџетску инспекцију и ревизију Општинске управе општине Блаце, на дужност члана.
II У свему осталом решење број II-644-1854/16 од 02.11.2016. године, и решење
број II-02-843/17 од 28.04.2017. године остају неизмењена.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у
„Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити именованима, и архиви Општинске управе општине Блаце.
Број II-02-910/17
У Блацу, дана 09.05.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
НАЗИВ
СТРАНА
- Одлука о утврђивању правца државних путева кроз
насеље Блаце……………………………………………………………..
1
- Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне
својине општине Блаце………………………………………………….
2
- Одлука о прихватању препоруке Владе републике Србије и
давању сагласности о конвертовању потраживања према
привредном друштву „Ласта“ а.д. Београд……………………………
5
- Одлука о отпису камате…………………………………………………
6
- Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности из
јавне својине општине Блаце…………………………………………..
7
- Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за урбанизам,
Стамбено комуналне делатности, заштиту животне средине и
одређивање назива улица, заселака и других делова насељених
места…………………………………………………………………….
8
- Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за
родну равноправност………………………………………………….
9
- Решење о именовању повереника за избеглице и миграције
Скупштине општине Блаце………………………………………………
10
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
- Одлука о давању сагласности на одлуку управног одбора КЦ „Драинац“
о располагању непокретности у 2017 години…………………………
- Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда
за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и
улице у насељу за 2017. годину…………………………………………
- Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава
за остваривање циљева дефинисних Локалним акционим планом
за младе Општине Блаце…………………………………………………..
- Правилник о измени Правилника о начину финансирања пројекта
удружења грађана и невладиних организација…………………………..
- Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за одабир
корисника Народне кухиње……………………………………………….
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