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Страна: 1

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број брoj 129/2007, 83/2014–други закон, 101/2016-други
закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 67. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана
07.10.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I Усваја се Иницијатива Агенције за борбу против корупције број 014-07-000248/17-11 од 02.8.2019. године.

II Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у
„Службеном листу општине Блаце“.

III Решење доставити Агенцији за борбу против корупције и архиви овог органа.

Образложење

Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број брoj 129/2007, 83/2014–други закон, 101/2016-други
закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 67. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 5/2019) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Агенција за борбу против корупције поднела је Скупштини општине Блаце
Иницијативу број 014-07-00-0248/17-11 од 02.8.2019. године, за разрешење Невене
Пешић са јавне функције заменика председника Скупштине општине Блаце.
На основу напред наведених законских прописа и подзаконских аката,
разматрајући поднету Иницијативу, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној
дана 07.10.2019. године, већином гласова од укупног броја одборника (за усвајање
Иницијативе гласало је 14 одборника од укупно 25 одборника), усвојила Иницијативу и
донела одлуку као у диспозитиву решења.
Број: I-02-1532/2019
У Блацу, дана 07.10.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 39. став 2. у вези са чланом 38. став
3. и 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14 –други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 14.
и члана 64. став 2. у вези са чланом 63. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст) и члана 21. у вези са чланом 14.
Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број
13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 07.10.2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
НЕ УСВАЈА СЕ предлог за разрешење Невене Пешић са функције заменика
председника Скупштине општине Блаце.
Члан 2.
Одлуку доставити: Невени Пешић, из Блаца и архиви Скупштине општине
Блаце.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано
је да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника
скупштине и заменика председника Скупштине, одредбама члана 39. став 2. наведеног
закона прописано да се заменик председника Скупштине бира и разрешава на исти
начин као и председник Скупштине, а одредбама члана 38. став 3. и став 4. наведеног
закона прописано је да се председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника,
бира из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине, те да председник Скупштине може бити разрешен и пре истека
времена за које је изабран, на исти начин на који је биран.
Одредбама члана 43. став 1. тачка 14. Статута општине Блаце прописано је да
Скупштина општине у складу са законом бира и разрешава председника Скупштине и
заменика председника Скупштине, чланом 64. став 2. Статута прописано је да се
заменик председника Скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник
Скупштине, док је одредбама члана 63. Статута прописано да председник Скупштине
може бити разрешен пре истека мандата на предлог најмање 1/3 одборника.
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Одредбама члана 21. Пословника о раду Скупштине општине Блаце прописано је
да председнику и заменику председника Скупштине општине престаје функција и пре
истека времена на које су изабрани, оставком и разрешењем, те да се разрешење врши
на начин и по поступку који је предвиђен за њихов избор, док је одредбама члана 14.
Пословника прописано је да кандидата за председника и заменика председника
Скупштине може да предложи најмање 1/3 од укупног броја одборника Скупштине.
Скупштини општине Блаце, је у складу са цитираним одредбама закона и
наведених подзаконских аката, дана 07.10.2019. године поднет писани предлог заведен
под бројем I-02-1930/2019, потписан од стране 9 (девет) одборника у Скупштини
општине Блаце, као овлашћених предлагача, за разрешење Невене Пешић са функције
заменице председника Скупштине општине Блаце.
Обзиром да је наведени предлог за разрешење заменице председника Скупштине
општине Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача, у складу са цитираним
одредбама Закона о локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду
Скупштине општине Блаце, спроведен је законом прописани поступак од стране
Комисије за спровођење поступка за разрешење заменице председника Скупштине
општине, коју Комисију је именовала Скупштина општине Блаце, на седници одржаној
дана 07.10.2019. године.
Након спроведеног поступка и на основу Извештаја Комисије за спровођење
поступка за разрешење заменице председника Скупштине општине Блаце, број I-021931-1 од 07.10.2019. године, утврђено је да је од укупно 25 оверених гласачких
листића, присутним одборницима подељено 16 гласачких листића, да је остало 9
листића неподељено, да је за разрешење гласало 4 одборника, против разрешења 10
одборника, 1 листић неважећи и 1 листић неупотребљен, то наведени предлог за
разрешење заменице председника Скупштине није усвојен на седници Скупштине
општине одржаној дана 07.10.2019. године, јер за њега није гласала већина од укупног
броја одборника, обзиром да је за разрешење гласало 4 одборника (од укупно 25
одборника у Скупштини општине Блаце), те је одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-1930/2019
У Блацу, 07.10.2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 94. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије'', бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и члана
43. став 1. тачка 6) и тачка 19) Статута општине Блаце („Службени лист oпштине Блаце“,
5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 07. октобра 2019. године,
доноси
О Д Л УК У
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком мења се Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта на
територији општине Блаце за 2019. годину (''Службени лист општине Блаце'', бр. 5/19)
(у даљем тексту „Одлука'').
Члан 2.
Члан 5. став 1. Одлуке мења се тако што се цифра 59.310.000,00 дин. брише и мења
цифром 25.765.450,00 дин.
Члан 3.
У члану 7. Одлуке, таблица А.1.1. се брише и мења новом таблицом:
А.1.1. Решавање имовинско правних односа:
Локације на којима ће се решавати имовинско-правни односи:
-колски прилаз из улице Трајка Јовановића Јосифа,
-колски прилаз из улице Ратка Павловића,
-Улица ''новопројектована'' у насељу Блаце (поред реке).
Процењени износ средстава потребних за решавање имовинско- 1.150.000,00 дин.
правних односа:
Члан 4.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
А.2. Припремни радови
А.2.1. Урбанистички планови и урбанистичко-техничка
документација:
1.План детаљне регулације за туристичку зону „Блачко језеро'';
2.Урбанистички пројекти за објекте и површине јавне намене,
3.Пројекти препарцелације.
Процењени износ средстава потребних за израду урбанистичких 570.450,00 дин.
планова и урбанистичко-техничке документације
А.2.2. Геодетске и друге подлоге:
-Извођење геодетских радова и израда геодетских елебората за
израду техничке документације и за упис објеката у катастар
непокретности.
Процењени износ трошкова за геодетске радове и елаборате
725.000,00 дин.
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А.2.3. Техничка документација:
1.Техничка документација за озакоњење објеката
2.Израда техничке документације за хидротехничку инфратруктуру
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520.000,00 дин.
376.000,00 дин.

3.Израда елабората о зонама санитарне заштите акумулације 324.000,00 дин.
Придворица
4.Израда техничке документације за изградњу ТС и прикључног вода 60.000,00 дин.
за ППОВ
5.Израда техничке докуменетације за саобраћајну инфраструктуру
600.000,00 дин.
Укупно процењени износ трошкова

1.880.000,00 дин.

А.2.4. Инжењерско-техничка испитивања и подлоге које из таквих испитивања треба да
се обезбеде - за потребе израде Планова детаљне регулације и за потребе израде техничке
документације вршиће се у склопу израде Плана или техничке документације.
Члан 5.
У члану 12. Одлуке, таблица Б.2.1. брише се и мења новом таблицом:
Б.2.1. Систем за одвођење отпадних вода и атмосферскох вода у насељу Блаце- нису
предвиђени радови
Члан 6.
У члану 13. Одлуке таблица Б.3.4. брише се и мења новом таблицом:
Б.3.4. Јавна расвета-нису предвиђени радови
Члан 7.
У члану 16. Таблица Б.6.1. брише се и мења новом таблицом:
Б.6.1. Коловозне површине
1.Некатегорисани пут у Ђуревцу
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционалне карактеристике: секундарна мрежа
Положај: насеље Ђуревац
Обим радова: реконструкција коловоза у дужини од 1000м, постављање
саобраћајне сигнализације
Период: 2019-2020
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:
2.Некатегорисани пут у Сварчу
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња.
Функционалне карактеристике: секундарна мрежа.
Положај: насеље Сварче
Обим радова: реконструкција пута у дужини од 1.266м.
Трошкови пројектног планирања:
Трошкови изградње:

135.000,00 дин.
6.550.000,00 дин.

250.000,00 дин.
6.450.000,00 дин.

Службени лист Општине Блаце број 11/19

Страна: 6

У члану 16. Таблица Б.6.3. брише се и мења новом таблицом:
Б.6.3.Пешачки тротоари уз саобраћајнице и бициклистичке стазе
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Блаце
Обим радова: реконструкција тротоара у дужини од 500м
Време изградње: 2019
Трошкови пројектног планирања:
15.000,00 дин.
Трошкови изградње:
1.500.000,00 дин.
Члан 8.
У члану 17. Одлуке таблица Б.7.4. брише се и мења новом таблицом:
Б.7.4.Дечија игралишта
Начин коришћења: заједничка комунална потрошња
Функционални ранг: примарна мрежа
Положај: насеље Блаце
Обим радова: уређивање дечијег игралишта
Време изградње: 2019
Трошкови изградње:
600.000,00 дин
Члан 9.
Члан 18. Одлуке мења се и гласи:
В. ПОЈЕДИНАЧНИ ПРИКАЗ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПРЕМА КАРАКТЕРИСТИЧНИМ НАМЕНАМА ЗЕМЉИШТА
В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске
инфраструктуре
В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене
В.3.Локације намењене за уређивање земљишта
В.4.Локације за стамбену изградњу
В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних
објеката
В.6.Локација за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и
сл.објеката
В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура,
здравство, социјална заштита)
В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства
В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као самостални
подухвати
В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…)
В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе постојећих
објеката (''мале акције у МЗ'')

24.075.000,00дин
520.000,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
570.450,00 дин.
600.000,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
0,00 дин.
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Члан 10.
Члан 19. Одлуке мења се и гласи:
Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се уређује
земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на карактеристичне групе
локација
Г.1.Радови на прибављању земљишта
Површина земљишта која се прибавља
Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа
Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања
Укупна висина трошкова

8 ar
/
/
1.150.000,00 дин.

Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину
коришћења
Г.2.1.Индивидуална потрошња
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
6.000.000,00 дин.
Укупна вредност радова на систему канализације
0,00 дин.
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
0,00 дин.
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
0,00 дин.
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
0,00 дин.
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
0,00 дин.
Г.2.2.Заједничка потрошња
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
0,00.дин.
Укупна вредност радова на систему канализације
0,00 дин.
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
0,00 дин.
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
0,00 дин.
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
15.700.000,00дин.
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
600.000,00 дин.
Г.3.Радови на комуналном опремању земљишта
функционалном рангу
Г.3.1.Магистрална мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.3.2.Примарна мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи

према динара
0,00 дин
0,00 дин
0,00 дин
0,00 дин
0,00 дин
0,00 дин
6.000.000,00 дин.
0,00 дин
0,00 дин
0,00 дин
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Укупна вредност радова на саобраћајним површинама
Укупна вредност радова на уређењу слободних површина
Г.3.3.Секундарна мрежа
Укупна вредност радова на систему водоснабдевања
Укупна вредност радова на систему канализације
Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи
Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи
Укупна вредност радова на саобраћајним површинама

2.315.000,00 дин.
600.000,00 дин.
0,00 дин.
0,0 дин.
0,0 дин.
0,0 дин.
13.385.000,00
дин.
0,00 дин.

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина

Члан 11.
Члан 20. став 1. Одлуке мења се и гласи:
''Финансијски план Програма заснован је и у складу је са Одлуком о буџету општине
Блаце за 2019. годину (Службени лист општине Блаце'', бр. 11/18 и 7/19).
Члан 12.
Члан 21. Одлуке мења се и гласи:
За Програм у целини, у Буџету општине Блаце за 2019 годину, одређени су износи прихода
и примања:
1. Приходи из буџета
25.765.450,00 дин.
2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0,00 дин.
3. Трансфери од осталих нивоа власти
0,00 дин.
4. Финансијска помоћ ЕУ
0,00 дин.
5. Добровољни трансфери физичких и правних лица
0,00 дин.
Укупно:
25.765.450,00 дин.
Члан 13.
Остали делови Одлуке остају неизмењени.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-35-1826/2019
У Блацу, 07. 10. 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Измени Годишњег програма уређивања грађевинског земљишта на територији
општине Блаце за 2019. годину приступило се услед измена у буџету општине Блаце за
2019.
Финансијски план програма уређивања грађевинског земљишта заснован је и у
складу је са Одлуком о Буџету општине Блаце за 2019 годину (''Сл. гласник општине
Блаце'' бр. 11/18 и 7/19).
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На основу члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/14), члана 74. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине 5/19) и члана 10. Одлуке о општинском правобранилаштву
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 7/17), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 24. септембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I ПОСТАВЉА СЕ Александар Станковић, дипломирани правник, из Крушевца,
за вршиоца дужности Општинског правобраниоца општине Блаце, почев од
14. октобра 2019. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решењем известити: Александра Станковића, из Крушевца, Општинску
управу општине Блаце: Одељење за општу управу и заједничке послове и Одељење за
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и архиву овог
органа.
Број: II-02-1842/19
Дана 24. септембра 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 11/19

Страна: 11

САДРЖАЈ
НАЗИВ
СТРАНА
______________________________________________________________________________

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
-Решење о усвајању Иницијативе Агенције за борбу против корупције број
014-07-00-0248/17-11 од 02.8.2019. године ...........................................................................1
-Одлука којом се не усваја предлог за разрешење Невене Пешић са функције заменика
председника Скупштине општине Блаце .............................................................................2
-Одлука о изменама Програма уређивања грађевинског земљишта на територији
општине Блаце за 2019. Годину .............................................................................................4

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
-Рeшење о постављењу вршиоца дужности Општинског правобраниоца општине
Блаце ......................................................................................................................................10

