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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник Републике Србије“, број 113/17 и 50/18) и члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 6/18-пречишћен текст) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана
31. јануара 2019. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Службени
лист општине Блаце“, број 8/18) (у даљем тексту: Одлука) на следећи начин:
Члан 2.
У Одлуци у члану 5. став 1. тачка 4. бришу се речи: „најмање 6 (шест) месеци;“,
у ставу 2. наведеног члана Одлуке иза речи „општине Блаце“ зарез се замењује тачком, а бришу
се речи: „које мора бити пријављено најмање 6 (шест) месеци пре порођаја.“.
Члан 3.
У Одлуци у члану 11. став 1. тачка 2. бришу се речи: „најмање 6 (шест) месеци пре рођења
детета“,
у ставу 2. наведеног члана Одлуке иза речи „општине Блаце“ зарез се замењује тачком, а бришу
се речи: „која морају бити пријављена најмање 6 (шест) месеци пре рођења детета.“.
Члан 4.
У Одлуци у члану 16. став 1. тачка 2. бришу се речи: „најмање 6 (шест) месеци пре рођења
детета“,
у ставу 2. наведеног члана Одлуке иза речи „општине Блаце“ зарез се замењује тачком, а бришу
се речи: „која морају бити пријављена најмање 6 (шест) месеци пре рођења детета.“.
Члан 5.
У Одлуци у члану 20. став 1. тачка 2. после речи општина Блаце додају се речи: „у моменту
рођења детета“, а бришу се речи: „најмање 6 (шест) месеци пре рођења детета“.
Члан 6.
У свему осталом Одлука о финансијској подршци породици са децом („Службени лист општине
Блаце“, број 8/18) остаје непромењена.
Члан 7.
Даном ступања на снагу ова одлука постаје саставни део Одлуке о финансијској подршци
породици са децом („Службени лист општине Блаце“, број 8/18).
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-401-317/2019
У Блацу, 31. јануара 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу чл. 26. ст. 1. тач. 2, чл. 27. ст. 10. и чл. 51. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 10. став 1.
тачка 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15) и члана 68. став 1. тачка 6. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, бр. 6/18 - пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 31. јануара 2019. години, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ у закуп пословни простор у Блацу, улица Карађорђева бр.171, који се
налази на к.п. 2875 КО Блаце, зграда број 1, локал број 6, укупне површине 75 м²,
ЗАКУПЦУ „АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ“, улица Ратка Павловића бр.1, ПИБ 100 258 380, са
седиштем у Прокупљу, са почетком трајања уговорног односа од дана 1. фебруара 2019.
године, на период од 2 (две) године, са месечном закупнином у износу од 50.000,00 РСД, на
који износ није урачунат ПДВ, а ради обављања делатности за коју су регистровани.
Члан 2.
Обавезује се закупац „АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ“, са седиштем у Прокупљу да закључи
Уговор о закупу предметне непокретности у року од 8 дана од дана достављања Одлуке, по
претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва општине Блаце.
Закупац је дужан да износ закупнине уплаћује на жиро рачун општине Блаце, број 840742155843-80, модел 97, позив на број 29-023, на месечном нивоу.
Члан 3.
Закупац је у обавези да: користи пословни простор у складу са наменом која је
утврђена уговором, не даје пословни простор у подзакуп, односно не даје на коришћење другом
лицу, у одређеном року плаћа закупнину, плаћа трошкове електричне енергије и остале
комуналне услуге, преда пословни простор у исправном стању након истека времена закупа,
надокнади евентуалну штету насталу у пословном простору која је настала за време
коришћења.
Закупац је дужан да у тренутку закључења уговора достави закуподавцу финансијско
средство обезбеђења – меницу, као гаранцију да ће уредно извршавати своје обавезе у погледу
плаћања закупнине.
Образложење
Закуподавац, „Апотека Прокупље“, улица Ратка Павловића број 1, ПИБ 100 258 380, са
седиштем у Прокупљу, обратила се захтевом , заведеним код ДЗ „Блаце“ под бројем 2595 од
31.12.2018. године, да им се изда, односно продужи Уговор о закупу пословног простора у
улици Карађорђевој број 171, кат. парцела 2875 КО Блаце, зграда број 1, локал број 6,
површине 75 м2, на период од 2 године ван поступка јавног надметања на основу члана 10. став
1. тачка 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), као закупац који је редовно измиривао
обавезу плаћања закупнине и који се односио према предметној непокретности у складу са
начелом bonus pater familias (пажњом доброг домаћина), и то од потписивања првог Уговора о
закупу предметне непокретности (заведен под бројем 204/2 од 1.2.2017.године код Дома
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здравља Блаце). Предметни пословни простор се издаје ради обављања делатности за коју су
регистровани.
На основу члана 34. став 2. Закона о јавној својини („ Службени гласник РС“, бр 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), ствари у јавној својини могу се дати у
закуп непосредном погодбом.
Члан 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини Општине Блаце (''Сл. лист општине Блаце“, бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) предвиђа да. се
пословни простор у јавној својини општине Блаце даје у закуп ради стицања прихода, полазећи
од процене тржишне висине закупнине утврђене на основу ове Одлуке, а према локацији истог,
делатности и сл. у поступку предвиђеном Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18) и овом
Одлуком.
Износ закупнине од 50.000,00 динара, пословног простора, утврђен је у месечном
износу према локацији на којој се пословни простор налази.
Чланом 68. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, пречишћени текст бр.6/18), прописано је да Општинско веће општине Блаце доноси одлуке о коришћењу и давању
у закуп ствари које су у јавној својини општине Блаце.Након доношења Одлуке закључиће се
Уговор о закупу, сагласно одредбама Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) и
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине
Блаце („Службени лист општине Блаце бр.1/15, 7/15,, 9/15 и 13/17) по претходно прибављеном
мишљењу Општинског јавног правобранилаштва.
На основу свега одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Број: II-361-301/19
У Блацу, 31. jануара 2019. год
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу чл. 26. ст.1. тач. 1. и чл. 27. ст. 10. Закона о јавној својини (“Службени
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 12.
став 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18) члана 2. став 5. тачка 5. Одлуке о прибаљању
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 68. став 1. тачка 6. Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 6/18 –пречишћен текст), Општинско
веће општине Блаце, на седници одржаној дана 31. јануара 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Дају се на коришћење Хуманитарној организацији „Пружена рука“, на одређено
време 2 (две) пословне просторије, у згради „бившег комитета“, на првом спрату, у Блацу,
ул. Краља Петра I, бр. 13, на период од 5 (пет) година, и то:
-пословна просторија бр. 1, површине 12,56 м2, која се налази од степеништа - друга лево,
према главној улици и
-пословна просторија бр. 2, површине 13,44 м2 (подељена на три дела: канеларија 8,18 м2,
кухиња 2,63 м2 и купатило 2,63 м2), која се налази од степеништа – прва десно.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке даје се на коришћење Хуманитарној
организацији „Пружена рука“, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20% од
процењене тржишне висине закупнине, у сврху реализације основних активности због
којих је ова Хуманитарна организација основана, односно за потребе службе за пружање
услуге „помоћ у кући“, а што је неопходан услов за добијање лиценце код Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
Члан 3.
На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о давању на коришћење, пословне
просторије из члана 1. ове Одлуке између Општине Блаце и Хуманитарне организације
„Пружена рука“, регулисати међусобна права и обавезе у погледу начина коришћења,
одржавања и плаћања комуналних и других трошкова наведеног пословног простора.
Овлашћује се Председник општине Блаце да потпише Уговор из става 1. овог
члана.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању
непокретности на коришћење, број II-361-1745/17 од 18.9.2017. године.
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-361-304/2019
У Блацу, 31. јануар 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,
бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине
БЛАЦЕ» број 14/06), Председник општине БЛАЦЕ је дана 31.01.2019 године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини БЛАЦЕ у следећим катастарским
општинама:
КО
Алабана
Барбатовац
Барбатовац
Блаце
Блаце
Више Село
Горња
Драгуша
Горња
Драгуша
Горња
Јошаница
Горњи
Кашевар
Гргуре
Доња
Драгуша
Доња
Драгуша
Доња
Јошаница
Доња
Рашица

Бр. јавног
надметања
1
3
5
6
7
9
10

Површина (ха)
9,4696
10,1650
6,3865
24,6909
20,7932
0,8928
3,8235

Почетна цена
(дин/ха)
8.078,62
8.296,49
1.676,69
8.848,96
9.760,12
4.494,11
8.382,26

Депозит
(дин)
15.300,26
16.866,76
2.141,63
43.697,75
40.588,84
802,46
6.409,91

Период
закупа
10
10
10
1
1
10
10

11

9,7673

8.028,71

15.683,76

10

13

3,1340

7.414,26

4.647,25

10

14

0,4574

9.429,76

862,63

10

16
18

4,6462
35,9680

6.927,44
6.691,40

6.437,25
48.135,28

10
10

19

9,0067

8.382,26

15.099,30

10

20

0,5938

7.334,78

871,07

10

21

1,2854

8.109,02

2.084,67

1
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Доњи
Кашевар
Ђуревац
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придвориц
а
Рашица
Сварче
Сибница
Стубал
Суваја
Суви До
Трбуње
Чунгула
Чучале
Џепница
Шиљомана
Укупно
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22

3,6107

7.430,96

5.366,19

1

24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35

0,0887
0,3727
2,1366
8,1833
3,3599
0,8333
3,5190
1,4922
0,5207
2,0369
7,0282

3.609,36
8.382,26
7.269,77
7.692,96
8.446,38
7.181,05
5.639,38
3.055,40
7.286,90
7.975,47
4.980,58

64,03
624,81
3.106,51
12.590,76
5.675,79
1.196,79
3.968,99
911,85
758,85
3.249,04
7.000,90

10
10
10
10
10
10
10
1
10
10
10

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

9,3207
1,7840
2,7516
5,2605
1,7941
7,7059
3,6358
1,8619
3,1050
2,4558
0,4880
214,4258

4.788,65
6.187,11
5.830,15
9.749,85
7.902,44
5.295,62
8.553,62
7.299,62
2.529,75
6.761,64
8.382,25

8.926,70
2.207,56
3.208,44
10.257,82
2.835,55
8.161,49
6.219,85
2.718,23
1.570,97
3.321,04
818,10

10
10
10
1
10
10
1
10
10
10
10

Лицитациони корак износи 1000 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет
издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине БЛАЦЕ, у канцеларији бр 38
сваког радног дана од 08 до 14 часова.
Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079 064/8099-212.
3.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити:
КО
Алабана
Барбатовац
Блаце
Чучале
Штампано из система Инзем: 31.01.2019 14:38:32

Дана
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019

Од (часова)
10
10
10
10
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Чунгула
Доња Драгуша
Доња Јошаница
Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Џепница
Горња Драгуша
Горња Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Шиљомана
Стубал
Суваја
Суви До
Сварче
Трбуње
Више Село
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08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019
08.02.2019

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није
било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметањеШтампано из система Инзем: 31.01.2019 14:38:32
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1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и
налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом
67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1.
овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за
физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од
биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља
најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством
пољопривреде, шумарства и водопривреде;
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из
тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда
оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
Штампано из система Инзем: 31.01.2019 14:38:32
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7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун општинске управе БЛАЦЕ број: 840-392740-70
модел 97 позив на број 29-023
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у
делу II тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка
5.овог огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници општине БЛАЦЕ. Потребно је да се понуђач
Штампано из система Инзем: 31.01.2019 14:38:32

5

Службени лист Општине Блаце број 2/19

Страна 11

благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
·

Адреса: општина БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4 .,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини
· Број јавног надметања
(навести и КО)
На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 11.02.2019. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе општине
БЛАЦЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у згради општине БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4 и то:
КО
Алабана
Барбатовац
Блаце
Чучале
Чунгула
Доња Драгуша
Доња Јошаница
Доња Рашица
Доњи Кашевар
Ђуревац
Џепница
Горња Драгуша
Горња Јошаница
Горњи Кашевар
Гргуре
Качапор
Криваја
Кутловац
Лазаревац
Међухана
Штампано из система Инзем: 31.01.2019 14:38:32

Дана
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019

Почетак у (часова)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Музаће
Попова
Пребреза
Претрешња
Придворица
Рашица
Сибница
Шиљомана
Стубал
Суваја
Суви До
Сварче
Трбуње
Више Село
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14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе
општине БЛАЦЕ.
Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца
или
- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
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Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у « Службеном
листу општине Блаце, на огласној табли Општинске управе општине Блаце и на веб страни », с тим
што ће се рок за подношење пријаве рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на
веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
Председник општине
Број: II 320-1857-3/2018
Дана: 30.01.2019. године

Председник општине
Милан Ћурчић с.р.

Штампано из система Инзем: 31.01.2019 14:38:32
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На основу члана 9. Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласниик РС“, број 80/92, 45/16 и 98/16) и тачке 32. Упутства о канцеларијском пословању органа
државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93, 14/93 – испр. и 67/2016), Начелник Општинске
управе Оштине Блаце, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВОЂЕЊА ПОПИСА АКАТА И ДОСИЈЕА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Општинској управи општине Блаце у 2019. години водиће се следеће посебне евиденције,
односно пописи аката:
_____________________________________________________________________________________
Редни
Назив органа и
Класификациони знак
број
врсте предмета
број из основне евиденције
____________________________________________________________________________________
1.
Дечји додатак
183
2.
Родитељски додатак
183
3.
Новчана помоћ из буџета за новорођено дете
183
4.
Породиљска боловања
133
5.
Ђачке стипендије
67
6.
Студентске стипендије и кредити
67
Административна забрана
42
7.
8.
Заштита права пацијената
50
9.
Енергетски заштићени купац
312
10.
Утврђивање чињенице смрти (мртвозорство)
203
11.
Наплата и повраћај пореза
433
Пореско књиговодство и анализа
435
12.
13.
Порез на имовину – правна лица
436
14.
Порез на имовину – физичка лица
436
15.
Пореска уверења
437
16.
Обавештење о стању дуга
43
Опомене за принудну наплату
433
17.
18.
Решења за принудну наплату
433
19.
Комунална такса за истицање фирме
43
20.
Oстваривање права ради неге детета незапосленим мајкама
183
21.
Накнада за заштиту животне средине
501
Остале накнаде
43
22.
23.
Трошкови путовања
114
24.
Борачко инвалидска заштита
580
25.
Служба за информисање
037
Реверси
404
26.
II
У Општинској управи општине Блаце у 2019. години водиће се следећи досијеи за:
1.
Борачко инвалидску заштиту
580
Персоналне досије запослених
212
2.
Дечји
додатак
3.
183
Родитељски додатак
183
4.
III
Решење ће се примењивати од 03. јануара 2019. године.
IV
Решење објавити у Службеном листу општине Блаце.
РЕШЕНО У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
БРОЈ: III-031-1/19 ДАНА 03.01.2019. ГОДИНЕ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јулијана Јовановић с.р.
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На основу члана 6. Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени
гласниик РС“, број 80/92, 45/16 и 98/16) и тачке 32. Упутства о канцеларијском пословању органа
државне управе („Службени гласник РС“, број 10/93, 14/93– испр.,67/2016 и 3/17), Начелник
Општинске управе Општине Блаце, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ да писарница Општинске управе општине Блаце води евиденцију о
предметима и актима путем скраћеног деловодника према важећој Уредби о канцеларијском
пословању органа државне управе и Упутству о канцеларијском пословању органа државне управе
за премете и акте из надлежности локалне управе и поверених послова државне управе из оквира
права и дужности Републике Србије.
II
За матично подручје Блаце за сва насељена места, у складу са Одлуком о матичним
подручјима Општине Блаце, водиће се евиденција о издатим уверењима из матичних књига.
III
Водиће се евиденција путем аутоматске обраде података (АОП-А).
IV
Ово решење ће се примењивати од 03. јануара 2019. године.

РЕШЕНО У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
БРОЈ: III-031-2/19 ДАНА 03.01.2019. ГОДИНЕ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јулијана Јовановић с.р.
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На основу тачке 23. Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе
(„Службени гласник РС“, број 10/93, 14/93 – испр. ,67/2016 и 3/17), Начелник Општинске управе
Оштине Блаце, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОЗНАКАМА ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА У ЊИХОВОМ САСТАВУ ЗА 2019.
ГОДИНУ

I
Одређује се да 2019. године, Општинска управа – писарница, предмете разврстане на
поједине органе и организационе јединице у њиховом саставу обележава следећим ознакама:
I Скупштина општине
II Председник општине и Општинско веће
III Општинска управа
У оквиру општинске управе за организационе јединице користиће се следеће ознаке:
01 Одељење за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе
02 Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове
03 Одељење за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију
04 Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
05 Одељење за привреду, локално економски развој и друштвене делатности
06 Одељење органа општине
07 Одељење за грађевинско земљиште, Општинске и некатегорисане путеве и улице у
насељу.
II
Писарница ће за сваки орган и организациону јединицу из предходне тачке устројити
посебну интерну доставну књигу.
III
Ово решење ће се примењивати од 03. јануара до 31. децембра 2019. године.
РЕШЕНО У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
БРОЈ: III-031-3/19 ДАНА 03.01.2019. ГОДИНЕ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јулијана Јовановић с.р.
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