Општина Блаце

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ГОДИНА: XXVII
БРОЈ: 6

ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 10. 06. 2019. године
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Службени лист Општине Блаце број 6/19

Страна 1

На основу члана 32. став 1. тачка 7. и члана 70. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други
закон и 47/18), члана 10. и 12. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 28. став 4.,члана 43.
став 1. тачка 8., члана 103. и члана 104. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана
08.6.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
I Прихвата се Иницијатива број I-014-1051/2019 од 06.6.2019. године и расписује
се референдум за подручје месне заједнице Блаце за увођење самодоприноса за
одржавање градског гробља и капеле у Блацу, за период од 2019-2024. године.

однос;

II Самодопринос се уводи у новцу, по стопи и то:
-1% на зараде из радног односа и остала лична примања чији је основ радни
-2% на приход од самосталних делатности;
-2% на годишњи катастарски приход од пољопривреде.

III Референдум ће се одржати дана 30.6.2019. године у времену од 07,00 до 20,00
часова.
IV Глaсање грађана одржаће се на четири бирачка места (Блаце 1, Блаце 2, Блаце
3 и Блаце 4).
V Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
На основу члана 70. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана
10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике
Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 28. став 2. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 5/19), 9 (девет) одборника у Скупштини општине Блаце поднело
је дана 06.6.2019 године писану иницијативу број I-014-1051/2019 за доношење Одлуке
расписивању референдума и Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Блаце, који самодопринос ће се односити на одржавање гробља и капеле у
Блацу, обзиром да је период важења Одлуке Скупштине општине Блаце број I-014379/14 која је донета 27.4.2014. године о увођењу самодоприноса у напред наведене
сврхе истекао, те је потребно донети нову Одлуку, обзиром да је одржавање гробља и
капеле у Блацу у општем интересу свих грађана месне заједнице Блаце.
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Страна 2

У прилогу наведене иницијативе доставили су Скупштини општини Блаце
Програм којим су предложили изворе, намену и начин обезбеђивања финансијских
средстава за реализацију пројекта који је предмет Одлуке.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи прописано је
да Скупштина општине, у складу са законом, расписује општински референдум и
референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у
грађанској иницијативи и утврђује предлог Одлуке о самодоприносу, док је одредбама
члана 70. наведеног Закона прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе
расписује референдум о питањима из своје надлежности.
Чланом 10. Закона о референдуму и народној иницијативи прописано је да акт о
расписивању референдума о питањима из надлежности општине доноси Скупштина
општине, у складу са Статутом, те да акт о расписивању референдума садржи нарочито
назначење територије за коју се референдум расписује, питање о коме се грађани
изјашњавају, датум спровођења референдума и време одређено за изјашњавање на
референдуму (члан 12. наведеног Закона).
Одредбама члана 28. став 4.,члана 43. став 1. тачка 8., члана 103. и члана 104.
Статута општине Блаце, између осталог, прописано је да предлог Одлуке о увођењу
самодоприноса утврђује Скупштина општине, по поднетој иницијативи једне трећине
одборника, те да по примљеној иницијативи одлучује о покретању поступка за увођење
самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника, да расписује општински
референдум, те да је дужна да распише референдум о питању које се односи на
потребе, односно интересе становништва.
Разматрајући напред наведену иницијативу, поднету од стране овлашћених
предлагача, имајући у виду да је период важења Одлуке Скупштине општине Блаце
број I-014-379/14 која је донета 27.4.2014. године о увођењу самодоприноса у напред
наведене сврхе истекао, Скупштина општине Блаце је, на седници одржаној дана
08.6.2019. године, позивајући се напред цитиране одредбе Закона о локалној
самоуправи, Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута општине Блаце, у
складу са својим законским надлежностима и овлашћењима, већином гласова од
укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце (за доношење Одлуке гласало је
18 одборника од укупно 25 одборника), одлучила као у диспозитиву Одлуке.

Број I-014-1061/2019
У Блацу, дана 08.6.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 6/19

Страна 3

На основу члана 32. став 1. тачка 7. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други
закон и 47/18), члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени
гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 43. став 1. тачка 8. и тачка 67.
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 08.6.2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

I За спровођење референдума на територији месне заједнице Блаце о питању
изјашњавања грађана за увођење самодоприноса за одржавање градског гробља и
капеле у Блацу, образује се Комисија у следећем саставу:
1. Александра Николић, из Блаца, за председника,
2. Марко Црноглавац, из Блаца, за члана,
3. Немања Крсмановић, из Блаца, за члана,
4. Бранимир Димитријевић, из Блаца, за члана,
5. Марија Илић, из Блаца, за члана.
II Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
1. стара се о законитом спровођењу референдума;
2. обавља техничке припреме за спровођење референдума;
3. одређује гласачка места и именује чланове Одбора за спровођење гласања;
4. утврђује резултате гласања на референдуму и
5. обавља и друге послове у складу са законом, Одлуком о расписивању
референдума и Статутом општине Блаце.
III Комисија за спровођење референдума обавезна је да Скупштини општине
Блаце преда Извештај о спроведеном референдуму најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана спроведеног референдума.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број I-02-1063/2019
У Блацу, дана 08.6.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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Страна 4

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 4.
став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике
Србије“ број 48/94 и 11/98), члана 28. став 5. и члана 43. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 08.6.2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I Овим Закључком се одређује рок за припрему Нацрта Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског гробља и
капеле у Блацу за период од 2019-2024 године и начин спровођења јавне расправе у
поступку доношења наведене Одлуке.
II Циљ јавне расправе јесте обезбеђивање јавности у поступку доношења Одлуке
о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског
гробља и капеле у Блацу и учешћа заинтересованих лица путем давања примедби,
предлога и сугестија, које ће послужити за коначно утврђивање Предлога Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског
гробља и капеле у Блацу за период од 2019-2024. године.
III Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за
одржавање градског гробља и капеле у Блацу за период 2019-2024 године припремиће
Општинско веће општине Блаце, у складу са надлежностима по овом закључку и
Статуту општине Блаце, најкасније у року од 3 (три) дана од дана доношења овог
закључка.
IV Поступак јавне расправе спровешће Општинско веће општине Блаце, које ће
одредити рокове и начин организовања поступка јавне расправе, у складу са
овлашћењима и надлежностима прописаних Статутом општине Блаце.
V Овлашћује се Општинска управа општине Блаце да сачини списак грађана
који имају право изјашњавања на референдуму а немају пребивалиште на подручју
месне заједнице Блаце за које се референдум спроводи, на начин утврђен прописима о
изборима.
VI Након спроведеног поступка јавне расправе Општинско веће општине Блаце
ће доставити утврђени Нацрт Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне
заједнице Блаце за одржавање градског гробља и капеле у Блацу Скупштини општине
Блаце на даљи поступак и одлучивање.
VII Закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће бити објављен у
„Службеном листу општине Блаце“.
Број I-014-1062/2019
У Блацу, дана 08.6.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић
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На основу члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце”, бр. 5/19), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр.129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 08. јуна 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Члан 1.
Општина Блаце је у 2018. години остварила вишак прихода и примања-суфицит у
износу од 16.471.616,50 динара који се преноси у 2019. годину.
Део вишка прихода и примања из 2018. године, у износу од 1.419.549,65 динара, је
донација, примљена од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге –
UNOPS, за пројекат: Израда плана детаљне регулације за туристичко подручје ,,Блачко
језеро" и употребиће се за његову реализацију у 2019. години.
Део вишка прихода и примања из 2018. године, у износу од 500.000,00 динара, су
средства одобрена од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, на
име помоћи, за набавку огрева, социјално угроженим породицама избеглих и интерно
расељених лица, која су тренутно настањена на територији општине Блаце, у 2019. години
употребиће се за наведену намену.
Део вишка прихода и примања из 2018. године, у износу од 109.305,00 динара,
представља део средстава, додељених од стране Министарства државне управе и локалне
самоуправе, на име награде у такмичењу градова, градских општина и општина, у оквиру
наградне игре ,,Узми рачун и победи“, за реализацију пројекта: Техничка модернизација
Основне школе ,,Стојан Новаковић“ и употребиће се за његову реализацију, у 2019. години.
Део вишка прихода и примања-суфицит из 2018. године, у износу од 13.972.716,24
динара на жиро рачуну Општина Блаце-рачун за извршење буџета, 32.169,17 динара код
Народне библиотеке ,,Рака Драинац“, 16.100,25 динара код Културног центра ,,Драинац“,
12.128,94 динара код Спортског центара ,,Блаце“, 1.560,00 динара код Туристичке
организације Блаце, 352.866,62 динара код месних заједница и 55.220,63 динара код Фонда
солидарности, употребиће се за финансирање текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине предвиђених њиховим финансијским плановима за 2019. годину и у
складу са Одлуком о буџету општине Блаце за 2019. годину.
Члан 2.
Нераспоређени вишак прихода и примања пренет из ранијих година у 2018. годину
износи 1.643.891,62 динара.
Део нераспоређеног вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2018.
годину, у висини од 341.236,63 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих
година, директних корисника буџета општине Блаце и употребиће се за финансирање
текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, предвиђених Одлуком о
буџету општине Блаце за 2019. годину.
Део нераспоређеног вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2018.
годину, у висини од 142.125,64 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих
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година, на подрачунима буџета општине Блаце и употребиће се за финансирање текућих
расхода и издатака, за набавку нефинансијске имовине, предвиђених програмима и
програмским активностима за које постоје отворени подрачуни у Консолидованом рачуну
трезора општине Блаце.
Део нераспоређеног вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2018.
годину, у висини од 1.160.529,35 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих
година месних заједница и употребиће се за финансирање текућих расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине у 2019. години.
Број: I-400-843/2019
У Блацу, 08. јун 2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић
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На основу члана 60. ст. 2, 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени
гласник РС", број 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон) и члана 43.
став 1. тачка 6) и тачка 28) Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", број
5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 08. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Блаце за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), на
који је дата сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе
Републике Србије, број: 320-11-03623/2019-14, oд 25. 4. 2019. године.
Члан 2.
Овим Програмом се утврђује врста и обим радова које треба изршити у периоду за
који се Програм доноси, динамика извођења радова и улагање средстава.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Блаце за 2019. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-320-881/19
У Блацу, 08. јун 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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На основу члана 219. ст. 4, 5. и 6. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13
–др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 и 113/17 –др. закон), тачке 64. Упутства о вођењу
матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник Републике Србије,
број 93/18) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 08. јуна 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I ОДРЕЂУЈЕ СЕ доктор медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица
умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине
Блаце, и то:
Срђан Грбић, доктор медицине, из Блаца.
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
III Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о одређивању
доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти на територији општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 1/15 и 3/15).
IV Решење доставити: именованом, Дому здравља Блаце, у Блацу, Одељењу за
привреду, локално економски развој и друштвене делатности Општинске управе општине
Блаце и архиви Скупштине општине Блаце.
Број: I-512-756/19
У Блацу, 08. јун 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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Oбразложење
Решењем Скупштине општине Блаце, број I-038-1558/14 од 30.1.2015. године
(„Службени лист општине Блаце“, број 1/15) Данијела Илић, из Блаца, доктор медицине,
одређена је за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе
и издавање потврде о смрти на територији општине Блаце. Будући да именована није
више у могућности да обавља ове послове, Општинско веће општине Блаце, као надлежни
орган за поступање, у складу са чланом 74. став 1. тачка 1. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), доставља Скупштини општине Блаце
Предлог решења о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине
Блаце, на даљу надлежност и поступање у смислу члана члана 219. став 4, 5. и 6. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/05, 72/09 –др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 и 113/17 –
др. закон) и тачке 64. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
(„Службени гласник Републике Србије, број 93/18).
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 17. априла 2019.
године, утврдило је Предлог решења о одређивању доктора медицине за утврђивање
времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о
смрти на територији општине Блаце и исти доставило Скупштини општине Блаце на даљу
надлежност.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србија'', бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана
43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 08.06.2019. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ДРАИНАЦ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора из реда запослених Културног центра
„Драинац“ са седиштем у Блацу, и то:
- Небојша Николић, из Блаца.
II ИМЕНУЈЕ СЕ, члан Управног одбора из реда запослених Културног центра
„Драинац“ са седиштем у Блацу и то:
- Зоран Панић, из Блаца.
III Решењем известити: именоване, Културни центар „Драинац“ са седиштем у
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-02-773/2019
У Блацу, 06.08.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА
Невена Пешић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13,
105/14, 104/16-др закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима и јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/2018), члана 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) и члана 68. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 6/18-пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 20. марта 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине
Блаце, који се налази на кп. 6022/1 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб, у згради број
7 и то: просторију број 11, површине 5,51 м², просторију број 13, површине 73,87 м², просторију
број 14, површине 19,29 м², просторију број 15, површине 8,08 м², просторију број 16, површине
3,87 м² и просторију број 17, површине 3,06 м², пословни простор укупне површине 113,68 м² (у
даљем тексту: пословни простор), јавним надметањем, путем јавног оглашавања, на одређено
време, на период од 5 година, ради обављања делатности у функцији пословања (спорт и
рекреација), у складу са Планом генералне регулације насеља Блаце „Службени лист општине
Блаце“, бр. 7/17).
Члан 2.
Почетни износ закупнине за пословни простор одређен је чланом 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), утврђује се у месечном износу по м², према
локацији на којој се пословни простор налази, тј. по зонама и то у првој зони износи 500 дин/м².
Закупнина за пословни простор плаћа се унапред, а закупац је дужан да месечни износ
закупнине уплати најкасније до 5-ог у месецу.
Члан 3.
Поступак давања у закуп јавним надметањем спровешће Комисија за спровођење
поступка давање у закуп ствари у јавној својини која ће бити образована Решењем Општинског
већа општине Блаце (у даљем тексту; Комисија).
Комисија има Председника и два члана.
Задатак Комисије је да припреми потребну документацију и оглас, да даје додатне
информације у вези понуде, да отвара, прегледа и оцењује понуде, води поступак јавног
надметања и саставља писани извештај о оцени понуда.
Депозит за учествовање у јавном надметању се уплаћује у износу од једномесечне
закупнине. Лицитациони корак износи 5% од претходне цене.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности
одлуке о избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15
дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити у дневном листу Народне новине, на огласној табли Општине Блаце и на
сајту Општине Блаце.
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Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти године на адресу:
Општина Блаце – Комисији за давања у закуп пословног простора.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког
понуђача. Јавно надметање почиње објављивањем највеће понуђене почетне цене.
По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем. на
Предлог Комисије Одлуку о давању у закуп наведеног пословног простора доноси Општинско
веће општине Блаце, најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од
15 дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о закупу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Бр: II-361-624/19
У Блацу, дана: 20. марта 2019. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 27. став 10. 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), члана 6. 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 („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 17. априла 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ДРУГА ЛИЦИТАЦИЈА
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине Блаце, који се
налази на кп. 6022/1 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб, у згради број 7 и то: просторију број
11, површине 5,51 м², просторију број 13, површине 73,87 м², просторију број 14, површине 19,29 м²,
просторију број 15, површине 8,08 м², просторију број 16, површине 3,87 м² и просторију број 17,
површине 3,06 м², пословни простор укупне површине 113,68 м² ( у даљем тексту: пословни простор),
јавним надметањем, путем јавног оглашавања, на одређено време, на период од 5 година, ради обављања
делатности у функцији пословања (спорт и рекреација), у складу са Планом генералне регулације насеља
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17).
Члан 2.
Почетни износ закупнине за пословни простор одређен је чланом 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), утврђује се у месечном износу по м², према локацији на којој се пословни
простор налази тј. по зонама и то у првој зони износи 500 дин/м².
Закупнина за пословни простор плаћа се унапред, а закупац је дужан да месечни износ закупнине
уплати најкасније до 5-ог у месецу.
Члан 3.
Поступак давања у закуп јавним надметањем спровешће Комисија за спровођење поступка давања
у закуп ствари у јавној својини образована Решењем Општинског већа општине Блаце број II-02-716/2019.
Депозит за учествовање у јавном надметању се уплаћује у износу од једномесечне закупнине.
Лицитациони корак износи 5% од претходне цене.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од
дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на сајту Општине Блаце.
Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти године на адресу: Општина
Блаце – Комисији за давања у закуп пословног простора.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког
понуђача. Јавно надметање почиње објављивањем највеће понуђене почетне цене.
По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем на Предлог
Комисије Одлуку о давању у закуп наведеног пословног простора доноси Општинско веће општине
Блаце, најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана
доношења Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о закупу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Сл. листу општине Блаце“.
Бр: II-361-624/19
У Блацу, дана: 17. априла 2019. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 6/19

Страна 52

На основу члана 27. став 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 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибавања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као 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 („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и
члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, 5/19), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 3. маја 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ТРЕЋА ЛИЦИТАЦИЈА
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине Блаце, који се
налази на кп. 6022/1 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб, у згради број 7 и то: просторију број
11 површине 5,51 м², просторију број 13 површине 73,87 м², просторију број 14 површине 19,29 м²,
просторију број 15 површине 8,08 м², просторију број 16 површине 3,87 м² и просторију број 17 површине
3,06 м², пословни простор укупне површине 113,68 м² ( у даљем тексту: пословни простор), јавним
надметањем, путем јавног оглашавања, на одређено време, на период од 5 година, ради обављања
делатности у функцији пословања (спорт и рекреација), у складу са Планом генералне регулације насеља
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17).
Члан 2.
Почетни износ закупнине предметног простора за трећу лицитацију износи 45.472,00 динара, што
износи 80 % од почетне тржишне висине закупнине утврђене Одлуком 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).
Члан 3.
Поступак давања у закуп јавним надметањем спровешће Комисија за спровођење поступка
давање у закуп ствари у јавној својини која је образована Решењем Општинског већа општине Блаце број
II-02-716/2019.
Депозит за учествовање у јавном надметању се уплаћује у износу од једномесечне закупнине.
Лицитациони корак износи 5% од претходне цене.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од
дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на сајту Општине Блаце.
Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти године на адресу: Општина
Блаце – Комисији за давања у закуп пословног простора.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког
понуђача. Јавно надметање почиње објављивањем највеће понуђене почетне цене.
По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем. на Предлог
Комисије Одлуку о давању у закуп наведеног пословног простора доноси Општинско веће општине
Блаце, најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана
доношења Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о закупу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.
Бр: II-361-624/19
У Блацу, дана: 3. маја 2019. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 6/19

Страна 53

На основу члана 27. став 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 6. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 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)
и члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинскo веће општине Блаце,
на седници одржаној дана 15 маја 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ЧЕТВРТА ЛИЦИТАЦИЈА
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине Блаце, који се
налази на кп. 6022/1 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб, у згради број 7 и то: просторију број
11, површине 5,51 м², просторију број 13, површине 73,87 м², просторију број 14, површине 19,29 м²,
просторију број 15, површине 8,08 м², просторију број 16, површине 3,87 м² и просторију број 17,
површине 3,06 м², пословни простор укупне површине 113,68 м² (у даљем тексту: пословни простор),
јавним надметањем, путем јавног оглашавања, на одређено време, на период од 5 година, ради обављања
делатности у функцији пословања (спорт и рекреација), у складу са Планом генералне регулације насеља
Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17).
Члан 2.
Почетни износ закупнине предметног простора за трећу лицитацију износи 34.104,00 динара, што
износи 60 % од почетне тржишне висине закупнине утврђене Одлуком 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).
Члан 3.
Поступак давања у закуп јавним надметањем спровешће Комисија за спровођење поступка давања
у закуп ствари у јавној својини образована Решењем Општинског већа општине Блаце, број II-02716/2019, од 4. 4. 2019. године.
Депозит за учествовање у јавном надметању уплаћује се у износу од једномесечне закупнине.
Лицитациони корак износи 5% од претходне цене.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од
дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на сајту Општине Блаце.
Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти године на адресу: Општина
Блаце – Комисији за давања у закуп пословног простора.
Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког
понуђача. Јавно надметање почиње објављивањем највеће понуђене почетне цене.
По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем, на Предлог
Комисије Одлуку о давању у закуп наведеног пословног простора доноси Општинско веће општине
Блаце, најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана
доношења Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о закупу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.
Бр: II-361-624/19
У Блацу, дана: 15. маја 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 6/19

Страна 54

На основу члана 27. став 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 10. став 1. тачка 7) Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), и
члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 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, Општинскo веће општине Блаце, на седници одржаној
дана 28 маја 2019. године, доноси
О

Д

Л

У К У
О
ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини
Општине Блаце, који се налази на кп. бр. 6022/1 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб, у
згради број 7 и то: просторију број 11, површине 5,51 м², просторију број 13, површине 73,87 м²,
просторију број 14, површине 19,29 м², просторију број 15, површине 8,08 м², просторију број 16,
површине 3,87 м² и просторију број 17, површине 3,06 м², пословни простор укупне површине
113,68 м² (у даљем тексту: пословни простор), на одређено време, на период од 3 (три) година,
непосредном погодбом.
Члан 2.
На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за давање у закуп пословног простора у
јавној својини Општине Блаце, непосредном погодбом и објавити на званичном сајту Општине
Блаце и огласној табли Општине Блаце.
Поступак давања у закуп локација наведених у члану 1. ове Одлуке, непосредном погодбом
спровешће: Комисија образована Решењем Општинског већа општине Блаце бр. II-02-716/2019, од
4. 4. 2019. године.
Члан 3.
Рок за подношење пријава за непосредну погодбу је 3. 6. 2019. године до 15 часова.
Члан 4.
Износ закупнине по метру квадратном одређен је Одлуком 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).
Члан 5.
Основни критеријум за избор најповољнијег учесника непосредне погодбе је висина
понуђене цене у односу на почетну.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Бр: II-361-976/19
У Блацу, 28. маја 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу чл. 27. став 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), чл. 6. став 1. тачка 2), и чл. 7. и 8.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 9/15) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 17. априла 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком даје се на трајно коришћење, без накнаде, Јавном комуналном предузећу
„Блаце“, са седиштем у Блацу, покретна имовина у својини општине Блаце и то:
- 12 комада металних контејнера, запремине 1,1 м³, дужине 1354 мм, висине 1410 мм,
ширине 1030 мм, од лекапираног лима дебљине 1,2 мм, са две бочне хватаљке, са
поклопцем лучног облика и уграђена четири точка Ø200 мм, са уграђеним кугличним
лежајевима од којих су два кочиона точка, носивости до 400 кг. по точку, прибављени
од стране Општинске управе општине Блаце, по основу Уговора, бр. III-400-528/19, од
5. 3. 2019. године, за набавку добара; и
- 25 комада канти за смеће-комплетно са стубом и корпом, од цинкованог лима, са
висином стуба 90 цм, висином корпе 40 цм и пречником улошка корпе 28 цм,
прибављене од стране Општинске управе општине Блаце, по основу Уговора бр. III400-2207/18, од 18. 12. 2018. године.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Блаце“ преузима на коришћење наведену покретну имовину из
члана 1. Одлуке, ради обављања делатности за коју је регистровано.
Члан 3.
Јавно комунално предузеће „Блаце“ има право држања и коришћења предметне покретнe
имовинe у складу са природом и наменом ствари и управљања истом (одржавање и обнављање),
сагласно одредбама Закона о јавној својини.
На основу ове Одлуке закључиће се Уговор о давању на коришћење наведене покретна
имовина између Општине Блаце и Јавног комуналног предузећа „Блаце, са седиштем у Блацу.
Овлашћује се председник општине Блаце да закључи уговор из става 2. овог члана.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-404-778/2019
У Блацу, 17. априла 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу чл. 46. и 47. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), чл. 74. став 1. тачка. 19. и чл.
77. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 17. априла 2019. године, донело је
ПОСЛОВНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања Општинског већа
општине Блаце (у даљем тексту: Веће), права, дужности и одговорности члана Већа и друга питања од
значаја за рад Већа.
Члан 2.
Састав, начин избора и разрешења, као и надлежност Већа утврђени су Статутом општине
Блаце и овим Пословником, а у складу са Законом о локалној самоуправи.
У циљу остваривања функције Већа, могу се утврдити појединачна ресорна задужења његових
чланова.
Члан 3.
Рад Већа доступан је јавности.
Јавност рада Већа обезбеђује се путем саопштења, конференција за представнике средстава
јавног информисања која се организују у сарадњи са председавајућим Већа, као и присуством
представника средстава јавног информисања на седницама.
У случајевима предвиђеним Законом, другим прописима и овим Пословником јавност се може
искључити.
Члан 4.
Стручне и друге послове за потребе Већа врши Одељење органа општине Општинске управе
општине Блаце (у даљем тексту: Општинска управа), а по потреби и друга надлежна одељења
Општинске управе.
II - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Члан 5.
Члан Већа има право и дужности да учествује у раду Већа и да редовно присуствује седницама
овог органа, као и друга права утврђена Законом, Статутом општине и овим Пословником.
Члан 6.
Члан Већа је одговоран за извршавање послова и задатака које му повери Веће, за заступање
става Већа и за покретање иницијативе ради решавања питања из оквира надлежности овог органа.
III - ПРИПРЕМАЊЕ И ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА
Члан 7.
Припремање материјала за седницу Већа врши Одељење органа општине Општинске управе у
оквиру своје надлежности, односно други обрађивач за питања из своје надлежности.
Одељења Општинске управе Већу благовремено достављају Нацрте одлука ради разматрања и
утврђивања Предлога одлука.
Одељења Општинске управе, која у управном поступку решавају о правима и обавезама из
изворног делокруга општине у првом степену, благовремено Већу достављају жалбу на првостепено
решење односно закључак са свим списима који се односе на предмет.
Начелник Општинске управе, непосредно или преко Одељења органа општине Општинске
управе, пружа стручну помоћ Већу у вршењу надзора над радом Општинске управе и изјашњава се по
предлогу за поништавање или укидање аката Општинске управе који нису у сагласности са Законом,
Статутом и другим општим актом које доноси Скупштина општине.
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Члан 8.
Радне верзије аката из члана 7. овог Пословника достављају се Већу, од стране овлашћеног
обрађивача, преко Одељења органа општине Општинске управе, које по пријему истих благовремено
информише председавајућег Већа у циљу сачињавања предлога дневног реда седнице Већа.
Члан 9.
Веће ради у седницама које могу бити редовне, ванредне и консултативне.
Редовне седнице се одржавају у унапред одређен термин, а најмање једном у 3 месеца.
Ванредне седнице се одржавају, према указаној потреби ради расправљања и одлучивања по
хитном поступку.
Консултативне седнице се одржавају у случају потребе усаглашавања ставова и договора о
непосредним активностима.
Члан 10.
Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника општине, сазива
седницу Већа и предлаже дневни ред седнице.
Редовна седница се сазива достављањем позива са предлогом дневног реда и материјалима у
писаној форми или електронском поштом, најкасније три дана пре одржања седнице.
Ванредна седница се сазива на начин из претходног става најкасније дан пре одржавања
седнице, осим у случају изузетне хитности када се сазивање врши на дан одржавања седнице
погодним средствима (телефоном, факсом, електронским путем и сл.), а којом приликом се предлог
дневног реда и материјали уручују пред почетак седнице.
Консултативна седница се сазива на начин и по поступку за сазивање ванредне седнице.
Члан 11.
На редовну или ванредну седницу, осим чланова Већа, обавезно се позивају: председник
Скупштине општине и секретар Скупштине општине, начелник Општинске управе и руководиоци
Одељења Општинске управе у чију надлежност спада питање које је у предлогу дневног реда седнице,
као и други обрађивачи и известиоци.
IV - ОТВАРАЊЕ И ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ ВЕЋА
Члан 12.
Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника општине (у даљем
тексту: председавајући) отвара седницу Већа и констaтује да ли седници присуствује довољан број
чланова за рад и одлучивање (кворум).
Веће може да ради и одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова већа.
Уколико кворум није обезбеђен, седница се одлаже најдаље за три дана.
Консултативна седница се може одржати и без кворума.
Члан 13.
Кад постоји кворум за рад Већа, на предлог председавајућег, одлучује се да ли ће седница у
целини или у појединим деловима бити затворена за јавност.
Искључивање јавности се не односи на председника и секретара Скупштине општине,
начелника Општинске управе, руководиоца Одељења Општинске управе, известиоце и стручна лица
Општинске управе надлежне за послове органа општине.
У случају искључења јавности, председавајући упозорава присутна лица да су дужна чувати
као тајну оно што се износи на таквој седници, а Веће може одлучити да у оваквој седници изда
посебно саопштење за јавност.
Члан 14.
Пре разматрања и утврђивања дневног реда Веће разматра и усваја записник са претходне
седнице.
На консултативним седницама се не води записник.
Члан 15.
Дневни ред седнице утврђује се на почетку сваке седнице Већа, осим консултативне.
Дневни ред предлаже председавајући у складу са предлогом који је достављен уз позив за
седницу.
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Предлог за измену и допуну предложеног дневног реда могу поднети председник општине и
чланови Већа а изузетно и друга лица која се сходно члана 11. овог Пословника обавезно позивају на
седницу.
Приликом утврђивања дневног реда прво се гласа о предлозима за измену и допуну
предложеног дневног реда, а потом за дневни ред у целини.
V - РАСПРАВА, ОДЛУЧИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ ВЕЋА
Члан 16.
Расправа и одлучивање на седници се спроводи по утврђеном дневном реду.
Изузетно, Веће може и у току седнице одлучити да се измени редослед тачака дневног реда и
да се расправа по појединим тачкама дневног реда обједини.
Веће може пре отварања расправе по тачки дневног реда да одлучи да ограничи дискусију у
погледу трајања и броја јављања.
Члан 17.
На почетку расправе о тачки дневног реда, председавајући објављује предмет расправе и даје
неопходна објашњења, а затим даје реч обрађивачу, односно известиоцу.
Након тога, председавајући отвара дискусију, у којој, по редоследу пријављивања, прво даје
реч члановима Већа, а затим и осталим присутним лицима, уколико је то потребно.
Након дискусије, приступа се одлучивању.
Члан 18.
Одлучивање се врши јавним гласањем, дизањем руку.
Право гласа имају сви чланови Већа.
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина од укупног броја лица са правом гласа из
претходног става, а у вези предлога буџета, за који је потребна већина гласова чланова.
Ако је резултат гласања неодлучан, доношење одлуке се одлаже привремено ради додатних
консултација, па се поново ставља на дневни ред. Ако и у другом покушају гласања о истој одлуци
буде нерешено сматра се да одлука није усвојена.
Члан 19.
Приликом одлучивања прво се гласа о предлозима за измену или допуну предложеног акта, а
затим за предлог акта у целини.
Након гласања, председавајући гласно констатује:
- да је одлука донета једногласно,
- да је одлука донета већином гласова, уз навођење броја гласова „за“, броја гласова
„против“ и броја гласова „уздржани“,
- да одлука није донета уз навођење броја гласова „за“, броја гласова „против“ и броја
гласова „уздржаних“.
Члан Већа који је гласао против или се уздржао од гласања има право да захтева да се то
констатује у записнику.
Члан 20.
Ако се у току седнице утврди да не постоји кворум за рад, председавајући одлаже седницу за
одговарајући дан или час са истим дневним редом, о чему се сви чланови Већа писмено обавештавају.
Када услед обимности дневног реда, или из других разлога не може да се изврши претрес по
свим тачкама у заказаном дану, Веће може одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак за
одређени дан, о чему се писмено обавештавају само одсутни чланови.
Члан 21.
На начин предвиђен овим Пословником, Веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе
који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина општине;
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5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора
на основу процене ризика из изворне надлежности општине, као и посебне елементе плана
одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности општине;
7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је
оснивач општина;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном
предузећу и друштву капитала чији је оснивач општина;
10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
12) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
13) поставља и разрешава општинског правобраниоца;
14) доноси План одбране општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије,
усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности општине са
Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању
цивилне заштите и јединица опште намене;
15) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и
План заштите од удеса;
16) образује жалбену комисију;
17) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
18) информише јавност о свом раду;
19) доноси пословник о раду на предлог председника општине;
20) врши и друге послове, у складу са законом.
Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја
чланова Општинског већа.
Члан 22.
О реду на седници Већа стара се председавајући.
Председавајући је овлашћен да, у случају нарушавања реда, било ком лицу присутном на
седници, изрекне меру упозорења или одузимања речи.
Мера упозорења изриче се лицу који је својим понашањем: самовласним узимањем речи,
упадањем у реч, ометањем говорника или непоштовањем одредби овог Пословника, нарушава ред на
седници.
Мера одузимања речи изриче се лицу које својим говором или понашањем нарушава ред на
седници, а већ је на истој седници упозораван због нарушавања реда.
Меру удаљења са седнице изриче Веће, на предлог председавајућег, лицу које после изречене
мере одузимања речи настави да омета или спречава ред на седници или вређа присутне, и односи се,
само, на ту седницу.
Мера удаљења са седнице изриче се лицу које употребљава изразе које нису у складу са
достојанством општине и њених органа.
Изречена мера и разлози за њено изрицање уноси се у записник.
VI - ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ВЕЋА
Члан 23.
На седницама Већа, осим консултативних, води се записник у који се уносе сви битни подаци о
седници.
Записник у рукопису води стручно лице Одељења органа општине Општинске управе.
У случају постојања техничких предуслова ток седнице Већа може се снимати коришћењем
компјутерске технике и путем бележења тонског записа.
Записник садржи основне податке о раду на седници а посебно о донетим одлукама и
закључцима као и податке о резултатима гласања.
Записник потписује председавајући седницом Већа и лице које је водило записник.
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VII – РАДЊЕ И ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА ВЕЋА И ДРУГИХ
ОРГАНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 24.
Усклађивање остваривања функције председника општине и Скупштине општине, Веће
обавља обавезним позивањем председника и секретара Скупштине општине на седнице Већа.
Члан 25.
У циљу усаглашавања ставова, договора и сагледавања одређеног питања користи се институт
консултативне седнице, на коју Председник општине упознаје Веће са: примљеним материјалима,
проблемима у вршењу своје функције, потребом прослеђивања захтева и предмета Одељењу органа
општине Општинске управе, потребом стручне обраде одређених питања на седницама радних тела
које образује Веће, као и потребом ресорне обраде питања из надлежности председника Општине од
страна члана Већа, који је задужен за одређену област.
Члан 26.
Чланови Већа ресорно задужени за поједине области постају по функцији председници радних
тела које може образовати Веће.
На консултативној седници радног тела бира се заменик председника радног тела.
Радна тела могу расправљати и заузимати ставове ако је на седници присутно више од
половине чланова, а своје одлуке доносе у форми закључка већином гласова присутних чланова.
Закључком радног тела предлаже се Већу начин поступања у стварима из његове надлежности,
и дају се ставови и мишљења по одређеном питању.
Седнице радних тела одржавају се према потреби, а њих сазива председник радног тела уз
помоћ Одељења органа општине Општинске управе.
На седници радног тела сачињава се записник који потписују председник радног тела и
записничар.
Члан 27.
У вршењу надзора и контроле над радом Општинске управе Веће прибавља Извештаје и
изјашњења надлежних одељења Општинске управе, остварује непосредан увид у рад појединих
одељења и заједно са Председником општине даје смернице и заузима начелне ставове за извршавање
Одлука и других општих аката, осим у случају поступања у управним стварима.
Укидање и поништавање аката Општинске управе која нису у сагласности са Законом,
Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине Веће врши након
свестраног сагледавања тог питања.
За потребе сагледавања питања из претходног става може се образовати одговарајуће радно
тело, а обавезно се прибавља и изјашњење начелника Општинске управе у складу са чланом 7. овог
Пословника.
VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Општинског већа општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 9/18).
Члан 29.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-020-740/2019
Датум: 17. април 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.

.
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На основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 99/11 -др.
закон и 44/18 –др. закон), чл. 3. и 8. став 1, чл. 9, 13, 14. и 21. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса, која
реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 46. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 –др. закон и 47/18) и члана 74. Статута
општине Блаце ("Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 28. маја 2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
O НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овим Правилником врши се измена и допуна Правилника о начину и критеријумима за
остваривање права на доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање
трошкова програма и пројеката удружења грађана са териториије општине Блаце број: II-400117/2019 од 11.01.2019. године ("Службени лист општине Блаце“, бр. 1/19) (у даљем тексту:
Правилник), мења се члан 2. и гласи:
Члан 2.
У Правилнику члан 2. мења се, и гласи:
„Под програмима и пројектима из члана 1. овог Правилника сматрају се програми и пројекти
од јавног интереса општине Блаце у области:
социо - хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), пољопривреде (укључујући
удружења ловаца, риболоваца, кинологa и др.), противпожарне заштите, културе, заштите животне
средине, заштите људских права и развоја цивилног друштва, заштите лица са инвалидитетом,
здравствене заштите, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења
искључиво и непосредно следе јавне интересе.
Циљ ових програма и пројеката је допринос развоју општине Блаце и афирмацији грађанског
активизма. Програмима и пројектима може бити предвиђена организација манифестација од значаја
за општину Блаце.“
Члан 3.
У свему осталом Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу
средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање трошкова програма и
пројеката удружења грађана са териториије општине Блаце број: II-400-117/2019 од 11.01.2019.
године ("Службени лист општине Блаце“, бр. 1/19) остаје непромењен.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине
Блаце".
Број: II-400-965/19
У Блацу, дана: 28. маја 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 3. став 1. тачка 12) и члана 22. Уредбе о садржини, начину припреме и
оцене, као и праћењу спровођења извештаја о реализацији капиталних пројеката („Службени
гласник РС“, бр. 63/17) члана 74. став 1. тачка 17) Статута Општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 5/19), и чл 19. и 21. Пословника Општинског већа Општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 9/18), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 8. априла 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О образовању Комисије за капиталне инвестиције Општине Блаце
I
Образује се Комисије за капиталне инвестиције Општине Блаце (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
Председник комисије:
Милан Ћурчић, председник Општинског већа Општине Блаце
Чланови комисије:
Дејан Кнежевић, представник Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално
стамбене и имовинско правне послове
Саша Стефановић, дипломирани економиста
Ненад Стевановић, представник Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално
стамбене и имовинско правне послове
Бранимир Димитријевић, дипломирани правник
II
Задатак комисије је да након достављања предлога од стране овлашћених предлагача за
укључивање у план јавних инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката према
приоритетним циљевима садржаним у важећим планским документима по секторима
капиталних пројеката средње и велике вредности, а који могу бити предложени за
финансирање у поступку припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне
године.
III
При рангирању капиталних пројеката средње и велике вредности првенствено се полази
од:
-стратешке релевантности предложеног пројекта за националне, односно регионалне и
локалне развојне приоритете,
-финансијске одрживости,
-потенцијалних ефеката пројекта на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи
развој,
-степена реализације пројеката у одрђеној области у претходним годинама и
-других релевантних критеријума.
IV
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Општинска
управа општине Блаце Одељење органа општине.
V
Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити на Огласној табли Општине Блаце
и интернет страници Општине Блаце.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

БРОЈ: II-02-739/19
ДАНА: 8. априла 2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 74. став 1. тач. 2) и 17) Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/18) и члана 6. став 1. Правилника о начину и критеријумима за остваривање
права за доделу средстава из буџета општине Блаце за финансирање и суфинансирање
трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 1/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 17.
априла 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима
I Образује се Комисија за расподелу средстава удружењима (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
- за председника:
Бранимир Димитријевић, запослен у Општинској управи општине Блаце.
- за члана:
1. Валентина Павловић, запослена у Општинској управи општине Блаце и
2. Саша Стефановић, дипломирани економиста, из Блаца.
II Задатак Комисије је да изврши пријем пријава по расписаном се Јавни конкурс за
доделу буџетских средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана која
делују на територији општине Блаце у 2019. години. те да их, по завршетку Конкурса,
оцени према мерилима и критеријумима прописаним Правилником о начину и
критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Блаце за
финансирање и суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са
територије општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/19) и да Извештај са
предлогом Одлуке о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса која
реализују удружења и која се финансирају из буџета општине Блаце, са предлогом
приоритета у додели опредељених средстава према предложеним пројектима и
програмима, достави Општинском већу општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа.
Бр. II-02-804/19
У Блацу, 17. априла 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014, -др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 70. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце, број 5/19), Председник општине Блаце,
решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, дана 04.
4. 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Културном центру „Драинац“, са седиштем у Блацу, који је донео директор
Културног центра „Драинац“, под деловодним бројем 75 дана 03. 4. 2019. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити: Културном центру „Драинац“, са седиштем у Блацу и
архиви.
Број: II-02-717/2019
У Блацу, дана 04. 4. 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и
47/2018), члана 262. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике

Србије“, број 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон, 93/14, 96/15,
106/15, 105/17 и 113/17 –др. закон) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 21. 5. 2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за контролу над радом и пословањем Дома здравља Блаце,
са седиштем у Блацу чији је оснивач Општина Блаце

I Образује се Комисија за за контролу над радом и пословањем Дома здравља
Блаце, са седиштем у Блацу чији је оснивач Општина Блаце (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:
а) за председника Комисије:
Валентина Павловић, запослена у Општинској управи општине Блаце.
б) за чланове:
-Младен Ћирковић, запослен у Општинској управи општине Блаце, и
-Мирјана Стојановић, запослена у Општинској управи општине Блаце.
II Задатак Комисије је да спроведе поступак контроле над радом и пословањем
Дома здравља Блаце, чији је оснивач Општина Блаце, да утврди да ли је наступила
трајнија, односно пратећа неспособност плаћања, односно презадуженост под условима
прописаним законом којим се уређује стечај, као и да по утврђеном чињеничном стању
поднесе извештај Министарству здравља, односно Председнику општине Блаце и
Општинском већу, у року од пет радних дана од дана сачињавања тог извештаја.
III Решењем известити именоване и архиву овог органа.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-02-947/2019
У Блацу, дана 21. маја 2019. године
ДР

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 10. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављаљње, функционисање и извештавање у систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору ( „Службени гласник“ РС , бр. 99/11 и 106/13) и члана 29.
Одлуке о општинској упрви општине Блаце ( „Службени лист општине Блаце“ бр. 8/18)
начелник Општинске управе општине Блаце, доноси следеће:

РЕШЕЊЕ
разрешењу и именовању одговорног лица за увођење и развој система финансијског
управљања и контроле
I РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Ђошић Минић дужности Руководиоца одговорног за
увођење и имплементацију система финансијског управљања и контроле у општини
Блаце.
II ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Младеновић, запослена у Општинској управи општине Блаце
на пословима службеника за јавне набавке, за Руководиоца одговорног за увођење и
имплементацију система финансијског управљања и контроле у општини Блаце.
III Решењем известити: именоване.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: III-02-642/19
У Блацу, 25.03.2019.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Начелник,
Јулијана Јовановић с.р.
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