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 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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ГОДИНА: XXVII  
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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 42. став 4. Закона о буџетском систему 
("Сл.гласник РС". бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 43. став 1. тачка 2) Статута 
општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на 
седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

IОПШТИДЕО 

Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину (,,Сл.лист општине Блаце", 
бр. 14/19 и 2/20), (у даљем тексту: Одлука ), износ укупних прихода и примања од 
,,388.506.366" замењује се износом од "391.327.299". 

Члан 2. 

У члану 2. став 1.Одлуке, износ текуће буџетске резерве од "1.000.000" замењује се 
износом од " 1.1 ОО.ООО". 

Члан 3. 

У члану 3. став 1.Одлуке, износ сталне буџетске резерве од "500.000" замењује се 
износом од "400.000". 

Члан 4. 

Члан 4. Одлуке, мења се и гласи: 
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На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС". бр.54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС" број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),  и члана 43. став 1. 
тачка 67) Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 5/19), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, донела је   
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 

Члан 1. 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Блаце за период од  I VI 2020. 
године, број:III-04-401-1484/20 од 15.07.2020. године, који је урадило Одељење за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 
 

                                                                Члан 2. 
 

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

 
 
 
Број: I-401-1484/2020 
У Блацу, 30 септембра 2020. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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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 
30.09.2020. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о расписивању референдума за подручје 
месне заједнице Блаце за увођење самодоприноса за одржавање градског гробља и 
капеле у Блацу, број: I-014-331/2020 од 09.02.2020. године („Службени лист општине 
Блаце“, бр. 2/20), (у даљем тексту: Одлука), на следећи начин: 

 
Члан 2. 

У члану 1. Одлуке уместо речи: „за период од 2020-2025. године“, врши се 
измена и сада гласи: „за период од 2021-2026. године“. 

 
Члан 3. 

У члану 3. Одлуке врши се измена тако што се датум: „26.4.2020.“ замењује 
датумом: „15.11.2020“. 

Члан 4. 
У свему осталом Одлука о расписивању референдума за подручје месне 

заједнице Блаце за увођење самодоприноса за одржавање градског гробља и капеле у 
Блацу, број: I-014-331/2020 од 09.02.2020. године („Службени лист општине Блаце“, бр. 
2/20) остаје непромењена. 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Општинско веће општине Блаце обратило се Скупштини општине Блаце са 
предлогом да овај орган Одлуку о расписивању референдума за подручје месне 
заједнице Блаце за увођење самодоприноса за одржавање градског гробља и капеле у 
Блацу, број: I-014-331/2020 од 09.02.2020. године („Службени лист општине Блаце“, бр. 
2/20) измени на начин како би се поново покренула процедура спровођења 
самодоприноса за одржавање градског гробља и капеле у Блацу, будући да је 
одржавање гробља и капеле у Блацу у општем интересу свих грађана месне заједнице 
Блаце. 

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 
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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). 

Разматрајући напред наведени предлог, а имајући у виду значај увођења 
самодоприноса за одржавање градског гробља и капеле у Блацу, Скупштина општине 
Блаце је, на седници одржаној дана 30.09.2020. 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 20 од укупно 25 одборника), одлучила као у 
диспозитиву Одлуке. 

  
Број I-014- 331/2020-1 
У Блацу, дана 30.09.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
                                 Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 20. и 21. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Србије“ број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-други закон и 95/18-други закон), члана 10. став 
2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“ број 48/94 и 
11/98),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 43. став 1. тачка 8),члана 27, 
103, 104. и 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, даје 

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

 О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЛАЦЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБЉА И КАПЕЛЕ У БЛАЦУ 

 
Члан 1. 

Грађани месне заједнице Блаце уводе самодопринос у новцу за одржавање градског гробља и 
капеле, за период од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2026. године. 

 
Члан 2. 

Самодопринос се уводи у новцу, за период од 5 (пет) година, почев од 1. јануара 2021. године до 
31. децембра .2026. године, по стопи и то: 
1. на зараде из радног односа и остала лична примања чији је основ радни однос  1%, 
2. на приход од самосталних делатности           2%, 
3. на годишњи катастарски приход од пољопривреде         2%. 
 

Члан 3. 
 Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији месне заједнице 
Блаце, као и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју месне заједнице Блаце, али 
на подручју ове месне заједнице имају непокретну имовину, а средствима која ће се прикупити 
самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине. 
 

Члан 4. 
 Обавезе самодоприноса на плате и друга примања чији је основ радни однос, извршавају се 
приликом исплате истих. 
 Извршавање обавезе самодоприноса на катастарски приход од пољопривреде и на приход од 
самосталних делатности врши се приликом редовних измирења обавеза. 
 

Члан 5. 
 Обрачун и наплату самодоприноса на плате и друга примања чији је основ радни однос вршиће 
исплатиоци тих примања. 
 Обрачун и наплату самодоприноса на катастарски приход од пољопривреде и приход од 
самосталних делатности, вршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке Општинске управе општине Блаце. 
 

Члан 6. 
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за 

плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно утврђено овом Одлуком, сходно ће се 
примењивати одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Принудну наплату вршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 
Члан 7. 

Новчана средства уплаћују се на рачуне за уплату јавних прихода који се воде код Министарства 
финансија —Управе за трезор, на следећи начин:  

1. за зараде из радног односа и остала лична примања чији је основ радни однос, на жиро рачун 
број: 840-711181843-57 (Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији 
месне заједнице и општине), са обавезном назнаком -позив на број:  97 29-023, 
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2.  за приход од самосталних делатности, на жиро рачун број: 840-711184843-78 (Самодопринос 
из приходалица која се баве самосталном делатношћу), са обавезном назнаком -позив на број:  97 29-023, 

3. за годишњи катастарски приход од пољопривреде, на жиро рачун број: 840-711183843-71 
(Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства), са обавезном назнаком - позив на број: 97 29-
023. 

Новчана средства која се прикупљају на основу ове Одлуке строго су наменског карактера и 
трошиће се искључиво у складу са наменом за коју је самодопринос уведен. 

 
Члан 8. 

Скупштина општине Блаце ће образовати Комисију за праћење остваривања самодоприноса. 
Комисија из претходног става прати динамику утрошка средстава, остваривање самодоприноса и 

усклађује укупну реализацију средстава са програмом. 
Скупштина најкасније до 31. марта наредне године усваја извештај Комисије о утрошку средстава 

за претходну годину. 
Члан 9. 

У основицу за обрачунавање самодоприноса не улазе примања која су законом изузета од 
опорезивања. 

Члан 10. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 
 

Члан 11. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“, а 

примењиваће се почев од 1. јануара 2021. године. 
 
Број I-014-1919/2020 
У Блацу, 30. септембра 2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                        Дејан Мијајловић с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

  
Имајући у виду Извештај о спровеном референдуму за месну заједницу Блаце за увођење 

самодоприноса за одржавање гробља и капеле у Блацу, број: I-014-1182/2019 од 01. јула 2019. године, 
који је сачинила Комисија за спровођење референдума, а у коме је констатовано да спроведени 
референдум, који је одржан дана 30. јуна 2019. године, у времену од 07,00 до 20,00 сати, није пуноважан 
из разлога што на истом није гласала већина грађана који имају бирачко право и који су уписани у 
бирачки списак, сходно члану 24. став 1. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), а како су сходно овом закону испоштоване све процедуре 
које су претходиле референдуму, а које је спроводило Општинско веће општине Блаце, у складу са 
Закључком Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 2/20), и то: -Програм о 
утврђивању рокова и начина организовања Јавне расправе о Нацрту одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског гробља и капеле у Блацу, број: II-014-402/2020 од 
21. фебруара 2020. године, на основу којег је урађен -Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту 
одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског гробља и 
капеле у Блацу, за период 2020-2025. године, број: II-014-402/2020 од 21. фебруара 2020. године, која је 
спроведена у периоду од 22.-26. фебруара 2020. године, након чега је Општинско веће Скупштини 
општине Блаце доставило Извештај о спроведеној јавној расправи у коме је стајало да у остављеном року 
за јавну расправу, Одељењу органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине 
Блаце, које је било задужено за спровођење ове процедуре, није достављена нити једна примедба, 
предлог или сугестија у вези са поменутим нацртом одлуке, од стране грађана, па је у том смислу овај 
орган Скупштини општине Блаце, доставило Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице Блаце за одржавање градског гробља и капеле у Блацу, након чијег разматрања је Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана  2. марта 2020. године, усвојила Предлог Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне заједнице Блаце за одржавање гробља и капеле у Блацу („Службени 
лист општине Блаце“, број 3/2). 

   Обзиром да је одржавање гробља и капеле у Блацу у општем интересу свих грађана месне 
заједнице Блаце, а имајући у виду да грађани приликом спроведене Јавне расправе о Нацрту одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Блаце за одржавање градског гробља и капеле у 
Блацу нису имали нити једну примедбу, предлог или сугестију на поменути нацрт одлуке, као и околност 
да на дан одржавања референдума многи грађани нису били информисани о одржавању истог, то Вам 
Општинско веће општине Блаце на основу члана 74. став 1. тач. 1) и 2) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) доставља Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје месне заједнице Блаце за одржавање градског гробља и капеле у Блацу, који се у односу на 
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Блаце за одржавање гробља и 
капеле у Блацу („Службени лист општине Блаце“, број 3/20), разликује само технички и то у смислу 
одређивања рокова (чл. 1. и 2.) и у члану 7. промена жиро рачуна за уплату самодоприноса (уместо 
раније утврђеног једног жиро рачуна сада су наведена три у зависности по ком основу се уплаћује 
самодопринос) -усклађивање са законом, на даљу надлежност и поступање. 
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На основу чл. 9, 20, 23, 26, 27, 28, 42, 46, 47, 48 и 53 Закона о планском систему Републике 
Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 30/18), члана 32. став 1. тач. 4) и 20)  Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 3. Уредбе о 
обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (''Сл. 
гласник РС'', бр.107/20) и члана 43. став 1. тач. 6) и 67) Статута општине Блаце („Службени лист 
oпштине Блаце” бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 
2020. године, доноси    

  
 ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ЗА ПЕРИОД ОД 2021. – 2028. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Под Планом развоја општине Блаце (у даљем тексту: План), у смислу ове одлуке, 
подразумева се дугорочни документ развојног планирања, за период од седам година, који усваја 
Скупштина општине Блаце, на предлог Општинског већа општине Блаце. 

 
Члан 2. 

Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја општине Блаце, одређивање потенцијалних 
предности и развојних праваца општине и одговарајућих мера, заснованих на унапређењу квалитета  
живота грађана и подстицању убрзаног економског развоја, тежећи ка одрживом, планском и 
рационалном коришћењу природних ресурса, уз очување природног и културног наслеђа, обезбеђење 
социјалног напретка и смањење сиромаштва, пружања квалитетног образовања, здравствене заштите, 
поштујући  различитости и пружајући основна права и једнаке могућности за све. 

 
Члан 3. 

План развоја садржи следеће обавезне елементе: увод, преглед и анализу постојећег стања, 
визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, преглед и опис мера 
за остваривање приоритетних циљева развоја које се даље разрађују документима јавних политика и 
средњорочним планом, као и начин спровођења и начин праћења спровођења плана развоја. 

 
Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Плана, представљају дефинисани правци развоја Републике 
Србије и Европске уније и Општине Блаце, кроз сагледавање Европских, националних и локалних 
развојних докумената и докумената јавних политика, и програма и пројеката који се реализују у 
Блацу. 

Члан 5. 
Кроз процесе припреме Плана промовисаће се интегрални партиципативни приступ 

планирању локалног развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и 
координација јавног, приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора у процесу одлучивања и 
партнерство међу институцијама. 

Члан 6. 
Ради спровођења ове одлуке, председник oпштине Блаце именује Координациони тим чији 

је задатак да координира и надзире процес израде Плана, да разматра План по фазама припреме 
предложен од стране тематских радних група и даје Општинском већу на даљу надлежност. 

Координациони тим чиниће представници општине Блаце, јавних установа, представници 
привредног сектора и организација цивилног друштва. 

Чланове Координационог тима именује председник општине решењем, на основу предлога 
институција заступљених у Координационом тиму. 

Координационим тимом руководи председник општине Блаце. 
 

Члан 7. 
Стручну подршку у изради Плана развоја општине Блаце пружиће Регионална развојна  

агенција ЈУГ доо Ниш, у оквиру Сета услуга које РРА Југ спроводи у општини Блаце у 2020. 
години. 
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Члан 8. 
У циљу спровођења ове одлуке и израде Плана, образоваће се три тематске радне групе за 

израду Плана (у даљем тексту: Радне групе) које чине представници Општинске управе, стручњаци 
ангажовани у администрацији, јавним институцијама, јавним предузећима, установама, 
организацијама цивилног друштва, као и остали представници из јавног, приватног, цивилног и 
научно-истраживачког сектора. 

Чланови Радних група бирају се на основу предлога институција заступљених у Радним 
групама. 

У рад Радних група могу бити укључени и страни стручњаци, као стручна и техничка 
подршка, кроз међународне програме. 

Радом Радних група руководи председник општине Блаце. 
Задатак Радних група је прикупљање података неопходних за израду Плана, провера 

дефинисаних кључних проблема, циљева, мера и активности за достизање тих циљева, провера 
дефинисаног институционалног оквира за спровођење Плана и разматрање могућих економских 
инструмената и извора финансирања. Ближи задаци Радних група биће дефинисани Решењем које 
доноси председник општине Блаце о формирању Радних група.  

 
Члан 9. 

Регионална развојна агенција ЈУГ доо Ниш пружа подршку тематским радним групама, кроз 
техничку и стручну помоћ током израде Плана, достављање свих званичних релевантних података 
и др. 

Члан 10. 
Координациони тим усмерава рад Радних група и пружа подршку приликом израде Плана.  

 
Члан 11. 

Током израде Плана биће организовани форуми за стручне и јавне расправе, трибине, 
округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад могу 
бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и 
транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности. 

 
Члан 12. 

Рок за израду Плана је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
За реализацију ове Одлуке задужен је Координациони тим. 

 
Члан 15. 

Средства за израду Плана обезбеђена су из буџета општине Блаце. 
 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Блаце'' 
 
Број: I-016-1871/20 
У Блацу, 30. септембра 2020. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
 ПРЕДСЕДНИK 

                         Дејан Мијајловић с.р. 
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 Општина Блаце 
 

 

Локални акциони план 
 за унапређење положаја 

жена и родне 
равноправности у 

општини Блаце 
 

2020-2025. 
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У 

ОПШТИНИ БЛАЦЕ ( 2020-2025.) 

На основу члана 39. став 1.-3. Закона о равноправности полова ( "Сл. гласник 

РС" бр. 104/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 43. став 1. тач.4), 6) и 67) 

Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце“, број: 5/19) и у складу са 

одредбама Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности (“Службени гласник Републике Србије“, број 115/2009), Скупштина 

општине Блаце на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси Локални 

акциони план за унапређење положаја жена и родне равноправности општине 

Блаце (у даљем тексту: ЛАП), за период 2020-2025. године. 

Општина Блаце Полазећи од основног задатка Националне стратегије за 

побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности у Републици Србији, 

да пружи могућности које ће обезбедити израду системских, институционалних и 

развојних решења за остваривање политике једнаких могућности у различитим 

аспектима живота жена и мушкараца, припремљен је Акциони план за њено 

спровођење у Општини Блаце у складу са проблемима и потребама жена и мушкараца.  

Акционим планом за унапређење положаја жена и родне равноправности 

утврђују се активности које ће се остваривати у периоду од 2020. године до 2025. 

године. Детаљно планирање активности и извора финансирања за спровођење 

активности извршено је за приоритетне области идентификоване од стране радне групе 

за израду Акционог плана.  

Прецизно су дефинисане улоге и одговорности носилаца реализације, као и 

институционални механизми који треба да омогуће постизање планираних резултата, а 

самим тим и остваривање општих стратешких циљева. 

Акциони план је усаглашен са релевантним стратешким документима које је 

донела Скупштина општине Блаце и Влада Републике Србије и то:  

- Стратегија развоја општине; 

- Стратегија развоја социјалне политике; 

- Локални акциони план за младе; 

- Национална стратегија Србије за приступање ЕУ; 

- Стратегија за смањење сиромаштва; 

- Миленијумски циљеви; 
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- Национална стратегија за младе; 

- Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији; 

- Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији. 

- Национална стратегија за превенцију заштиту деце од насиља. 

- Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији и националном  

стратегијом одрживог развоја за период од 2016.-2019. године. 

Акциони план је усаглашен са акционим плановима који прате реализацију 

усвојених стратегија. 

У дефинисању и изради Акционог плана укључени су социјални партнери, као и 

све релевантне организације, Удружења и други актери, како би се различитим 

приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних 

програма и мера остварени резултати са додатом вредношћу. 

Чланови Комисије за родну равноправност који су учествовали у изради 

Акционог плана за остваривање родне равноправности су: 

- Адам Павловић, из с. Сибница; 

- Анђелка Павловић, из Блаца; 

- Славица Кнежевић, из Блаца; 

- Славица Цветковић, из Блаца; 

- Виолета Поповић, из Блаца; 

- Мирјана Гајић, из Блаца; 

- Радош Јовановић, из с. Барбатовац. 

 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 38



 
УВОД 

Родна равноправност подразумева једнаку заступљеност, моћ, утицај, расподелу 

одговорности, једнаке могућности за економску независност жена и мушкараца. 

Показатељи положаја жена, као и релативног положаја жена и мушкараца указују на 

неравноправну расподелу ресурса, моћи и могућности у различитим сферама 

друштвеног, економског и политичког живота. Родна равноправност је на глобалном 

нивоу дефинисана и као кључан предуслов развоја, а увођење родне перспективе у све 

политике, на свим нивоима, као главна стратегија за њено постизање. 

Родне неједнакости су и даље присутне у свакодневном животу и њихово отклањање 

захтева не само правно регулисање једнаких могућности, већ и промену приступа 

планирања и спровођења јавних политика која ће омогућити да жене и мушкарци имају 

једнаку корист од развоја заједнице. До скоро, локална димензија остваривања родне 

равноправности није била посебно истакнута и обавезе дефинисане законима и 

међународним документима су се односиле најчешће на државе. Међутим, имајући у 

виду да су локалне самоуправе најближе потребама грађана и грађанки, као и да 

задовољавање потреба грађанки и грађана спада у надлежности локалне самоуправе, 

јасно се указала потреба и кључна улога локалних власти у остваривању 

равноправности и спречавању дискриминације. Родна равноправност у локалним 

политикама је уједно и предуслов демократичности и доброг управљања на локалном 

нивоу, које је оријентисано на потребе грађана и грађанки.  

Управо због значаја примене принципа родне равноправности на локалном нивоу, а 

недовољно јасне регулативе у том сегменту, Савет европских општина и региона донео 

је Европску повељу за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу и предузео 

низ акција за њену промоцију, али и установио кораке који ће осигурати њену 

примену. Тако Повеља подразумева израду Акционог плана за њено спровођење, али и 

међусобну сарадњу потписница која ће олакшати примену и размену добрих пракси. 

Европску повељу је до сада потписало преко 1300 локалних и регионалних управа 

широм Европе. 

Локални акциони план (ЛАП) дефинише активности које ће општина предузети 

са циљем унапређења родне равноправности и побољшања положаја жена, а 

полазне основе за израду ЛАП су међународни документи у области родне 

равноправности, Европска повеља, надлежности локалне самоуправе (на основу Закона 

о локалној самоуправу Републике Србије). Стратешки приступ је увођење родне 
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перспективе у све програме и политике, а основа за дефинисање прироритета је 

анализа стања и развојни приоритети општине. Анализа стања је укључила 

прикупљање секундарних података и индикатора положаја жена и мушкараца и родне 

равноправности у општини Блаце и процену капацитета општине у области родне 

равноправности. Процена капацитета је спроведена путем Алата за процену 

капацитета локалних механизама за равноправност полова, у оквиру европске 

подршке општинама Progres1 односно стручну подршку агенције Уједињених нација за 

родну равноправност и оснаживање жена – UN WOMEN.  

 

 

МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ И НОРМАТИВНИ ОКВИР  

Осим Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, која је 

уједно и једини документ који се односи искључиво на локалну самоуправу, локалне 

самоуправе на поштовање принципа родне равноправности обавезују и национални 

документи у Републици Србији. Република Србија са друге стране преузела је обавезе 

у овој области ратификацијом и међународних докумената (Уједињених Нација и 

Савета Европе), али и применом оних који су на глобалном нивоу установљени као 

смернице и стратегије када је у питању побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности.  

Као потписница Конвенције Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације 

жена (CEDAW), Србија је дужна да систематски и континуирано спроводи принципе 

Конвенције, као и да одговарајућим мерама и активностима спроводи препоруке 

Комитета и извести о напретку у овим аспектима у Националним извештајима који се 

CEDAW комитету подносе сваких 5 година. Почетни извештај о стању права жена у 

Србији презентован је на 38. сесији Комитета, 2007. године. На основу извештаја, 

CEDAW Комитет је произвео закључке и препоруке за унапређење положаја жена и 

родне равноправности у Србији.  

Пекиншка декларација и Платформа за акцију представља најширу политичку основу 

за креирање политика, стратегија и планова за остваривање родне равноправности. Она 

предвиђа велики број мера и активности за унапређење положаја свих жена, које су 

артикулисане кроз 12 стратешких области. Пекиншка платформа не обавезује само 

државу, него и друге актере и пружа препоруке за деловање на свим нивоима.  

1 http://www.europeanprogres.org/    
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Осим ових, бројни су документи који се односе на поштовање људских права и 

људских права жена и других маргинализованих група. Низ других међународних 

докумената се односи на поједине аспекте положаја жена, као групе у неповољнијем 

положају, као што је учешће у одлучивању, положај жена на селу, положај Ромкиња, 

сузбијање родно заснованог насиља над женама и сл. Већина ових докумената је 

представљала основ за израду националног нормативног и стратешког оквира за 

остваривање родне равноправности. 

Миленијумски циљеви развоја апострофирају родну равноправност, положај и зравље 

жена као приоритет односно родна равнорпанвост јесте један од миленијумских 

циљева развоја. Такође су то и равноправан приступ основном образовању, унапређење 

здравља мајки2 и смањена смртност деце.  

 

Европска повеља за равнорпанвост жена и мушкараца на локалном нивоу  

Поред бројних европских, али и међународних конвенција и резолуција које се односе 

на заштиту и унапређење људских права и/или унапређење родне равноправности и 

положаја жена, за локални ниво посебно је значајна Европска повеља за родну 

равноправност на локалном нивоу, коју је 2006. године креирао и промовисао Савет 

европских градова и регија – ЦЕМР3. Повеља представља инструмент обавезивања на 

деловању ка остваривању родне равноправности и њеним потписивањем се локалне 

самоуправе – градови и општине обавезују да ће предузимати различите кораке како би 

спречили дискирминацију и осигурали равнорпавност. Повеља посебан акценат ставља 

на сузбијање вишеструке дискриминације.  

Полазећи од надлежности локалних самоуправа, Повеља даје смернице и обавезе 

општинама и градовима у области:  

- учешћа у одлучивању и то не само формалног, него и у процесу консултација, 

информисања, саветовања и сл.  

- пружања услуга, које треба да буду равноправно доступне и корисне мушкарцима и 

женама и посебно онима који су вишестурко дискриминасани или имају неки 

хендикеп. Услуге такође треба да буду инструменти за остваривање равноправности.  

- остваривања и подстицања равнопавности жена и мушкараца запослених у органима 

локалне самоуправе, у поледу равнотеже приватног и професионалног живота, 

напредовања, зарада, обука.  

2 http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/mdgoverview.html  
3 У Србији је партнерска организација ЦЕМР Стална конференција градова и општина (СКГО).  
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- осигуравања равноправности у планирању и развоју, као и у јавним набавкама и 

уговарањима односно било којој врсти потрошње јавних, буџетских средстава (што се 

може односити на јавне набавке, али и на све друге врсте јавних позива, конкурса и 

доделе бесповратних средстава).  

Потписнице Повеље се обавезују да ће вршити родну процену (анализу) и применити 

начела родно одговорног буџетирања. Повеља као одговорну за остваривање родне 

равнорпавности посматра општину и њене институције, а не појединачне органе и тела 

за родну равноправност.  

Имајући у виду да је спровођење родне анализе сложен процес у Повељи је наглашено 

да ће потписница изабрати неколико области за родну анализу, на годишњем нивоу, у 

складу са својим приоритетима.  

Повеља такође наглашава укљученост и обавештеност грађана и грађанки, посебно 

оних који припадају вишеструко маргинализованим групама и претпоставља 

активности на промоцији родне равнорпавности и саме Повеље, те локалне самоуправе 

као њене потписнице.  

 

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ ОКВИР  

Релевантни домаћи закони и политике које су значајне за равноправност полова на 

локалном нивоу су: Устав Републике Србије, Закон о равноправности полова, Закон о 

забрани дискриминације, Закон о локалној самоуправи, Национална стратегија за 

побољшање положаја жена и унапређивање равноправности између полова 2009-2015, 

Акциони план за спровођење стратегије за побољшање положаја жена и унапређивање 

равноправности између полова 2010-2015. Овим документима су уједно и дефинисане 

обавезе и могућности локалних самоуправа.  На основу члана 45. Став1.Закона о 

Влади, Влада доноси Националну  стратегију за родну равноправност за родну 

равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 

2016.године до 2018.године.   

Устав Републике Србије, као основни и највиши правни акт у правном систему, 

садржи више одредби релевантних за успостављање и институционализацију 

механизама за равноправност полова на локалном нивоу: 

- Обавезује све државне органе, па и органе који се образују у општини да воде 

политику једнаких могућности и ову политику изричито везује за остваривање 

равноправности жена и мушкараца (члан 15.). 
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- Допушта могућност да се установе посебне мере ради постизања равноправности 

лица или групе лица који су суштински у неједнаком положају и одређује 

недискриминаторну природу ових мера (члан 21. став 4) 

- Регулише право грађана на бесплатну правну помоћ која представља интегрални део 

целокупног система заштите људских и мањинских права (члан 67). 

- Обавезује општину да се стара о остваривању, заштити и унапређењу људских и 

мањинских права (члан 190. став 3) 

Закон о равноправности полова предвиђа да се органи јавне власти ангажују на развоју 

политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота, као и да тај 

процес треба да буде реализован кроз равноправно учешће жена и мушкараца у свим 

фазама планирања, доношења и спровођења одлука које су од утицаја на положај жена 

и мушкараца (члан 3). Закон дефинише директну, индиректну дискриминацију на 

основу рода, као и низ посебних правила којима се спречава, отклања дискриминација 

у различитим областима: запошљавању, социјалној, здравственој заштити, образовању, 

култури и спорту, као и у области породичних односа (посебно у питањима насиља у 

породици), у области информисања и судске заштите. Закон предвиђа и успостављање 

родно осетљивих статистичких података и евиденција, али и оснивање тела за 

равноправност полова на локалном нивоу (члан 39), као и њихову кључну улогу. Исто 

тако, одредбе Закона које се односе на учешће у одлучивању и друге аспекте дужне су 

да поштују и јединице локалне самоуправе.  

Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као „свако неоправдано 

прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, 

ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове 

њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се 

заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или 

етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном 

идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским 

особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, 

осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и 

другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним 

својствима“ (члан 2).  

У истом члану Закон дефинише да се дискриминацијом не сматрају посебни облици 

заштите појединих група, као што су труднице, породиље, родитељи, особе са 

инвалидитетом, малолетници и други, односно омогућава афирмативне акције.  
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Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање 

равноправности између полова 2009 - 2015 предвиђа шест главних циљева: повећање 

учешћа жена у процесима одлучивања и остваривање равноправне заступљености; 

побољшање економског положаја жена и остваривање равноправности у области 

економске партиципације; остваривање равноправности у образовању, побољшање 

здравља жена и унапређивање равноправности полова у здравственој политици; 

превенцију и сузбијање насиља над женама и унапређење заштите жртава насиља; 

уклањање родних стереотипа у медијима и промоцију равноправности полова. У 

акционом плану за спровођење Националне стратегије локалне самоуправе су означене 

као носиоци активности и препоручене су активности које треба да спроводе и мере 

које треба да предузимају у оквиру шест области које обухвата Стратегија и НАП.  

У области одлучивања, локалне самоуправе су дужне да обезбеде поштовање 

заступљености од најмање 30% мање заступљеног пола (жена) у представничким 

телима, позицијама извршне власти, јавних предузећа и установа, али и да спроводе 

афирмативне мере и улажу напоре за укључивање жена из вишеструко 

маргинализованих група у процесе доношења одлука. Такође, општине су дужне да 

чвршће установе функционисање локалних механизама за равноправност полова који 

ће пратити поштовање принципа родне равноправности у локалним политикама.  

У оквиру доношења буџета и економског развоја НАП предвиђа родно буџетирање на 

локалном нивоу и родно осетљиве буџетске линије, као и афирмативне мере на 

запошљавању жена и подстицању женског предузетништва, у оквиру активности 

локалних институција.  

У стратешкој области образовања, предвиђене су активности локалних самоуправа на 

описмењавању старијих жена, посебно у неразвијеним сеоским подручјима и Ромкиња, 

као и стипендирање жена и девојчица, организовање обука о коришћењу 

информационо-комуникационих технологија (ИКТ) које ће бити доступне женама.  

Промоција женског спорта, улагање и подстицање женског спорта, као и учешће жена 

у одлучивању у спорту и спортским организацијама значајни су аспекти унапређења 

здравља жена, као и подршка фомирању и раду саветовалишта за жене и група за 

подршку женама.  

Србија је 2013. године потписала Конвенцију Савета Eвропе о борби против родно 

заснованог насиља према женама – Истанбулску конвенцију. Женске организације 

посебно инсистирају на изрицању хитних мера заштите, јачању капацитета 

институција, посебно правосудних и јачању сарадње институција. Посебно је значајно 
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омогућити институционализацију услуга које женске организације пружају женама у 

ситуацији насиља.  

АНАЛИЗА СТАЊА  

Анализа стања је организована у складу са областима које, из перспективе 

надлежности локалне самоуправе, укључује Европска повеља. Те области су:  

1. учешће у одлучивању  

2. доступност и квалитет услуга (образовање, здравство, социјалне услуге и сл.)  

3. економски развој  

4. родно засновано насиље над женама  

5. институционални оквир за равноправност и сузбијање дискриминације и родних 

стереотипа  

У општини Блаце је више жена него мушкараца. Мушкараца има 5240, наспрам 5099 

жена. Највеће разлике у броју жена и мушкараца су у старосним групама од 30-40 и 

између 60 и 70 година старости. Жена има више у старијим старосним групама, док је 

мушкараца више у популацији од 20-40 година старости. Ово је последица миграција 

становништва у којима већину миграната чине жене.  

 

 
2018 

 
2019 

  

 женско мушко  женско мушко 

Деца старости до 6 година 

(предшколски узраст) 
264 288   259 295 

Деца старости 7─14 година (узраст 

основне школе) 
343 359  327 348 

Становништво старости 15─18 

година (узраст средње школе) 
213 206   203 206 

Деца (0─17 година) 760 809  731 799 

Млади (15─29 година) 799 870  777 842 

Радни контингент становништва 

(15─64 година) 
3052 3332   2973 3272 

Укупан број становника 5211 5298   5099 5240 

Извор: Витална статистика, РЗС,  
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Као и у већини општина у Србији рурална подручја карактерише већина самачких, 

махом старачких домаћинстава. Имајући у виду старосну структуру становништва, 

већину старих у једночланим домаћинствима чине жене, на нивоу Србије 78%.  

 

1. Учешће у одлучивању  

 

Равноправно учешће жена у одлучивању не односи се само на формалну заступљеност 

жена на јавним функцијама, иако је веома значајна, већ и на могућности да жене 

учествују у процесима доношења одлука, да буду информисане и консултоване о 

локалним приоритетима и локалним проблемима, да се умрежавају, удружују и 

учествују у јавном животу заједнице.  

Жене чине већину запослених у локалној самоуправи и већину роководиоца.  

У општини Блаце је активно и удружење жена, „Клуб жена“ . 

 

2. Доступност и квалитет услуга  

 

Доступност и квалитет услуга се односи на коришћење и потребе за услугама које 

пружа локална самоуправа на основу својих надлежности, као и на могућности да се 

кроз планирање и пружање услуга допринесе унапређењу положаја жена и родној 

равноправности.  

Образовање  

Значајно већи проценат жена у односу на мушкарце има непотпуно или само основно 

образовање, а самим тим је и мањи проценат жена у односу на мушкарце које имају 
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средње образовање. Разлике између мушкараца и жена са вишим и високим 

образовањем су занемарљиве. Ово указује на неповољну образовну структуру 

становништва, а посебно жена и на потребу за програмима завршавања основног 

образовања за жена и доквалификација за жене и мушкарце.  

 

 

 
Жене чине већину неписмених у најстаријој старосној категорији, 65 и више година, 

док је удео жена и мушкараца међу неписменим становништвом у другим старосним 

категоријама уједначен.  
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Обухват деце предшколским образoвањем у јасленом узрасту, а и од треће године до 

поласка у припремни програм је веома низак, само 21.7%. Потребно је повећати 

обухват деце проширењем капацитета и идентификовањем узорока смањеног обухвата 

дечака припремним програмом.  

 

Број установа 1   (2019) 

Број објеката 1   (2019) 

Број деце старости 0─3 године у предшколском васпитању и 

образовању 
50   (2019) 

Обухват деце узраста 0─3 године предшколским васпитањем и 

образовањем (у %) 
20,7   (2019) 

Број деце узраста од 3 године до поласка у ППП* у 

предшколском васпитању и образовању 
107   (2019) 

Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП* 

предшколским васпитањем и образовањем (у %) 
54.0   (2019) 

Број деце која похађају припремни предшколски програм 65   (2019) 

ППП-припремни предшколски програм 
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Обухват деце основним образовањем је висок 95,4%, као и стопа завршавања основне 

школе: 121,2% по подацима РЗС из 2019.године.Нема података разврстаних по полу 

који би указали на разлике између дечака и девојчица.  

Ипак, средњу школу завршава више девојчица него дечака, а девојчице више 

завршавају гимназују, него средње стручне школе, посебно трогодишње. Овакав тренд 

може имати негативне последице на могућности за запошљавање девојака у односу на 

дечаке, након завршетка средње школе.  

 

 
Жене су нешто мање компјутерски писмене од мушкараца, али нема података о 

учесталности и сврси корићења компјутера, по полу, нити старосна структура 

компјутерски писмених односно неписмених лица. Могуће је разматрати програме 

компјутерског описмењавања у односу на потребу коришћења рачунара у 

свакодневном животу и економској делатности.  
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Здравство  

 

OПШТИ ПОДАЦИ О ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА 

ГРУПАЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИХ 

ОСИГУРАНИКА 
    

УКУПАН БРОЈ ОСИГУРАНИКА  11686 (2014) 

0-6,99 година                    541  

 7-14 година                                                        740  

15-18 година    520  

 19 и више година укупно-скрининг на депресију  9207  

19-34 година  1633  

35-69 година мушкарци –скрининиг ризика на кв 

болести                                                                                    
    922  

  Жене исте старости 876 

25-64 године-скрининг на рак грлића материце                  2642 

50-69 године-  скрининг на рак дојке                                    1269 

 

Подаци  из 2018.године говоре да у Дому здравља у Блацу има запослених 17 лекара, 

што указује да на 1000 становника има 1,6 лекара. 

Лекари – здравствена заштита деце на 1000 становника има 1,8 лекара, а на заштиту 

шклске деце и омладине има 0,8 лекара. 

Лекари - здравствене заштите одраслог становништва на 1000 становника има 1,1 

лекара. 

Стоматолози – стоматолошка заштита деце, школске деце и омладине, на 1000 

становника долази 0,6 лекара. 

Лекари – здравствена заштита жена – на 1000 становница долази 0,22 лекара. 

Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом заштитом је 

задовољавајући и износи 23,4 посто по подацим из 2018.године. 

Обухват трудница патронажним посетама је 1,9 

Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, великог кашља у првој години 

живота износи 95,5%. 

Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци живота је 

89,8% 
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Стопа малолетничких порођаја – број малолетница на 1000 становника мери се веома 

ниским процентом и занемарљивим.  

 

Социјалне услуге 

Укупан број корисника услуга социјалне заштите  које пружа Центар за социјални рад 

у 2019.години износи 1427 од чега 758 жена корисница услуга  и 669 мушкараца. Извор 

података је Републички завод за социјалну заштиту; Циљеви одрживог развоја. 

Хранитељских породица у 2019.години је - 5. 

Број деце која користе услуге смештаја (0-17 година) у 2019.години – 3 

Број корисника дечијег додатка по подацима из 2019.године – 575 

Број корисника увећаног дечијег додатка по подацима из 2019.године -105 

Извор: Министарство за рад, борачка и социјална питања – на дан 31.12.2019.године 

Економски развој  

Регистровани запослени, 2017-2019 прем општини пребивалишта у односу на број 

становника 24% ( према општини рада 2268); (према општини пребивалишта 2518). 

Просечна зарада без пореза и доприноса ( РСД) у 2019.години износи 41076. 

Регистровани незапослени у 2019. години 1340, по подцима националне службе за 

запошљавање на 1000 становника 130.  

 Од 2015.године укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници. 

Извор су: Статистика запослености и зарада, РЗС; Национлна служба запошљавања. 

Знатно мање жена је регистовано као незапослено, што одговара подацима о великом 

броју жена у статусу домаћице и статусу помажућих чланова пољопривредних 

газдинстава. Овај положај је изразито неповољан у погледу остваривања социјалних 

права као и права на здравствену заштиту. Дупло је више пензионерки у односу на 

пензионере, што укупно гледано, уз друге податке, осликава знатно неповољнији 

економски положај жена.  

 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 52



 

  Жене Мушкарци 

Економски активни     

Обављају занимање 1058 1823 

Незапослени 549 668 

Економски неактивни     

Деца млађа од 15 година 327 348 

   

Лица са приходима од имовине 35 136 

Ученици/студенти (15 и више година) 203 206 

Лица која обављају само кућне послове у свом 

домаћинству 
759 195 

Остала неактивна лица 671 669 

Укупно 5099 5240 

 

Подаци о броју запослених по старости и полу указују да је највише жена незапослено 

у старосој групи од 29 до 55 година, док су једино у старосној групи 55+ незапослени 

мушкарци бројнији од жена. Подаци за Србију с друге стране показују да је 

неформална запосленост најприсутнија код жена старијих од 55 година. То су најчешће 

жене које су изгубиле посао гашењем индустрије и за које нема адекватне понуде 

радних места.  
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Положај жена ангажованих у пољопривреди је такође веома неповољан иако је број 

жена носитељски газдинстава 21% већи у односу на просек Србије (на националном 

нивоу је 17% газдинстава регистовано на жене). Иако су више од половине оних који 

обављају послове на газдинству жене, забележен је тренд пораста жена формално 

запослених на породичном газдинству, а у том статусу је по подацима пописа 

пољопривреде из 2012. године само једна особа у општини Блаце.  

Ипак, на газдинствима правних лица нема запослених жена и можемо претпоставити 

да су власници и носиоци ових газдинстава мушкарци, уједно запослени на газдинству. 

Жена је знатно мање на позицији менаџера односно управника газдинстава.  

У општини Блаце, пољопривреда је приоритетна грана економског развоја, посебно 

воћарство и сточарство, које су најраспрострањеније.  

 

Родно засновано насиље над женама и безбедност  

Дечаци су чешће у сукобу са законом у односу на девојчице, а 5 малолетника је 

осуђено за кривична дела (статистика правосуђа) и све су дечаци. Подаци за 2019. 

годину показују да је било 12 пријављених случајева насиља према женама. Нема 

података о услугама које су пружене женама у ситуацији насиља. 

Извор: Републички завод за социјалну заштиту.  
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Оквир за равноправност и сузбијање дискриминације  

На основу процене капацитета локалног механизма и локалне самоуправе у целини 

дефинисани су приоритети за унапређење оквира за родну равноправност и сузбијање 

дискриминације.  

Оквир за равноправност подразумева:  

- обезбеђивање родне процене и учешћа локалног тела за родну равноправност у 

доношењу одлука  

- интегрисање родно осетљиве статистике и индикатора у базу података и службену 

евиденцију локалне самоуправе и органа јавне власти у општини  

- родно осетљиво буџетирање  

- промовисане и примењене мере једнаких могућности  

Циљеви и активности општине Блаце  
На основу анализе стања приоритети и могућности деловања на унапређењу родне 

равнорпавности у општини Блаце су:  

 

- Повећано учешће жена у доношењу одлука 

- Интегрисани алати и процедуре за креирање, спровођење, праћење резултата 

родно осетљивих политика  

- Унапређење економског положаја жена  

- Видљива родна перспектива и промоција родне равноправности 

 

Праћење реализације Акционог плана  

Општина Блаце ће Решењем председника општине именовати тим задужен за праћење 

реализације ЛАП за родну равноправност који ће припремати годишње извештаје на 

основу индикатора постављених у табеларном приказу активности и уједно 

координирати спровођење ЛАП. У тиму ће бити заступљени представници Тела за 

родну равноправност, Одељења за буџет и финансије, школске управе, Одељења за 

локални економски развој и остали актери препознати као носиоци активности. 

Локални акциони план за унапређење положаја жена и родне равноправности у 

општини Блаце који је важио за период 2016.- 2019.година донео је Општини 

Блаце реализацију пројекта «Кључни кораци ка родној равноправности» који је 

уз помоћ агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена 
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у Републици Србији – UN Women, заједно са члановима Комисисије за родну 

равноправност Општине Блаце и свесрдом помоћи Локалне самоуправе, добио  

500.000,00 РСД . 

    Обзиром да је у Општини Блаце претежно заступљено рурално становништво 

које се бави производњом и прерадом воћа и поврћа то смо сва средства 

определили за куповину 19 комплетних  пластеника. При томе се подразумева 

фолија, метална конструкција и црева за поливање тзв. «кап по кап» 

 Колеге из пољопривредне службе пружили су стручну помоћ приликом одабира 

културе која ће бити заступљена у сваком од пластеника. 

Пошто смо сви као тим испред Локалне самоуправе били обавезни да пратимо 

динамику рада пољопривредница и обилазак као закључак можемо рећи да су 

гајење и прерада воћа постали додатна активност жена пољопривредница и 

додатни извор прихода......да ли производња купиновог вина, сокова, слатка, 

џемова или ајвара и краставаца и паприке у теглама.  
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Табеларни приказ циљева и активности  

 Општи циљ 1. Повећано учешће жена у доношењу одлука 

Индикатор 2020. Најмање 30 % жена у свим органима власти 
Посебан циљ   Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 
Промоција Закона о 
равноправности полова и 
лобирање у политичким 
странкама и Општинској 
управи за његову примену 

Најмање пет одржаних 
састанака годишње са 
представницима/цама 
политичких странака и 
одборничких група; 
Подељен инфо 
материјал у 80% 
страначких одбора и 
свим 
одборницима/цама у 
Скупштини општине, 
као и Општинској 
управи; 

Извештај о одржаним 
састанцима; 
Подељен инфо материјал; 

Комисија за 
родну 
равноправност; 
НВО сектор 
 

Током 2020, 
2021,2022,202
3,2024 и 2025. 
године. 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Усвајање измена Статута 
Општине у циљу 
дефинисања квота за мање 
заступљен пол на 
позицијама извршне власти 
и одборничким местима 

  Комисија за 
родну 
равноправност; 
НВО сектор; 
Скупштина 
општине 
 

Јануар - 
Децембар 
2020,2021,202
2,2023,2024 
и2025.поднос
ити извештај 
и пратити  

Буџет општине 
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Општи циљ 2. Интегрисани алати и процедуре за креирање, спровођење, праћење резултата родно осетљивих политика 
Индикатор 2020. Број родно осетљивих стратешких и планских докумената; број родно осетљивих буџетских програма у свим 
зацртаним годинама  које долазе јер Општина Блаце има родно одговорно буџетирање.   
Посебан циљ   Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 
Обезбеђено учешће 
локалног механизма у 
доношењу одлука од 
стратешког значаја за 
родну равноравност 
(образовање, буџет, 
економски развој, 
инвестиције и подстицаји, 
здравство, одлучивање, 
безбедност, социјалне 
услуге и давања)  

Усвојен локални 
пропис којим се 
локална самоуправа 
обавезује да ће све 
документе и акте у 
овим областима 
достављати на 
мишљење телу за родну 
равнорпавност  

Број аката достављен на 
мишљење 
Број мишљења  
Број измена аката у циљу 
усклађивања са циљевима 
остваривање родне 
равнопранвости  

Општинско веће  
Скупштина 
Општине  
 

Јануар-
децембар на 
крају сваке 
године 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Усвојена Одлука о 
обавезном мишљењу 
тела за родну 
равноправност о 
критеријумима 
конкурса и 
правилницима који 
уређују расподелу 
средстава  

Решење о усвајању 
Одлуке  
Број правилника, текстова 
конкурса и критеријума 
достављених Савету на 
мишљење током сваке 
године 

Комисија за 
родну 
равноправност  
 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Припрема мишљења 
тела за родну 
равноправност на 
критеријуме, текстове 
конкурса и правилник и 
предлагање мера које 
унапређују 

Број мера предложених 
од стране тела за родну 
равноправност  
Број усвојених мера  
Удео средстава намењен 
женским организацијама 
и удружењима; број жена 

Комисија за 
родну 
равноправност  
Одељење за 
буџет и 
финансије  

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 
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равноправност у 
расподели средстава – 
предвиђају квоту за 
удружења жена; 
предвиђају 
извештавање са 
подацима о 
корисницима и 
учесницима у 
подржаним програмима 
и пројектима који су 
разврстани по полу  

корисница и учесница 
пројеката у односу на 
мушкарце и расподељена 
средства  

Унапређени капацитети 
тела за родну 
равноправност и 
запослених у органима 
јавне власти у општини 
Блаце за спровођење родне 
процене и родно 
буџетирање,  
креирање и праћење родно 
осетљивих програма и 
политика 

Дводневна обука за 
чланове/це локалног 
механизма за родну 
равноправност и 
запослене у органима 
јавне власти 

Број полазника/ца обуке  
Стечене вештине и знање 
на основу теста; 
Иницијатива и разрађена 
методологија за родну 
процену у једној 
изабраној области  
  
 

Комисија за 
родну 
равноправност; 
НВО сектор 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 
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Уз менторску подршку 
спроведена родна анализа 
и креирано најмање 3 
родно одговорна буџетска 
програма  

 Прикупљање родно 
осетљивих података и 
индикатора  

 Консултације са 
женама и мушкарцима  

 Спроведена анализа и 
дефинисане препоруке 
за измену  

 Креирање буџетских 
пројеката и 
програмских 
активности које 
укључују родно 
осетљиве циљеве и 
индикаторе  

Предлог три родно 
осетљива буџетска 
програма 

Комисија за 
родну 
равноправност , 
Председник 
општине,  
Одељење за 
буџет и 
финансије,  
запослени у 
општинској 
управи; 
НВО сектор 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Индикатори у буџетским 
програмима и 
финансијским извештајима 
директних и индиректних 
буџетских корисника су 
разврстани по полу 

 Развијање предлога 
индикатора и података 
и израда општинског 
упуства за буџетске 
кориснике; 

 У Одлуци о буџету 
дефинисана обавеза 
буџетских корисника 
да податке о својим 
корисницима 
разврставају по полу. 

Донета Одлука о буџету 
са дефинисаним 
обавезама корисника; 
Број директних и 
индиректних буџетских 
корисника који је 
доставио финансијске 
извештаје са подацима 
разврстаним по полу  

Комисија за 
родну 
равноправност , 
Председник 
општине,  
Одељење за 
буџет и 
финансије,  
запослени у 
општинској 
управи; 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 
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Општи циљ 3. Унапређен економски положај жена 
Индикатор 2020. Стопе активности, стопе запослености, број жена носитељки пољопривредних газдинстава;  
Посебан циљ   Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 
Жене кориснице најмање 
25% средстава из укупних 
средстава намењених за 
подстицаје у 
пољопривредној 
производњи, на годишњем 
нивоу. 

 Спроведена родна 
анализа подстицаја за 
пољопривреду у 
последње две године; 

 Спроведене 
консултације са 
женама, на нивоу 
месних заједница и 
удружења о потребама 
и потенцијалима; 

 Дефинисање програма 
подстицаја који 
одговарају 
делатностима и 
потребама мушкараца и 
жена  

Број жена корисница 
подстицајних средстава;  
Удео жена у укупном 
броју корисника; 
Удео износа који су 
користиле жене у 
односу на укупан износ 
подсетицајних 
средстава. 

Одељење за буџет,  
Комисија за родну 
равноправност,  
Одељење за 
пољопривреду 
Општинско веће 
Комисија за 
коришћење 
подстицајних 
средстава у 
пољопривреди. 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години  

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Подстицаји за прераду 
воћа и поврћа, млека и 
млечних производа 
доступни женама   

 Дефинисање текста 
јавног позива који 
укључује афирмативне 
мере за жене; 

 Информисање жена на 
нивоу насеља; 

 Додела средстава за 
прераду воћа и поврћа, 
млека и млечних 
производа. 

Број жена корисница 
ових програма  
Износ средстава чије су 
кориснице жене  
Остварен промет и 
приход жена које су 
користиле подстицаје  

Одељење за буџет,  
Комисија за родну 
равноправност,  
Одељење за 
пољопривреду; 
Комисија за 
коришћење 
подстицајних средстава 
у пољопривреди. 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 
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Повећана формална 
запосленост жена на 
пољопривредним 
газдинствима 

 Промовисано 
формално 
запошљавање жена на 
газдинствима кроз 
едукацију на 
радионицама, 
семинарима и 
курсевима из 
релевантне области; 

 Жене информисане о 
могућностима 
регистровања 
пољопривредне 
производње као 
правног субјекта; 

 Установљени 
критеријуми и додатни 
износи за жене које су 
регистровале 
производњу или су 
формално пријављене 
на газдинству. 

 Број жена 
новопријављених на 
газдинству; 

 Број жена које су добиле 
подстицаје за 
регистрацију 
производње. 

Одељење за буџет,  
Комисија за родну 
равноправност, 
Одељење за 
пољопривреду; 
Општинко веће; 
НВО сектор 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Унапређење економског 
положаја жена кроз 
промоцију и подстицање 
женског предузетништва 

 Предузетништво за жене - 
мере стимулације и 
афирмације једнакости 
(едукација из области 
предузетништва, одржавање 
сајмова за излагање производа 
домаће радиности, додела 
субвенција за покретање 
сопственог бизниса, медијска 
промоција женског 
предузетништва, примери 
добре праксе и сл.) 

 Усвојене мере 
стимулације, број 
одржаних сајмова, број 
учесница које су прошле 
обуку, број додељених 
субвенција, број медијских 
објава о релевантним 
темама, број жена које су 
регистровале радњу. 

Комисија за родну 
равноправност; 
Служба за привреду и 
приватно 
предузетништво 
општине Блаце; 
НВО сектор 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 
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Општи циљ 4. Видљива родна перспектива и промоција родне равноправности  
Индикатор 2020. Праћење побољшања економског положаја жена на селу и пружање подршке да се определе за производњу здраве 
хране у условима појачаних мера епидемиолошке заштите; Препознатљивост родне равноправности као принципа деловања локалне 
смаоуправе од стране грађани/ки  
Посебан циљ Активности  Индикатори  Носиоци  Рок  Извори 

финансирања 
Повећана информисаност 
општинских 
функционера/ки о 
Европској повељи и њеним 
принципима. 

Организација свечаног 
представљања Повеље 
за Општинско веће, 
Председника Општине 
и одборнике/це уз 
присуство 
представника/ца СКГО, 
медија, удружења 
грађана  

Број учесника/ца 
промоције  

Комисија за родну 
равноправност; 
НВО сектор; 
 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства 

Запослени у локалној 
самоуправи упознати са 
Повељом, њеним 
принципима и 
активностима на њеном 
спровођењу  

Одржавање радионице 
са запосленима и 
руководиоцима 
/тељкама општинске 
управе на којој би била 
представљена Повеља, 
планиране активности  
и представљен принцип 
родне равноправности и 
њеног увођења у јавне 
политике  

Број учесника/ца обука  
Број идеја дефинисаних 
на обукама за даљу 
примену Повеље  
Разумевање принципа 
родне равноправности 
код запослених у 
општини  

Комисија за родну 
равноправност; 
НВО сектор; 
 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства, 
Ресурси 
Општинске 
управе 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 63



Повећана информисаност 
грађана/ки о Европској 
Повељи и њеној примени у 
општини Блаце 

Припрема и штампање 
публикације која ће на 
једноставан и разумљив 
начин представити 
грађанима/кама Повељу 
и опредељеност 
општине Блаце за 
равнорпавност жена и 
мушкараца у општини. 

Број примерака 
публикације  

Комисија за родну 
равноправност  
НВО сектор 

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства, 
Ресурси 
Општинске 
управе 

У све текстове конкурса 
/јавних позива за доделу 
бесповратних средстава у 
свим областима (удружења, 
спорт, пољопривреда исл.) 
додати одредбу у којој стоји 
да општина Блаце 
промовише равноправност 
жена и мушкараца и једнаке 
могућности. 

Објављени текстови 
конкурса и јавних 
позива  

Комисија за родну 
равноправност  
Одељење за буџет и 
финансије 
Правна служба  
Председник општине  

Јануар – 
децембар у 
текућој 
години 

Буџет 
општине, 
Донаторска 
средства, 
Ресурси 
Општинске 
управе 

 
 
Број: I-020-1947/2020 
У Блацу, дана 30. 09. 2020. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 
                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           Дејан Мијајловић  
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 4. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други 
закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 82. став 4. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 47. став 1. Пословника Скупштине 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана  30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
  I  Констатује се престанак функције члана Општинског већа општине Блаце 

Горану Вујичићу, из с. Горња Јошаница, на лични захтев – на основу писане оставке 
број I-02-1941/2020 од 29.9.2020. године 

 
II Решење доставити: Горану Вујичићу, из с, Горња Јошаница, Општинској 

управи општине Блаце-Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, Управљању људским ресурсима и архиви Скупштине општине Блаце. 

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

листу општине Блаце“. 
                                                                 О б р а з л о ж е њ е  

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној  самоуправи прописано је 

да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, и 
на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 
Општинског већа, док је одредбама члана 50. став 4. наведеног Закона, између осталог, 
прописано да члан Општинског већа може поднети оставку. 

Одредбама члана 82. став 4. Статута општине Блаце прописано је да о поднетој 
оставци члана Општинског већа, председник Скупштине обавештава одборнике на 
почетку прве наредне седнице Скупштине општине.  

Одредбама члана 47. став 1. Пословника Скупштине општине Блаце прописано је 
да о поднетој оставци члана Општинског већа се не отвара расправа, већ се престанак 
функције због поднете оставке само констатује, без гласања. 

С обзиром да је Скупштини општине Блаце досадашњи члан Општинског већа 
општине Блаце Горан Вујичић, из с. Горња Јошаница, дана 29.9.2020. године поднео 
писану оставку на место већника, број I-02-1941/2020, то је Скупштина општине Блаце 
на 4. седници, одржаној дана 30.9.2020. године, у складу са цитираним одредбама 
закона и подзаконских аката, донела одлуку као у диспозитиву. 

 
  Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  
                                            року од 30 дана од дана пријема решења. 

 
    Број: I-02-1941/20 
    У Блацу, дана 30.9.2020. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                        
                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                       Дејан Мијајловић с.р.                                                                                                                                        
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други 
закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 16. и члана 72. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана  30.9.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
 

  I  За члана Општинског већа општине Блаце изабран је: 
 

1. Бобан Ђурковић, из с. Суви До, за ресор пољопривреде. 
 
  II Мандат изабраном члану Општинског већа општине Блаце траје до истека  
                            мандата Општинског већа општине Блаце. 
 

III Решење доставити: Бобану Ђурковићу, из с. Суви До, Општинској управи 
општине Блаце - Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, Управљању људским ресурсима и архиви Скупштине општине Блаце. 

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

листу општине Блаце“. 
 

                                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној  самоуправи прописано је 
да Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, и 
на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 
Општинског већа, док је одредбама члана 45. став 1. наведеног Закона, између осталог, 
прописано да Општинско веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен Статутом општине и које 
бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника, да кандидате за чланове општинског већа предлаже кандидат 
за председника општине, да када одлучује о избору председника, скупштина општине 
истовремено одлучује о избору заменика председника и чланова општинског већа (став 
3.). 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 16. Статута општине Блаце прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом бира и разрешава председника општине, и на 
предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове 
Општинског већа. 

Одредбама члана 72. Статута општине Блаце прописано је да Општинско веће 
општине Блаце чине председник општине, заменик председника општине, као и 5 члана 
Општинског већа, те да чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период 
од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, те да када  
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одлучује о избору председника општине, Скупштина истовремено одлучује о избору 
заменика председника општине и чланова општинског већа. Кандидате за чланове 
Општинског већа предлаже кандидат за председника општине. 

У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, председник 
општине Блаце, као једини овлашћени предлагач, је на 4. седници Скупштине општине 
Блаце, која је одржана дана 30.9.2020. године, поднео предлог за избор члана 
Општинског већа општине Блаце и за кандидата је предложио Бобана Ђурковића, из с. 
Суви До, за ресор пољопривреде, обзиром да је претходно изабрани члан Општинског 
већа општине Блаце, Gоран Вујичић, из с. Горња Јошаница, дана 29.9.2020. године 
поднео писану оставку на наведену функцију.  

  С обзиром да је наведени предлог кандидата за члана Општинског већа општине 
Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама 
Закона о локалној самоуправи и Статута општине Блаце те да је исти, након 
спроведеног законом прописаног поступка избора и достављеног извештаја од стране 
Комисије за спровођење поступка за избор предложеног члана Општинског већа 
општине Блаце, коју је именовала Скупштина општине Блаце, усвојен на 4. седници 
Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године, већином гласова од 
укупног броја одборника, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
  Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у  
                                            року од 30 дана од дана пријема решења. 

 
    Број: I-02-1994/20 
    У Блацу, дана 30.9.2020. године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                        
                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                       Дејан Мијајловић   с.р.                                                                                                                                      
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу финансијског плана за 2019. годину, Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, број: 11 од 16. јануара 2020. године.  

 
 
II Решење доставити: Народној библиотеци „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1843/2020-1 
У Блацу, 30. 09. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Народне библиотеке „Рака Драинац“ Блаце за 2019. 
годину, број: 27 од 27. фебруара 2020. године.  

 
 
II Решење доставити: Народној библиотеци „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1843/2020-2 
У Блацу, 30. 09. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Народне библиотеке „Рака 
Драинац“ Блаце за 2020. годину, број: 26 од 27. фебруара 2020. године. 

 
 
II Решење доставити: Народнoj библиотеци „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-662/2020-3 
У Блацу, 30 0.9. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада установе за одржавање објеката у својини 
општине Блаце „Блаце“ за 2020. годину, који је донео директор Установе за одржавање 
објеката у својини општине „Блаце“, са седиштем у Блацу, под деловодним бројем: 229/2020 
од 17.09.2020. године. 

 
II Решење доставити: Установи за одржавање објеката у својини општине „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиви Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1888/2020 
У Блацу, 30.9.2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана рада Средње школе Блаце за  
школску 2019/2020. годину, број: 979/1 од 19. септембра 2020. године.  

 
 
II Решење доставити: Средњој школи Блаце, са седиштем у Блацу и архиви 

Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1931/2020-1 
У Блацу, 30. 09. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду директора Средње школе Блаце за  школску 
2019/2020. годину, број: 974/1 од 15. септембра 2020. године.  

 
 
II Решење доставити: Средњој школи Блаце, са седиштем у Блацу и архиви 

Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1931 /2020-2 
У Блацу, 30. 09. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 73



           
              
         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Средње школе Блаце за школску 
2020/2021. годину, број: 977 од 15. септембра 2020. године. 

  
 
II Решење доставити: Народнoj библиотеци „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1931/2020-3 
У Блацу, 30. 09. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 74



           
              
         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тач. 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. септембра 2020. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Школски развојни план Средње школе Блаце за период 
од 2020. до 2023. године, број: 976/1 од 15. септембра 2020. године. 

  
 
II Решење доставити: Средњој школи Блаце, са седиштем у Блацу и архиви 

Скупштине општине Блаце. 
 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
 
Број: I-022-1931/2020-4 
У Блацу, 30.09. 2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 75



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 I РАЗРЕШАВА СЕ Богдан Мијајловић, дужности председника и члана Управног 
одбора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, из реда локалне 
самоуправе. 
 

II РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Народне библиотеке 
„Рака Драинац“, са седиштем у Блацу и то: 

1. Никола Радисављевић,  из Блаца, из реда локалне самоуправе, 
2. Снежана Козић, из Блаца, из реда локалне самоуправе. 
 
III Решењем известити именоване, Народну библиотеку „Рака 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“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се разреше Богдан Мијајловић, из Блаца, дужности председника и 
члана, Никола Радисављевић, из Блаца и Снежана Козић, из Блаца, дужности члана 
Управног одбора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, из реда 
локалне самоуправе, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

Број: I-02-1945/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                               Дејан Мијајловић с.р. 
 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 76



 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Управног одбора Народне библиотеке „Рака 
Драинац“, са седиштем у Блацу: 

1.
 

Снежана Козић, из Блаца, из реда локалне самоуправе.
 

 

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Народне библиотеке „Рака 
Даринац“, са седиштем у Блацу, и то: 

1.
 

Александра Радосављевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
 

2.
 

Сања Радовановић, из Блаца, из реда локалне самоуправе.
 

 
III Решењем известити именоване, Народну библиотеку „Рака 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“. 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 
став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни 
одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се за председника и чланове Управног одбора Народне библиотеке 
„Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, именују Снежана 
Козић, за председника и Александра Радосављевић и Сања Радовановић, за чланове 
Управног одбора, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника 
у Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

Број: I-02-1953/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                             Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 77



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад 
„Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Бранимир Димитријевић, председник, из реда локалне самоуправе, 
2. Марина Судимац, члан, из реда локалне самоуправе, 
3. Иван Нешковић, члан, из реда локалне самоуправе. 
 
II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се разреше досадашњи председник и чланови из реда локалне самоуправе  Управног 
одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, који предлог је усвојен већином 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1954/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 78



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове Управног одбора Центра за социјални рад 
„Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Марина Чамагић, из Блаца, за председника, из реда локалне самоуправе, 
2. Мина Савић, из Блаца, за члана, из реда локалне самоуправе, 
3. Иван Нешковић, из Блаца, за члана, из реда локалне самоуправе. 
 
II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године дат је 
предлог да се за чланове Управног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 
Блацу, из реда локалне самоуправе, именују Марина Чамагић, за председника, Мина Савић и 
Иван Нешковић, за чланове, из реда локалне самоуправе, који предлог је усвојен већином 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 
подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1955/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 79



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 43. став 1. 
тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“, 

са седиштем у Блацу, и то: 
 
1. Славиша Томић, из реда локалне самоуправе, 
2. Александра Николић, из реда локалне самоуправе, 
3. Јасмина Павловић, из реда локалне самоуправе. 

 
II Решењем известити именоване, Предшколску установу „Наша радост“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Мандат именованим члановима траје до истека мандата органу управљања. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања, између 
осталог прописано је да орган управљања чине по три представника из реда запослених, 
родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, док је одредбама члана 
117. наведеног закона прописано да мандат органа управљања траје четири године. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се разреше чланови Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“, са 
седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, као у диспозитиву, који предлог је усвојен 
већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 
подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

Број: I-02-1956/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 80



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 43. став 1. 
тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“, са 

седиштем у Блацу, и то: 
 
1. Татјана Стевчић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
2. Верица Милутиновић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
3. Ненад Вукмировић, за члана, из реда локалне самоуправе. 

 
II Решењем известити именоване, Предшколску установу „Наша радост“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Мандат именованим члановима траје до истека мандата органу управљања. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања, између 
осталог прописано је да орган управљања чине по три представника из реда запослених, 
родитеља и три представника на предлог јединице локалне самоуправе, док је одредбама члана 
117. наведеног закона прописано да мандат органа управљања траје четири године. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се именују чланови Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“, са 
седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, као у диспозитиву, који предлог је усвојен 
већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 
подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

Број: I-02-1957/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                             Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 81



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Установе за одржавање 
објеката у јавној својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Валентина Павловић, председник, 
2. Александра Николић, члан, 
3. Биљана Василијевић, члан. 

 
II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у јавној својини 

општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се разреше досадашњи  председник и чланови Управног одбора Установе за 
одржавање објеката у јавној својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, који 
предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1958/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 82



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове Управног одбора Установе за одржавање 
објеката у јавној својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Марјан Васиљевић, за председник, из реда локалне самоуправе, 
2. Братислав Неговановић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
3. Анђела Савић, за члана, из реда локалне самоуправе. 

 
II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у јавној својини 

општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се именују председник и чланови Управног одбора Установе за одржавање објеката 
у јавној својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, као у диспозитиву, који предлог 
је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1959/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 83



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Туристичке 

организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 
 
1.Тамара Радоичић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, 
2. Владица Ђорђевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе. 
 
II Решењем известити именоване, Туристичку организацију „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се разреше досадашњи чланови Управног одбора и то Тамара 
Радоичић и Владица Ђорђевић, из реда локалне самоуправе, који предлог је усвојен 
већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

 
Број: I-02-1960/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Туристичке организације „Блаце“, 
са седиштем у Блацу, и то: 

1.Тања Јаћевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
2. Лазар Миковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе.
II Решењем известити именоване, Туристичку организацију „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 20. Закона о јавним службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни 
одбор и директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се за чланове Управног одбора Туристичке организације „Блаце“ са 
седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, именују Тања Јаћевић и Лазар 
Миковић, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

Број: I-02-1961/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана Надзорног одбора 
Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, и то:  

1.
 

Стеван Савић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
 

2.
 

Слађана Стевановић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
 

3.
 

Снежана Урошевић, из Блаца, из реда запослених.
 

 
II Решењем известити именоване, Културни центар „Драинац“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се разреше досадашњи председник и чланови Надзорног одбора 
Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе и 
запослених, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

 
Број: I-02-1962/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове Надзорног одбора Културног центра 
„Драинац“, са седиштем у Блацу, и то: 

 

1.
 

Ана Павличевић, из Блаца, за председника, из реда локалне самоуправе,
 

2.
 

Стефан Несторовић, , из Блаца, за члана, из реда локалне самоуправе,
 

3.
 

Снежана Урошевић, из Блаца, за члана, из реда запослених.
 

 
II Решењем известити именоване, Културни центар „Драинац“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се за председника и чланове Надзорног одбора Културног центра 
„Драинац“, са седиштем у Блацу, именују Ана Павличевић, из Блаца, за председника, 
из реда локалне самоуправе, Стефан Несторовић, из Блаца, за члана, из реда локалне 
самоуправе и Снежана Урошевић, за члана, из реда запослених, по предлогу Културног 
центра, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

Број: I-02-1963/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са 
седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Милан Шеговић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, 

 
II Решењем известити именованог, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се разреши Милан Шеговић, досадашњи члан из реда локалне самоуправе  
Надзорног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, који предлог је 
усвојен већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1964/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                            Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ члан Надзорног одбора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 
Блацу, и то: 

 
1. Душан Ивковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, 

 
II Решењем известити именованог, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се именује Душан Ивковић, за члана из реда локалне самоуправе  Надзорног одбора 
Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, који предлог је усвојен већином гласова 
од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1965/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 89



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Установе за одржавање објеката у 
јавној својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Катарина Живковић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
2. Марија Ловић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
3. Љиљана Бабић Станковић,за члана из реда запослених. 

 
II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у јавној својини 

општине Блаце „Блаце“,са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се разреше досадашњи  чланови Надзорног одбора Установе за одржавање објеката 
у јавној својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, који предлог је усвојен већином 
гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1966/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), 
члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 
79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Установе за одржавање објеката у јавној 
својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 

 
1. Миодраг Грбић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
2. Марија Ђорђевић, за члана, из реда локалне самоуправе, 
3. Љиљана Бабић Станковић,за члана из реда запослених. 

 
II Решењем известити именоване, Установу за одржавање објеката у јавној својини 

општине Блаце „Блаце“,са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1. 

тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, установа и 
организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце, прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године, дат је 
предлог да се за чланове Надзорног одбора Установе за одржавање објеката у јавној својини 
општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, именују лица као у диспозитиву, који предлог је 
усвојен већином гласова од укупног броја одборника у Скупштини општине Блаце. 

 
С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 

подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-1967/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 91



 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора Туристичке организације 

„Блаце“, са седиштем у Блацу, и то: 
 
1. Немања Вулић,  из Блаца, из реда локалне самоуправе. 
 
II Решењем известити именованог, Туристичку организацију „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се разреши Немања Вулић, из Блаца, дужности члана Надзорног 
одбора Туристичке организације „Блаце“ са седиштем у Блацу, из реда локалне 
самоуправе, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

 
Број: I-02-1968/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон 
и 47/2018), члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 43. став 1. тачка 13. Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ за чланове Надзорног одбора Туристичке организације „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, и то: 
 
1. Ивана Николић,  из Блаца, из реда локалне самоуправе. 
 
II Решењем известити именовану, Туристичку организацију „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 

став 1. тачка 13. Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 22. Закона о јавним службама прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 

На 4. седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана 30.9.2020. године 
дат је предлог да се за чланове Управног одбора Туристичке организације „Блаце“ са 
седиштем у Блацу, из реда локалне самоуправе, именују Тања Јаћевић и Лазар 
Миковић, који предлог је усвојен већином гласова од укупног броја одборника у 
Скупштини општине Блаце. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских 
и подзаконских аката, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 
Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 

покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања 
отправка решења. 

 
Број: I-02-1961/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                               Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 115.,116. и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 
10/2019, 27/2018-други закон и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 
101/16-други закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 11. и 13. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ, ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 
 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ Лидија Дељанин, из Блаца, дужности члана Школског 
одбора Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу, из реда родитеља. 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ Сунчица Радосављевић, из Блаца, за члана Школског одбора 

Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу, из реда родитеља. 
 
III Констатује се престанак мандата Радовану Павловићу, из Блаца, члану 

Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу, из реда запослених, услед 
смрти. 

 
IV ИМЕНУЈЕ СЕ Душица Миленковић, из Блаца, за члана Школског одбора 

Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу, из реда запослених. 
 

 IV Решењем известити именоване, Средњу школу Блаце, са седиштем у Блацу и 
архиву Скупштине општине Блаце. 
 
 V Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношења решења садржан је у одредбама члана115.,116. и 117. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018-други закон и 6/2020), 
којима је прописано да је орган управљања у школи школски одбор, да школски одбор 
чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља и представника 
јединице локалне самоуправе.  

Одредбама члана 116. наведеног закона прописано је да чланове органа 
управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 
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Одредбама члана 117. наведеног закона, између осталог, прописано је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе, разрешити пре истека мандата, поједине 
чланове, на лични захтев. 

Одребама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је 
да скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласности на њихове 
статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце прописано је да 
Скупштина општине у складу са законом, између осталог, оснива установе и 
организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања и 
прати њихово функционисање, те да именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе чији је оснивач (тачка 13). 

С обзиром да је Скупштини општине Блаце, поднет предлог Средње школе 
Блаце, са седиштем у Блацу, број I-02-1881/2020 од 17.9.2020. године,  за разрешење и 
именовање чланова из реда родитеља и запослених, као у диспозитиву решења, то је 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела одлуку 
као у диспозитиву. 

 
Правна поука: против решења се може покренути управни спор пред Управним 

судом у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 
 

  Број I-02-1881/2020 
            У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        Дејан Мијајловић с.р. 
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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), члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/19) и члана 67. Пословника Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020.године,донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

 КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА  
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Комисије за спровођење 

референдума на територији месне заједнице Блаце за увођење самодоприноса за одржавање 
градског гробља и капеле у Блацу, и то: 

1. Александра Николић, председник, 
2. Марко Црноглавац,  члан, 
3. Немања Крсмановић, члан, 
4. Бранимир Димитријевић, члан, 
5. Марија Илић, члан. 
 
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви Скупштине 
општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 32. став 1. тачка 7. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон 
и 47/2018), прописано је да Скупштина општине у складу са законом расписује општински 
референдум и референдум на делу територије општине и утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу, те да обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују питања од 
значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који је изабрано стално радно тело, разрешити 
чланове сталних радних тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је предлог 
да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за спровођење референдума на 
територији месне заједнице Блаце за увођење самодоприноса за одржавање градског гробља и 
капеле у Блацу, те је с обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином гласова од 
укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у року од 
30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број I-02-1984/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                              Дејан Мијајловић с.р. 

 

Службени лист Општине Блаце број 16/20 Страна 96



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 30.9.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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. Драган Тодосијевић, за председника, 
2. Миодраг Обрадовић, за члана, 
3. Никола Убавић, за члана, 
4. Милан Ковачевић, за члана, 
5. Душан Зечевић, 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“. 
 
V Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење Скупштине 

општине Блаце број I-02-332/2020 од 09.02.2020.године. 
 
Број I-02-1985/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                   Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за представке и жалбе у 
Скупштини општине Блаце, и то: 

-Ненад Милинчић,
-Марија Ловић,
-Владица Спасић,
-Милица Миленковић,
-Андријана Јовановић,
-Биљана Лешњак,
-Радосав Новчић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је 
да Скупштина може, и пре истека времена на који је изабрано стално радно тело, 
разрешити чланове сталних радних тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је 
предлог да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за представке и 
жалбе, те је с обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином гласова 
од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1970/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за прописе у Скупштини 
општине Блаце, и то: 

-Иван Јовановић,
-Бојан Милутиновић,
-Немања Ристић,
-Немања Крсмановић,
-Славољуб Ђенадић,
-Драган Стевановић,
-Милош Ракоњац.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је 
да Скупштина може, и пре истека времена на који је изабрано стално радно тело, 
разрешити чланове сталних радних тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је 
предлог да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за прописе, те је с 
обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином гласова од укупног 
броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1972/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за прописе у Скупштини општине Блаце: 
-Данијела Мијајловић,
-Немања Ристић,
-Валентина Павловић,
-Биљана Василијевић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.). 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године, 
именовано је четири члана наведене Комисије, са остављеним упражњеним местом за 
именовање члана Комисије по накнадно достављеном предлогу Одборничке групе 
„СПС-Блаце“. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1973/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРАЋАЊЕ УТРИНА И ПАШЊАКА 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за враћање утрина и 
пашњака у Скупштини општине Блаце, и то: 

-Марко Црноглавац,
-Радмила Вучетић,
-Владица Ђорђевић,
-Добрица Милосављевић,
-Биљана Стевановић,
-Лазар Мијајловић,
-Милијана Вељовић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је 
да Скупштина може, и пре истека времена на који је изабрано стално радно тело, 
разрешити чланове сталних радних тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је 
предлог да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за враћање утрина и 
пашњака, те је с обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона 
и подзаконских аката, Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином 
гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1974/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВРАЋАЊЕ УТРИНА И ПАШЊАКА 

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за враћање утрина и пашњака у Скупштини 
општине Блаце: 

-Бојан Николић,
-Марко Павловић,
-Драгмила Панић,
-Никола Убавић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.). 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године, 
именовано је четири члана наведене Комисије, са остављеним упражњеним местом за 
именовање члана Комисије по накнадно достављеном предлогу Одборничке групе 
„СПС-Блаце“. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1975/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 34. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019), члана 47. 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за спровођење  јавног конкурса 
за избор директора у јавним предузећима општине Блаце, и то: 

-Саша Стефановић,
-Марко Грујић,
-Данијела Вукомановић,
-Саша Ђукић,
-Братислав Петровић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви Скупштине 
општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), прописано је да 
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, те да се број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних 
тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 34. Закона о јавним предузећима прописано је да Комисија јединице 
локалне самоуправе има пет чланова од којих је један председник. Комисију образује орган 
који је Статутом јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора. 

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују питања од 
значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који је изабрано стално радно тело, разрешити 
чланове сталних радних тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је предлог 
да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за спровођење  јавног конкурса за 
избор директора у јавним предузећима општине Блаце, те је с обзиром на напред наведено, 
позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских аката, Скупштина општине Блаце на 
наведеној седници, већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у 
диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у року од 
30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1976/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 ПРЕДСЕДНИК 
  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 34. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019), члана 47. 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење  јавног конкурса за избор директора у 
јавним предузећима општине Блаце, и то: 

-Небојша Мијовић,
-Ивица Чамагић,
-Сузана Вељовић,
-Јасмина Ђошић Минић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви Скупштине 
општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), прописано је да 
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, те да се број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних 
тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 34. Закона о јавним предузећима прописано је да Комисија јединице 
локалне самоуправе има пет чланова од којих је један председник. Комисију образује орган 
који је Статутом јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора. 

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују питања од 
значаја за рад радног тела.  

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је предлог 
да се именују четири члана Комисије за спровођење  јавног конкурса за избор директора у 
јавним предузећима општине Блаце, са остављеним упражњеним местом за именовање члана 
Комисије по накнадно достављеном предлогу  Одборничке групе „СПС-Блаце“, те је с обзиром 
на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских аката, 
Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином гласова од укупног броја одборника, 
донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у року од 
30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1977/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 ПРЕДСЕДНИК 

  Дејан Мијајловић 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 47. и 50. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за родну равноправност у 
Скупштини општине Блаце, и то: 

-Адам Павловић,
-Анђелка Павловић,
-Славица Павличевић,
-Славица Цветковић,
-Виолета Поповић,
-Мирјана Гајић,
-Радош Јовановић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела, док је одредбама члана 50. Статута прописано да 
Скупштина општине поред сталних радних тела предвиђених Пословником 
Скупштине, може да оснива као посебна стална радна тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је 
предлог да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за родну 
равноправност, те је с обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе 
закона и подзаконских аката, Скупштина општине Блаце на наведеној седници, 
већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог 
решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1978/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 47. и 57. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Савета за младе у Скупштини 
општине Блаце, и то: 

-Милош Васић,
-Марко Црноглавац,
-Анђела Радосављевић,
-Никола Радосављевић,
-Андрија Јовановић,
-Ивица Ћурчић,
-Слађана Тимотијевић.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела, док је одредбама члана 57. Статута прописано да 
председника и чланове Савета за младе бира и разрешава Скупштина општине. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је 
предлог да се разреше досадашњи председник и чланови Савета за младе, те је с 
обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином гласова од укупног 
броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1980/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 50., 55., 56. и 57. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

I ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Савета за младе у Скупштини општине 
Блаце, и то: 

-Кристина Анђелковић, за председницу,
-Ана Лапчевић, за заменицу председнице,
-Богдан Ћурчић, за члана,
-Мирјана Виријевић, за члана,
-Новак Ћојбашић, за члана,
-Филип Јовановић, за члана.
II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 50. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива посебна стална радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, између осталог, и Савет за младе. Одредбама 
члана 55. Статута прописане су надлежности и овлашћења Савета за младе, док је 
одредбама члана 56. прописано да Савет за младе има седам чланова и да се председник 
и чланови Савета бирају на период од четири године. Одредбама члана 57. прописан је 
поступак избора и услови за избор председника и чланова Савета за младе. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године, 
именовано је шест члана Савета за младе, са остављеним упражњеним местом за 
именовање члана Савета по накнадно достављеном предлогу Одборничке групе „СПС-
Блаце“. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 30.9.2020. 
године, већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву 
овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1981/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 47. 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и члана 67. Пословника 
Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2020) Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за награде у Скупштини општине 
Блаце, и то: 

-Зоран Јозић, председник,
-Весна Миљаковић, члан,
-Зоран Стошић, члан,
-Љубиша Михајловић, члан,
-јереј Душко Капларевић, члан.

II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви Скупштине 
општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), прописано је да 
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, те да се број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних 
тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују питања од 
значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је да 
Скупштина може, и пре истека времена на који је изабрано стално радно тело, разрешити 
чланове сталних радних тела. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је предлог 
да се разреше досадашњи председник и чланови Комисије за награде, те је с обзиром на напред 
наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских аката, Скупштина општине 
Блаце на наведеној седници, већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у 
диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у року од 
30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1982/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 ПРЕДСЕДНИК 

  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 
47/2018) и члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 30.9.2020. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И  

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ 

I ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Комисије за награде у Скупштини 
општине Блаце, и то: 

-Иван Бургић, за председника,
-Илија Радуловић, за члана,
-Иван Јањевић, за члана,
-Љубиша Михајловић, за члана,
-јереј Душко Капларевић, за члана.

II Решење доставити именованима, Одељењу за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 
листу општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 30.9.2020. године дат је 
предлог за именовање председника и чланова Комисије за награде, те је с обзиром на 
напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских аката, 
Скупштина општине Блаце на наведеној седници, већином гласова од укупног броја 
одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-1983/2020 
У Блацу, дана 30.9.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић с.р. 
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1Штампано из система Инзем: 06.10.2020 08:04:00

1.

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, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020  и 25/2020)  и члана 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
______________ године, донео 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БЛАЦЕ 

и расписује 

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ

I
- Предмет јавног надметања -

Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини БЛАЦЕ у следећим катастарским
општинама:    

КО Бр. јавног
надметања

Површина
(ха)

Почетна цена
(дин/ха)

Депозит
(дин)

Период
закупа

Степен
заштите

Алабана 1 0,3482 3.614,68 251,73 15
Алабана 2 3,8972 9.759,87 7.607,23 15
Алабана 3 5,2242 7.634,53 7.976,86 15

Барбатовац 4 6,3865 1.735,61 2.216,89 15
Барбатовац 5 3,0072 7.053,52 4.242,27 15
Барбатовац 6 0,5901 9.759,87 1.151,86 15
Барбатовац 7 0,2847 9.526,80 542,46 15
Барбатовац 8 1,5967 8.675,70 2.770,50 15
Барбатовац 9 0,5335 9.759,87 1.041,38 15
Барбатовац 10 0,5642 7.402,18 835,26 15
Барбатовац 11 0,7563 9.759,87 1.476,28 15
Барбатовац 12 0,2210 9.759,86 431,39 15
Барбатовац 13 0,0895 8.675,75 155,30 15
Барбатовац 14 2,0056 9.759,87 3.914,88 15
Барбатовац 15 0,5162 8.675,71 895,68 15

Блаце 16 5,4727 8.399,33 9.193,40 15
Блаце 17 1,5939 9.740,23 3.104,99 15
Блаце 18 1,5123 9.377,97 2.836,46 15
Блаце 19 0,5351 11.729,81 1.255,32 15
Блаце 20 1,3286 8.027,98 2.133,20 15
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Блаце 21 0,3628 5.669,02 411,34 15
Блаце 22 0,7920 10.815,66 1.713,20 15
Блаце 23 0,5968 9.069,84 1.082,58 15
Блаце 24 0,1339 8.675,73 232,34 15
Блаце 25 0,2035 10.965,16 446,28 15
Блаце 26 0,0700 8.675,71 121,46 15
Блаце 27 0,0071 8.676,06 12,32 15
Блаце 28 0,1256 9.759,87 245,17 15
Блаце 29 0,0187 9.759,89 36,50 15
Блаце 30 0,0824 9.759,83 160,84 15
Блаце 31 0,0250 9.760,00 48,80 15
Блаце 32 0,0096 9.759,38 18,74 15
Блаце 33 0,0108 9.760,19 21,08 15
Блаце 34 0,0402 9.759,95 78,47 15
Блаце 35 0,0472 9.759,96 92,13 15
Блаце 36 0,0238 10.965,13 52,19 15
Блаце 37 0,0800 10.965,13 175,44 15
Блаце 38 0,0222 3.614,86 16,05 15
Блаце 39 0,0225 10.965,33 49,34 15
Блаце 40 0,0105 10.964,76 23,03 15
Блаце 41 0,0018 10.966,67 3,95 15
Блаце 42 0,0665 12.049,32 160,26 15
Блаце 43 0,0052 10.965,38 11,40 15
Блаце 44 0,0245 10.965,31 53,73 15
Блаце 45 0,0895 10.965,14 196,28 15
Блаце 46 0,0444 10.965,09 97,37 15
Блаце 47 0,0569 10.965,20 124,78 15
Блаце 48 0,0054 9.759,26 10,54 15
Блаце 49 1,0008 8.388,81 1.679,10 15
Блаце 50 1,9449 9.566,21 3.721,07 15
Блаце 51 1,6346 10.015,18 3.274,16 15
Блаце 52 0,2180 10.965,14 478,08 15
Блаце 53 1,2793 7.852,61 2.009,17 15
Блаце 54 1,2370 9.405,66 2.326,96 15
Блаце 55 0,0791 1.735,65 27,46 15
Блаце 56 0,0739 10.965,09 162,06 15

Више Село 57 0,7968 4.976,39 793,04 15
Више Село 58 0,0960 1.951,98 37,48 15

Горња Драгуша 59 0,2016 8.031,99 323,85 15
Горња Драгуша 60 2,8583 8.675,70 4.959,55 15
Горња Драгуша 61 2,1012 8.776,93 3.688,42 15
Горња Драгуша 62 0,8341 5.055,01 843,28 15
Горња Драгуша 63 0,1944 9.759,88 379,46 15
Горња Драгуша 64 0,2411 8.675,69 418,34 15
Горња Драгуша 65 0,0163 9.760,12 31,82 15
Горња Драгуша 66 0,9931 9.759,87 1.938,51 15
Горња Драгуша 67 0,2539 8.080,46 410,33 15
Горња Драгуша 68 0,3079 8.675,71 534,25 15
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Горња Драгуша 69 0,8825 8.675,71 1.531,26 15
Горња Драгуша 70 0,0662 8.675,68 114,87 15
Горња Драгуша 71 0,4250 2.927,95 248,88 15
Горња Драгуша 72 0,1985 8.675,72 344,43 15

Горња
Јошаница

73 1,4311 7.069,22 2.023,35 15

Горња
Јошаница

74 0,3987 7.591,52 605,35 15

Горња
Јошаница

75 0,2532 7.591,55 384,44 15

Горња
Јошаница

76 0,1591 8.675,68 276,06 15

Горња
Јошаница

77 0,1501 8.675,68 260,44 15

Горња
Јошаница

78 0,0600 9.759,83 117,12 15

Горња
Јошаница

79 0,0569 8.675,75 98,73 15

Горња
Јошаница

80 0,2012 6.930,22 278,87 15

Горња
Јошаница

81 0,1067 9.759,89 208,28 15

Горња
Јошаница

82 0,1303 8.952,80 233,31 15

Горња
Јошаница

83 0,1867 8.675,68 323,95 15

Горњи Кашевар 84 0,4574 9.759,86 892,83 15
Гргуре 85 0,2200 8.937,36 393,24 15
Гргуре 86 1,0051 4.220,94 848,49 15
Гргуре 87 2,3155 8.985,85 4.161,35 15
Гргуре 88 0,1403 2.570,14 72,12 15
Гргуре 89 0,5017 6.204,52 622,56 15
Гргуре 90 0,2777 8.675,69 481,85 15
Гргуре 91 0,0694 8.675,65 120,42 15
Гргуре 92 0,1696 1.951,95 66,21 15

Доња Драгуша 93 2,7035 4.104,49 2.219,30 15
Доња Драгуша 94 6,9381 7.905,59 10.969,96 15
Доња Драгуша 95 6,7625 6.937,18 9.382,53 15
Доња Драгуша 96 10,6997 7.777,42 16.643,21 15
Доња Драгуша 97 5,7540 5.898,42 6.787,90 15
Доња Драгуша 98 0,2632 8.319,00 437,91 15
Доња Драгуша 99 0,9582 5.260,52 1.008,13 15
Доња Драгуша 100 0,1078 1.869,48 40,31 15
Доња Драгуша 101 0,0692 9.759,83 135,08 15
Доња Драгуша 102 0,0503 10.965,21 110,31 15
Доња Драгуша 103 0,2151 9.759,88 419,87 15
Доња Драгуша 104 0,0396 2.928,03 23,19 15
Доња Драгуша 105 0,0151 2.927,81 8,84 15
Доња Драгуша 106 0,5305 1.637,96 173,79 15
Доња Драгуша 107 0,1303 8.675,67 226,09 15
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Доња Драгуша 108 0,0301 1.951,83 11,75 15
Доња Драгуша 109 0,0741 9.297,57 137,79 15
Доња Драгуша 110 0,0710 9.845,63 139,81 15
Доња Драгуша 111 0,2487 8.278,13 411,75 15
Доња Драгуша 112 0,0954 6.251,89 119,29 15
Доња Рашица 113 0,3353 7.591,53 509,09 15
Доња Рашица 114 0,9501 8.675,70 1.648,56 15

Доњи Кашевар 115 0,1756 7.591,51 266,61 15
Доњи Кашевар 116 0,2375 9.759,87 463,59 15
Доњи Кашевар 117 0,0204 8.675,49 35,40 15
Доњи Кашевар 118 0,0619 2.927,95 36,25 15
Доњи Кашевар 119 0,1224 7.591,50 185,84 15
Доњи Кашевар 120 0,2223 8.675,71 385,72 15
Доњи Кашевар 121 0,1424 8.675,70 247,08 15
Доњи Кашевар 122 1,0975 8.675,70 1.904,32 15
Доњи Кашевар 123 0,2438 2.277,69 111,06 15
Доњи Кашевар 124 0,4269 7.591,52 648,16 15
Доњи Кашевар 125 0,7648 7.591,53 1.161,20 15
Доњи Кашевар 126 0,0952 2.927,94 55,75 15

Ђуревац 127 0,0887 3.735,74 66,27 15
Качапор 128 0,3727 8.675,69 646,69 15
Криваја 129 0,0607 8.675,62 105,32 15
Криваја 130 0,4680 8.598,68 804,84 15
Криваја 131 0,5663 6.389,18 723,64 15
Криваја 132 1,0416 7.591,53 1.581,47 15

Кутловац 133 2,7164 7.496,75 4.072,83 15
Кутловац 134 0,1762 9.759,88 343,94 15
Кутловац 135 0,3591 8.675,69 623,09 15
Кутловац 136 0,9860 8.675,70 1.710,85 15
Кутловац 137 1,0185 8.675,70 1.767,24 15
Кутловац 138 0,3420 8.675,70 593,42 15
Кутловац 139 0,3354 7.452,24 499,90 15
Кутловац 140 0,0307 9.759,93 59,93 15
Кутловац 141 0,0180 1.952,22 7,03 15
Кутловац 142 0,0052 1.951,92 2,03 15
Кутловац 143 0,0077 2.193,51 3,38 15
Кутловац 144 0,1184 8.675,68 205,44 15
Кутловац 145 1,6333 7.591,53 2.479,85 15
Лазаревац 146 0,8892 9.286,07 1.651,43 15
Лазаревац 147 0,8804 10.424,34 1.835,52 15
Лазаревац 148 0,2598 1.518,05 78,88 15
Међухана 149 0,6874 7.763,85 1.067,37 15
Међухана 150 0,0889 3.614,62 64,27 15
Међухана 151 0,3614 7.591,53 548,72 15
Међухана 152 0,0813 7.260,64 118,06 15
Међухана 153 0,0844 8.675,71 146,45 15
Међухана 154 0,0474 10.965,19 103,95 15

Музаће 155 0,9251 7.591,53 1.404,58 15
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Музаће 156 1,1111 1.735,61 385,69 15
Музаће 157 0,4112 2.927,97 240,80 15
Музаће 158 0,9035 7.591,53 1.371,79 15
Музаће 159 0,1788 9.759,84 349,01 15
Музаће 160 0,1840 8.675,71 319,27 15
Музаће 161 0,1766 6.145,19 217,05 15
Музаће 162 0,0399 7.591,48 60,58 15
Попова 163 0,0432 1.952,08 16,87 15
Попова 164 0,1008 1.818,65 36,66 15
Попова 165 0,4709 3.735,78 351,84 15
Попова 166 0,0180 9.760,00 35,14 15

Пребреза 167 0,5207 7.541,96 785,42 15
Претрешња 168 0,1246 7.591,49 189,18 15
Претрешња 169 0,0945 9.730,58 183,91 15
Претрешња 170 0,0935 10.965,13 205,05 15
Претрешња 171 0,4439 10.001,35 887,92 15
Претрешња 172 0,0751 10.965,11 164,70 15
Претрешња 173 0,9767 7.591,53 1.482,93 15
Претрешња 174 0,0869 1.952,01 33,93 15
Придворица 175 0,7055 3.590,66 506,64 15
Придворица 176 1,2848 3.735,79 959,95 15
Придворица 177 1,9593 6.243,38 2.446,53 15
Придворица 178 2,3460 5.061,02 2.374,63 15
Придворица 179 0,3232 8.675,71 560,80 15

Рашица 180 3,5957 4.726,33 3.398,89 15
Рашица 181 2,1783 4.143,97 1.805,36 15
Рашица 182 1,6916 8.461,00 2.862,52 15
Рашица 183 0,0241 1.518,26 7,32 15
Рашица 184 1,6011 3.735,79 1.196,27 15
Рашица 185 0,1607 1.951,96 62,74 15
Сибница 186 0,6905 7.100,75 980,61 15
Сибница 187 0,5334 3.735,79 398,53 15
Сибница 188 0,2074 9.759,88 404,84 15
Сибница 189 0,5951 6.145,19 731,40 15
Сибница 190 0,1587 8.675,68 275,37 15
Стубал 191 0,6632 10.451,40 1.386,27 15
Стубал 192 2,6212 10.601,89 5.557,94 15
Стубал 193 0,2231 8.675,71 387,11 15
Стубал 194 0,4000 8.675,70 694,06 15
Стубал 195 1,2860 9.759,87 2.510,24 15
Стубал 196 0,0365 8.675,62 63,33 15
Стубал 197 0,0305 2.927,87 17,86 15
Суваја 198 0,8205 8.675,70 1.423,68 15
Суваја 199 0,0671 2.193,00 29,43 15
Суваја 200 0,0847 8.675,68 146,97 15
Суваја 201 0,3578 7.591,53 543,25 15
Суваја 202 0,1986 8.675,68 344,60 15
Суваја 203 0,0634 8.675,71 110,01 15
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Лицитациони корак износи 1000 динара.

Суваја 204 0,1408 8.675,71 244,31 15
Суваја 205 0,0507 8.675,74 87,97 15
Суваја 206 0,0105 2.193,33 4,61 15

Суви До 207 5,2106 5.375,79 5.602,22 15
Суви До 208 0,5510 8.427,39 928,70 15
Суви До 209 0,7254 5.330,49 773,35 15
Суви До 210 0,2092 1.735,61 72,62 15
Суви До 211 0,2605 8.675,70 452,00 15
Суви До 212 0,3473 1.735,62 120,56 15
Трбуње 213 2,7000 8.704,61 4.700,49 15
Трбуње 214 0,3502 9.759,88 683,58 15
Трбуње 215 0,0111 9.759,46 21,67 15
Трбуње 216 0,0439 9.759,91 85,69 15
Трбуње 217 0,1521 8.675,67 263,91 15
Трбуње 218 0,0270 2.927,78 15,81 15
Трбуње 219 0,0544 9.759,93 106,19 15
Трбуње 220 0,0512 9.759,96 99,94 15
Трбуње 221 0,1084 8.675,74 188,09 15
Трбуње 222 0,1375 9.759,85 268,40 15
Чунгула 223 0,0606 1.518,15 18,40 15
Чунгула 224 0,0279 2.602,15 14,52 15
Чунгула 225 0,3145 1.518,06 95,49 15
Чунгула 226 0,0686 1.518,08 20,83 15
Чунгула 227 0,0343 7.591,55 52,08 15
Чунгула 228 0,1016 9.759,84 198,32 15
Чунгула 229 0,0354 10.965,25 77,63 15
Чунгула 230 0,0263 1.518,25 7,99 15
Чунгула 231 0,4220 9.759,88 823,73 15
Чунгула 232 0,7707 9.759,87 1.504,39 15
Чучале 233 0,6423 2.822,12 362,53 15
Чучале 234 0,8338 2.277,69 379,83 15
Чучале 235 0,8424 1.757,34 296,08 15
Чучале 236 0,2905 3.735,80 217,05 15
Чучале 237 0,0835 3.735,81 62,39 15

Џепница 238 1,0412 6.989,52 1.455,50 15
Џепница 239 0,5158 1.735,61 179,05 15
Џепница 240 0,1556 8.675,71 269,99 15
Џепница 241 0,7432 8.675,70 1.289,56 15
Џепница 242 0,0663 6.145,25 81,49 15

Шиљомана 243 0,3258 8.675,69 565,31 15
Шиљомана 244 0,1622 8.675,71 281,44 15

Укупно 170,6386
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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 до14 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:      

5. Уколико  након  расписивања  Огласа  за  јавно  надметање  за  закуп  и  на  коришћење

КО Дана Од (часова)
Алабана 12.10.2020 08-14

Барбатовац 12.10.2020 08-14
Блаце 12.10.2020 08-14

Чучале 12.10.2020 08-14
Чунгула 12.10.2020 08-14

Доња Драгуша 12.10.2020 08-14
Доња Рашица 12.10.2020 08-14

Доњи Кашевар 12.10.2020 08-14
Ђуревац 12.10.2020 08-14
Џепница 12.10.2020 08-14

Горња Драгуша 12.10.2020 08-14
Горња Јошаница 12.10.2020 08-14
Горњи Кашевар 12.10.2020 08-14

Гргуре 12.10.2020 08-14
Качапор 12.10.2020 08-14
Криваја 12.10.2020 08-14

Кутловац 12.10.2020 08-14
Лазаревац 12.10.2020 08-14
Међухана 12.10.2020 08-14

Музаће 12.10.2020 08-14
Попова 12.10.2020 08-14

Пребреза 12.10.2020 08-14
Претрешња 12.10.2020 08-14
Придворица 12.10.2020 08-14

Рашица 12.10.2020 08-14
Сибница 12.10.2020 08-14

Шиљомана 12.10.2020 08-14
Стубал 12.10.2020 08-14
Суваја 12.10.2020 08-14

Суви До 12.10.2020 08-14
Трбуње 12.10.2020 08-14

Више Село 12.10.2020 08-14
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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 надметање-

1. Право учешћа у  јавном надметању за  давање у  закуп пољопривредног  земљишта у
државној својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три
године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и
које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на
територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада
та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини
- за  бројеве јавних надметања означених * 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 бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице и
предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу,
које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену енергетску
делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се користе
обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења уговора о
коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији
рад се  планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са  којим је
закључен  уговор  о  коришћењу,  у  супротном  уговор  престаје  да  важи,  а  Регистрованом
пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус.

3. Испуњеност услова за  пријављивање на  јавно надметање за  закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
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- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа)
као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска
општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не
старији од шест месеци);
- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је
предмет закупа (не старији од шест месеци).

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:
- личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно,
изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна
лица;
-потврдом 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:
- потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа), односно
оснивачким актом као доказ да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе
обновљиви извори од биомасе и сточарства.

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из
тачака  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 тачака 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног
надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

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
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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
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
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– Рок за подношење пријаве -

      Рок за подношење документације за пријављивање је до 14:00 сати, дана 16.10.2020. 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 општини БЛАЦЕ, улица и број: Карађорђева 4 и то: 

КО Дана Почетак у (часова)
Алабана 22.10.2020 10

Барбатовац 22.10.2020 10
Блаце 22.10.2020 10

Чучале 22.10.2020 10
Чунгула 22.10.2020 10

Доња Драгуша 22.10.2020 10
Доња Рашица 22.10.2020 10

Доњи Кашевар 22.10.2020 10
Ђуревац 22.10.2020 10
Џепница 22.10.2020 10

Горња Драгуша 22.10.2020 10
Горња Јошаница 22.10.2020 10
Горњи Кашевар 22.10.2020 10

Гргуре 22.10.2020 10
Качапор 22.10.2020 10
Криваја 22.10.2020 10

Кутловац 22.10.2020 10
Лазаревац 22.10.2020 10
Међухана 22.10.2020 10

Музаће 22.10.2020 10
Попова 22.10.2020 10

Пребреза 22.10.2020 10
Претрешња 22.10.2020 10
Придворица 22.10.2020 10

Рашица 22.10.2020 10
Сибница 22.10.2020 10

Шиљомана 22.10.2020 10
Стубал 22.10.2020 10
Суваја 22.10.2020 10

Суви До 22.10.2020 10
Трбуње 22.10.2020 10

Више Село 22.10.2020 10
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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  период  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

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 02-1616/15-20-1 Председник општине
       Дана: 01.10.2020. године

_______________________

Иван Бургић
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
31/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19 и 2/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Средње школе Блаце, 
у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 25. септембра 2020. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Средњој школи Блаце, у Блацу новчана средства у износу од
53.350,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- 
Општина Блаце-Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска 
класиикација 499100, за исплату солидарне помоћи у случају смрти запосленог, по захтеву 
Средње школе Блаце, у Блацу, од 11. септембра 2020, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 11. септембта 2020. 

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Средње
школе. 

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.

4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. – Општина Блаце – Општинска управа, Програм 10 – Средње образовање и 
васпитање, Програмска активност: 2003-0001 – Функционисање средњих школа, функција-920, 
економска класификација 414300, увећањем апропријације (позиције) 148 – „Текући трансфери 
осталим нивоима власти“, у њиховом финансијском плану Средње школе Блаце, отварање нове 
позиције „4143-Отпремнине и помоћи“, економска класификација 414300. 

5. Обавезује се Средња школа да уподоби - измене свој финасијски план за 2020.
годину, са средствима одобреним овим решењем.с 

Број: II-400-1845/20 
У Блацу, 25. септембар 2020. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа          ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић    Иван Бургић с.р. 
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