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На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II 
и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 
43. став 1. тачка 67. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19)
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.8.2020. године, донела је

З А К Љ У Ч А К 
          I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце, 

дана 31.8.2020. године, Сузани Вељовић, из Блаца, са изборне листе „Коалиција Александар 
Вучић – за нашу децу“. 

          II Закључак доставити: Сузани Вељовић, из Блаца, Одељењу за буџет, финансије 
,локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и 
архиви Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима, прописано 

је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, 
односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, док је 
ставом 6. наведеног члана закона прописано да ако одборнику престаје мандат наступањем 
случаја из става 1. овог члана тачка 2) до 8), скупштина јединице локалне самоуправе на 
првој наредној седници, после обавештавања о наступању таквог случаја, утврђује да је 
одборнику престао мандат. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
прописано је Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом. Одредбама члана 43. став 1. тачка 67. Статута општине Блаце 
прописано је    Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом. 

    На седници Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 31.8.2020. године, 
утврђено је да је Сузана Вељовић, из Блаца, одборница у Скупштини општине Блаце, са 
изборне листе „Коалиција Александар Вучић - за нашу децу“, постављена за помоћника 
председника општине Блаце за област економског развоја, те да је на наведену функцију 
ступила дана 21.8.2020. године, на основу решења председника општине Блаце број  II-02-
1708/2020 од 21.8.2020. године.   

На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о локалној 
самоуправи, Статута општине Блаце имајући у виду напред изнето, Скупштина општине 
Блаце је на 2. седници одржаној дана 31.8.2020. године, након достављања извештаја 
Комисије за административна питања од 31.8.2020. године, донела закључак о утврђивању 
престанка мандата одборници Сузани Вељовић, из Блаца, са изборне листе „Коалиција 
Александар Вучић-за нашу децу“, јер је постављена на функцију помоћника председника 
општине Блаце, односно на функцију која је у складу са законским прописима и 
подзаконским актима неспојива с функцијом одборника, што представља правно - 
релевантан разлог за утврђивање престанка њеног одборничког мандата у Скупштини 
општине Блаце.  

           На основу напред наведеног, сходно цитираним одредбама закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце одлучила је као у диспозитиву закључка. 

           ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од  дана  доношења закључка. 

Број: I-02-1789/2020 
У Блацу, 31.8.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић

Службени лист Општине Блаце број 14/20 Страна 1

с.р.



На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020-I, 
12/2020-II и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-
други закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 67. Статута општине Блаце („Службени 
лист општине Блаце“, број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 
дана 31.8.2020. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

          I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборници у Скупштини општине Блаце, дана 
31.8.2020. године, Убавић Лидији, докторки медицине, из Блаца, са изборне листе 
„Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“. 

          II Закључак доставити: Убавић Лидији, из Блаца, Одељењу за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да када 
одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује 
првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника, одредбама става 5. наведеног члана закона прописано је да мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, док је ставом 6. 
наведеног члана закона прописано да се од кандидата пре потврђивања мандата 
прибавља писмена сагласност да прихвата мандат. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи и члана 43. 
став 1. тачка 67. Статута општине Блаце прописано је да скупштина општине у складу 
са законом обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

Комисија за административна питања, на седници одржаној дана 31.8.2020. 
године, утврдила је да је одборници Сузани Вељовић, из Блаца, са изборне листе „ 
Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, престао одборнички мандат, из разлога 
што је за време трајања мандата одборника у Скупштини општине Блаце постављена на 
функцију помоћника председника општине Блаце дана 21.8.2020.године што 
представља правно - релевантан разлог за утврђивање престанка њеног одборничког 
мандата у Скупштини општине Блаце, на основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о 
локалним изборима. На истој седници, у складу са одредбама члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима, Комисија за административна питања у Скупштини општине Блаце 
донела је одлуку о потврђивању одборничког мандата Убавић Лидији, докторки 
медицине, из Блаца, са изборне листе „Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, 
имајући у виду да је први следећи кандидат са исте изборне листе коме није био 
додељен мандат одборника и који испуњава услове за доделу одборничког мандата у 
Скупштини општине Блаце. 
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 На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о 
локалној самоуправи и Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце је на 2. 
седници, одржаној дана 31.8.2020. године, у складу са чланом 48. став 1. Закона о 
локалним изборима и на основу извештаја и предлога Комисије за административна 
питања, са седнице одржане дана 31.8.2020. године, донела закључак о потврђивању 
одборничког мандата Убавић Лидији, докторки медицине, из Блаца, са изборне листе 
„Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, имајући у виду да је први следећи 
кандидат на истој изборној листи, коме није био додељен мандат одборника и који 
испуњава законске услове за доделу одборничког мандата у Скупштини општине Блаце, 
а по претходно прибављеној сагласности о прихватању одборничког мандата, од 
31.8.2020. године, у смислу става 6. наведеног члана Закона о локалним изборима. 

Сходно одредбама члана 48. став 5. Закона о локалним изборима, мандат новог 
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце је донела одлуку као у диспозитиву овог закључка.  

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од  дана  доношења закључка. 

         Број: I-02-1790/2020 
              У Блацу, 31.8.2020. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић

Службени лист Општине Блаце број 14/20 Страна 3

с.р.



На основу 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), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 42/91, 71/94, 79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог закона, 83/2005-
исправка другог закона и 83/2014-други закон), члана 34 став 2., члана 39. став 2. тачка 
1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 30/16-
исправка и 6/2020) и члана 43. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној
дана 31.8.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата директору Културног центра „Драинац“, 
са седиштем у Блацу, Аци Ђорђевићу, професору разредне наставе, из Блаца, на основу 
писане оставке број I-119-1433/2020 од 06.7.2020. године, закључно са 31.8.2020. 
године. 

II 

Решењем известити: Ацу Ђорђевића, из Блаца, Културни центар „Драинац“, са 
седиштем у Блацу и архиву 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 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 
47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и 
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, 
у складу са законом.  

Одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог 
закона, 83/2005-исправка другог закона и 83/2014-други закон), прописано је да 
директора установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/2020) прописано је да ће 
оснивач разрешити директора установе на лични захтев. 

Решењем Скупштине општине Блаце број I-119-1149/17 од 12.01.2018. године за 
директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, именован је Аца 
Ђорђевић, професор разредне наставе, из Блаца, на мандатни период од четири године. 

Скупштини општине Блаце дана 06.7.2020. године досадашњи директор 
Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, Аца Ђорђевић, поднео је  писану 
оставку број I-119-1433/2020 на место директора те установе, из личних разлога. 

Службени лист Општине Блаце број 14/20 Страна 4



Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских 
аката, имајућу у виду да је досадашњи директор Културног центра „Драинац“  поднео 
писану оставку на место директора те установе, Скупштина општине Блаце је на 
седници одржаној дана 31.8.2020. године донела одлуку као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број I-119-1433/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 

Службени лист Општине Блаце број 14/20 Страна 5

с.р.



 

На основу 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), члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 42/91, 71/94, 79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог закона, 
83/2005-исправка другог закона и 83/2014-други закон), члана 37. Закона о култури 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 30/16-исправка 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 31.8.2020. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Славица Цветковић, из Блаца, за вршиоца дужности директора 

Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, на период најдуже до шест месеци, 
почев од 01.9.2020. године. 

II 
Решењем известити: Славицу Цветковић, из Блаца, Културни центар „Драинац“, 

са седиштем у Блацу и архиву 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 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 
47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и 
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, 
у складу са законом.  

Одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог 
закона, 83/2005-исправка другог закона и 83/2014-други закон), прописано је да 
директора установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 37. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ 
број 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/2020) прописано је да оснивач може именовати 
вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају да директору престане дужност пре истека мандата, те да вршилац дужности 
може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских 
аката, имајућу у виду да је досадашњем директору Културног центра „Драинац“ , са 
седиштем у Блацу на седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 31.8.2020.  
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године, констатован престанак мандата на основу његове писане оставке, те да је 
Управни одбор Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, дана 
31.8.2020.године, доставио предлог за именовање Славице Цветковић, из Блаца, за 
вршиоца дужности директора Културног центра „Драинац“, то је Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 31.8.2020. године донела одлуку као у диспозитиву 
решења. 

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред 
Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број I-119-1779/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 
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На основу члана 8. став 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, 53/10, 101/11,32/13- Одлука УС и 
55/14, 96/15- други закон и 9/16 Одлука УС) и члана 43. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 31.8.2020. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

1. Милан Ћурчић, из с. Ђуревац, дужности председника Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији општине Блаце,

2. Сузана Вељовић, из Блаца, дужности заменика председника Савета за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце,

3. Данијела Николић, из Блаца, дужности члана Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији општине Блаце,

4. Горан Јозић, из Блаца, дужности члана Савета за безбедност саобраћаја на
путевима на територији општине Блаце.

II ИМЕНУЈУ СЕ:

1. Иван Бургић, из Блаца, председник општине Блаце, за председника Савета за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Блаце, по
функцији,

2. Никола Милинчић, из Блаца, заменик председника општине Блаце, за
заменика председника Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Блаце, по функцији,

3. Марија Ћурчић, из Блаца, вршилац дужности директора Основне школе
„Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, за члана Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији општине Блаце,

4. Гордана Ђорђевић, из Блаца, директорка Средње школе Блаце, са седиштем у
Блацу, за члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Блаце.

III Решењем известити: именоване, председника Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима на територији општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце.  

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

 Број: I-02-1787/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

           Дејан Мијајловић 
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На основу члана 15. став 1. тачка 4, и члана 33. став 1. тачка 5. и 42. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09, 92/11 и 
93/12), члана 20. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други  закон, 101/16- други закон и 47/18), члана 
10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени гласник
Републике Србије“ број 98/2010), члана 4. Одлуке о формирању Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Блаце, („Службени  лист општине Блаце“, број 1/11) и
члана 43. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/2019),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.8.2020.године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА 

КОМАНДАНТА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
1. Милан Ћурчић, из с. Ђуревац, дужности команданта Општинског штаба за

ванредне ситуације, 
2. Сузана Вељовић, из Блаца, дужности заменика команданта Општинског штаба

за ванредне ситуације, 
3. Данијела Николић, из Блаца, дужности члана Општинског штаба за ванредне

ситуације, 
4. Горан Јозић, из Блаца, дужности члана Општинског штаба за ванредне

ситуације. 

II ИМЕНУЈУ СЕ : 
1. Иван Бургић, из Блаца, председник општине Блаце, за команданта

Општинског штаба за ванредне ситуације, по функцији,
2. Никола Милинчић, из Блаца, заменик председника општине Блаце, за

заменика команданта Општинског штаба за ванредне ситуацује, по функцији,
3. Марија Ћурчић, из Блаца, вршилац дужности директора Основне школе

„Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације.

4. Гордана Ђорђевић, из Блаца, директорка Средње школе Блаце, са седиштем у
Блацу, за члана Општинског штаба за ванредне ситуације.

 III Решењем известити: именоване и архиву овог органа. 

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

Број: I-02- 1788/2020 
Блацу, 31.8.2020. 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. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 34. став 2. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 
31.8.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за јавне службе у Скупштини општине 
Блаце, и то: 

-Јелена Чамагић, из Блаца,
-Жаклина Милутиновић, из Блаца,
-Милена Јовановић, из Блаца,
-Милан Кричак, из Блаца.

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 34. став 2. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да сталне комисије образује скупштина за мандатни период за који је 
изабрана. 

Шефовима Одборничких група у Скупштини општине Блаце је дана 27.8.2020. 
године упућен писани захтев број I-02-1743/2020, за достављање предлога за 
именовање чланова наведене Комисије, сразмерно броју одборника које одборничке 
групе имају у Скупштини општине, са напоменом да наведено радно тело има укупно 
пет члана. 

По наведеном захтеву, шеф Одборничке групе „Александар Вучић-за нашу 
децу“ доставио је предлоге за именовање чланова Комисије, док шеф Одборничке 
групе „СПС-Блаце“ није доставио предлоге за именовање чланова, те је на седници  

Службени лист Општине Блаце број 14/20 Страна 10



 

Скупштине општине Блаце одржаној дана 31.8.2020. године, именовано четири члана 
наведене Комисије, са остављеним упражњеним местом за именовање члана Комисије 
по накнадно достављеном предлогу шефа 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 31.8.2020. 
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-02-1784/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 

Службени лист Општине Блаце број 14/20 Страна 11

с.р.



 
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 34. став 2. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 
31.8.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за развој, привреду и финансије у 
Скупштини општине Блаце, и то: 

-Саша Стефановић, из Блаца,
-Марко Миленић, из Блаца,
-Марко Николић, из Блаца,
-Раденко Ристић, из Блаца.

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 34. став 2. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да сталне комисије образује скупштина за мандатни период за који је 
изабрана. 

Шефовима Одборничких група у Скупштини општине Блаце је дана 27.8.2020. 
године упућен писани захтев број I-02-1743/2020, за достављање предлога за 
именовање чланова наведене Комисије, сразмерно броју одборника које одборничке 
групе имају у Скупштини општине, са напоменом да наведено радно тело има укупно 
пет члана. 

По наведеном захтеву, шеф Одборничке групе „Александар Вучић-за нашу 
децу“ доставио је предлоге за именовање чланова Комисије, док шеф Одборничке 
групе „СПС-Блаце“ није доставио предлоге за именовање чланова, те је на седници  
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Скупштине општине Блаце одржаној дана 31.8.2020. године, именовано четири члана 
наведене Комисије, са остављеним упражњеним местом за именовање члана Комисије 
по накнадно достављеном предлогу шефа 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 31.8.2020. 
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-02-1785/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020 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. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 34. став 2. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 
31.8.2020. године, донела је 

 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  
КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ЗАСЕЛАКА 
И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за урбанизам, стамбено комуналне 
делатности, заштиту животне средине и одређивање назива улица, заселака и других 
делова насељених места на територији општине Блаце, у Скупштини општине Блаце, и 
то: 

-Милена Мрделић, из Блаца,
-Милорад Марковић, из Блаца,
-Милан Ковачевић, из Блаца,
-Ненад Стевановић, из Блаца.

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 34. став 2. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да сталне комисије образује скупштина за мандатни период за који је 
изабрана. 

Шефовима Одборничких група у Скупштини општине Блаце је дана 27.8.2020. 
године упућен писани захтев број I-02-1743/2020, за достављање предлога за 
именовање чланова наведене Комисије, сразмерно броју одборника које одборничке 
групе имају у Скупштини општине, са напоменом да наведено радно тело има укупно 
пет члана. 
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По наведеном захтеву, шеф Одборничке групе „Александар Вучић-за нашу 
децу“ доставио је предлоге за именовање чланова Комисије, док шеф Одборничке 
групе „СПС-Блаце“ није доставио предлоге за именовање чланова, те је на седници 
Скупштине општине Блаце одржаној дана 31.8.2020. године, именовано четири члана 
наведене Комисије, са остављеним упражњеним местом за именовање члана Комисије 
по накнадно достављеном предлогу шефа 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 31.8.2020. 
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-02-1786/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020 године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 
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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 31.8.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТОЈАН НОВАКОВИЋ У БЛАЦУ 

I 
Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора Основне школе 

Стојан Новаковић, са седиштем у Блацу, и то: 

1. Кнежевић Небојши, из Блаца, из реда Савета родитеља, на основу писане
оставке број I-02-1793/2020 од 16.9.2020. године;

2. Бургић Ивану, из Блаца, из реда локалне самоуправе, на основу писане
оставке број I-02-1768/2020 од 31.8.2020. године;

3. Дејану Мијајловићу, из Блаца, из реда локалне самоуправе, на основу писане
оставке број I-02-1769/2020 од 31.8.2020. године;

II 
Решењем известити именоване, Основну школу Стојан Новаковић, са седиштем 

у Блацу и архиву 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 

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. 

Одредбама члана 117. наведеног закона, између осталог, прописано је да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе, разрешити пре истека мандата, поједине 
чланове, на лични захтев. 
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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). 

Обзиром да су чланови Школског одбора Основне школе Стојан Новаковић, са 
седиштем у Блацу, и то Кнежевић Небојша, из Блаца, из реда родитеља, Иван Бургић, 
из Блаца и Дејан Мијајловић, из Блаца, именовани из реда локалне самоуправе, дали 
писане оставке на дужности чланова Школског одбора, то је Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној дана 31.8.2020. године, донела одлуку као у диспозитиву 
решења. 

Правна поука: против решења се може покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана ода дана пријема отправка решења 

Број I-02-1777/2020 
            У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 115. и 116. 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 31.8.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СТОЈАН НОВАКОВИЋ У БЛАЦУ 

I 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе Стојан Новаковић, са 

седиштем у Блацу, и то: 

1. Далибор Грујић, из Блаца, из реда Савета родитеља;
2. Маја Ракићевић, из Стубла, из реда локалне самоуправе;
3. Јовица Стојковац, из Блаца, из реда локалне самоуправе.

II 
Решењем известити именоване, Основну школу Стојан Новаковић, са седиштем 

у Блацу и архиву 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 

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. 

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 
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прати њихово функционисање, те да именује и разрешава управни, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе чији је оснивач (тачка 13). 

Позивајући се на напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских 
аката, као и на предлог Школског одбора основне школе за именовање члана из реда 
Савета родитеља, то је Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.8.2020. 
године, донела одлуку као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против решења се може покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана ода дана пријема отправка решења 

Број I-02-1778/2020 
            У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 
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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 31.8.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Средње школе Блаце, са 
седиштем у Блацу, и то: 

1. Зоран Јозић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
2. Светлана Томић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
3. Горан Пешић, из Блаца, из реда локалне самоуправе.

II Констатује се престанак мандата Ивици Пејић, из Блаца члану Школског 
одбора Средње школе Блаце, са седиштем у Блацу, из реда Савета родитеља, на основу 
писане оставке број 981 од 22.7.2019. године; 

III Констатује се престанак мандат члановима Школског одбора Средње школе 
Блаце, са седиштем у Блацу, из реда запослених, и то: 

1.Снежани Вукосављевић, из Блаца, (дужности председника и члана) на основу
писане оставке број 972 од 19.7.2019.године, 

2. Јасмини Спасић, из Блаца, на основу писане оставке број 966 од
18.7.2019.године, 

3. Горици Ловић, из Блаца, на основу писане оставке број 1046 од
07.8.2019.године. 

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), 
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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. 

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 на седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 31.8.2020. 
године дат предлог за разрешење чланова Школског одбора Средње школе Блаце, из 
реда локалне самоуправе, који је усвојен већином гласова укупног броја одборника, те 
да су чланови Школског одбора и то: Ивица Пејић, из Блаца, именован из реда 
родитеља, и Снежана Вукосављевић, из Блаца, Јасмина Спасић, из Блаца и Горица 
Ловић, из Блаца, именоване из реда запослених, дале писане оставке на дужности 
чланова Школског одбора, то је Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 
31.8.2020. године, донела одлуку као у диспозитиву решења. 

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

Број I-02-1782/2020 
            У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 
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На основу члана 115. и члана 116. 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 31.8.2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАЦЕ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Средње школе Блаце, са седиштем у 
Блацу, и то: 

1. Весна Павличевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
2. Дејан Ђуровић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
3. Ивана Спасић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
4. Ивана Грујић, из Блаца, из реда Савета родитеља,
5. Слађана Живковић, из Блаца, из реда запослених,
6. Радован Павловић, из Блаца, из реда запослених,
7. Вукоица Јотић, из Блаца, из реда запослених.

II Мандат именованих чланова Школског одбора Средње школе Блаце, са 
седиштем у Блацу траје до истека мандата органа управљања. 

III  Решењем известити именоване, Средњу школу Блаце, са седиштем у Блацу и 
архиву Скупштине општине Блаце. 

IV 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. и 116. 
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. 

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 
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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 су на седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 
31.8.2020. године дати предлози за именовање чланова Школског одбора Средње школе 
Блаце, из реда локалне самоуправе, те да су од стране Савета родитеља и Наставничког 
већа Средње школе Блаце дати предлози за именовање чланова Школског одбора из 
реда Савета родитеља и запослених, који су усвојени већином гласова укупног броја 
одборника, то је Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31.8.2020. 
године, донела одлуку као у диспозитиву решења. 

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

Број I-02-1783/2020 
            У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 15/2016) и члана 43. став 1. тачка 12. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 31.8.2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата председника и члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Ивици Чамагићу, из Блаца, 
на основу писане оставке број I-02-1772/2020 од 31.8.2020. године, именованом из реда 
локалне самоуправе. 

II КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Бисерки Недељковић, из Блаца, 
именованој из реда запослених, услед смрти. 

III ИМЕНУЈУ СЕ: 

1. Јовица Ђорђевић, из Блаца, за председника Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, из реда локалне
самоуправе;

2. Горан Ђорђевић, из Горње Јошанице, за члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, из реда запослених;

IV Решењем известити: именоване, Јавно комунално предузеће „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 

Одредбама члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 15/2016) прописано је да  председника и чланове надзорног 
одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих 
је један члан надзорног одбора из реда запослених. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 12. Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“ број 5/2019), прописано је да Скупштина општине у складу са законом 
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом 
и оснивачким актом. 

На седници Скупштине општине Блаце одржаној дана 31.8.2020. године, Ивица 
Чамагић, из Блаца, именован из реда локалне самоуправе, досадашњи председник 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу поднео 
је писану оставку на дужност председника и члана Надзорног одбора, док је Бисерки  
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Недељковић, из Блаца, именованој из реда запослених, констатован престанак мандата 
услед смрти. 

Скупштини општине Блаца је дана 31.8.2020. године упућен предлог за члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, од 
стране Синдиката запошљених, број 1396, којим је за члана Надзорног одбора 
предложен Горан Ђорђевић, из Горње Јошанице, из реда запослених. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на цитиране одредбе законских 
прописа и подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 
31.8.2020. 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-02-1772/2020 
У Блацу, дана 31.8.2020. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 
Дејан Мијајловић 
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На основу члана 38.став 4. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18), 
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), а на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације општине Блаце са XXXIX (тридесетдевете) ванредне седнице  одржане 
дана 28.08.2020. године, Председник општине Блаце доноси: 

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације услед настанка елементарне непогоде ширењем 

епидемије заразне болести COVID -19. за целу територију општине Блаце 

I   Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Блаце дана 
28.08.2020. године у 12:00 часова. 

           II Ванредна ситуација се укида због престанка разлога, односно околности 
због којих је уведена дана 23.07.2020.године. 

          III Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког 
управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу и архиви. 

          IV Овом Одлуком се у целости ставља ван снаге Одлука о проглашењу 
ванредне ситуације услед настанка елементарне непогоде ширењем епидемије 
заразне болести COVID -19. за целу територију општине Блаце број: II-87-1527/2020 
од 23.07.2020.године. 

            V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном 
листу општине Блаце.  

Број: II-87- 1758/2020 
Дана: 28.08.2020. год. 
Блаце 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 30. став 7. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-
др. закон, 95/2018-др. закон и 10/2019), члана 74. став 1. тачка 20) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/19), члана 21. Пословника општинског већа општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/19) и Препоруке Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Блаце, број: II-06-1757/2020-6 од 28.08.2020. године, Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша Радост“, са седиштем у Блацу, на седници 
одржаној дана 28. августа 2020. године,  доноси 

Р  Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Предшколској установи „Наша Радост“, са седиштем у Блацу, 
да васпитно-образовни рад за почетак радне 2020/21. године, организује на начин који осигурава 
безбедност и здравље деце, родитеља и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и 
институцуја актуелних против ширења епидемије COVID-19,  за онолики број деце колико установа 
има расположивих просторних капацитета и људских ресурса, у тренутку почетка школске године.  

II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Предшколска установа „Наша Радост“, са седиштем у Блацу, да сачини 
Оперативни план организације васпитно-образовног рада са децом, у складу са упутством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број:610-00-00677/2020-07 од 18.08.2020. 
године.   

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

V Решење доставити: Предшколској установи „Наша Радост“, са седиштем у Блацу, 
Општинском штабу за ванредне ситуације општине Блаце и архиви овог органа. 

Број:II-022-1740/2020 
У Блацу, 28. августа 2020 године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрадила: ПРЕДСЕДНИК
         Драгана Раденковић Иван Бургић  с.р.    
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На основу чл. 45, 46 и 47. став 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), чл. 74. став 1. тачка. 19. и чл.   
77. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 26. августа 2020. године, донело је

ПОСЛОВНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим Пословником уређује се организација, начин рада и одлучивања Општинског већа 
општине Блаце (у даљем тексту: Веће), права, дужности и одговорности члана Већа и друга питања од 
значаја за рад Већа. 

Члан 2. 
Састав, начин избора и разрешења, као и надлежност Већа утврђени су Статутом општине 

Блаце и овим Пословником, а у складу са Законом о локалној самоуправи. 
У циљу остваривања функције Већа, могу се утврдити појединачна ресорна задужења његових 

чланова. 
Члан 3. 

Рад Већа доступан је јавности. 
Јавност рада Већа обезбеђује се путем саопштења, конференција за представнике средстава 

јавног информисања која се организују у сарадњи са председавајућим Већа, као и присуством 
представника средстава јавног информисања на седницама. 

У случајевима предвиђеним Законом, другим прописима и овим Пословником јавност се може 
искључити. 

Члан 4. 
Стручне и друге послове за потребе Већа врши Одељење органа општине и друштвених 

делатности Општинске управе општине Блаце, а по потреби и друга надлежна одељења Општинске 
управе. 

II - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Члан 5. 
Члан Већа има право и дужности да учествује у раду Већа и да редовно присуствује седницама 

овог органа, као и друга права утврђена Законом, Статутом општине и овим Пословником. 

Члан 6. 
Члан Већа је одговоран за извршавање послова и задатака које му повери Веће, за заступање 

става Већа и за покретање иницијативе ради решавања питања из оквира надлежности овог органа. 

III - ПРИПРЕМАЊЕ И ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА 

Члан 7. 
Припремање материјала за седницу Већа врши Одељење органа општине и друштвених 

делатности Општинске управе у оквиру своје надлежности, односно други обрађивач за питања из 
своје надлежности. 

Одељења Општинске управе Већу благовремено достављају Нацрте одлука ради разматрања и 
утврђивања Предлога одлука. 

Одељења Општинске управе, која у управном поступку решавају о правима и обавезама из 
изворног делокруга општине у првом степену, благовремено Већу достављају жалбу на првостепено 
решење односно закључак са свим списима који се односе на предмет. 

Начелник Општинске управе, непосредно или преко Одељења органа општине и друштвених 
делатности, пружа стручну помоћ Већу у вршењу надзора над радом Општинске управе и изјашњава 
се по предлогу за поништавање или укидање аката Општинске управе који нису у сагласности са 
Законом, Статутом и другим општим актом које доноси Скупштина општине. 
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Члан 8. 
Радне верзије аката из члана 7. овог Пословника достављају се Већу, од стране овлашћеног 

обрађивача, преко Одељења органа општине и друштвених делатности Општинске управе, које по 
пријему истих благовремено информише председавајућег Већа у циљу сачињавања предлога дневног 
реда седнице Већа. 

Члан 9. 
Веће ради у седницама које могу бити редовне, ванредне и консултативне. 
Редовне седнице се одржавају у унапред одређен термин, а најмање једном у 3 месеца. 
Ванредне седнице се одржавају, према указаној потреби ради расправљања и одлучивања по 

хитном поступку. 
Консултативне седнице се одржавају у случају потребе усаглашавања ставова и договора о 

непосредним активностима. 
Члан 10. 

Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника општине, сазива 
седницу Већа и предлаже дневни ред седнице. 

Редовна седница се сазива достављањем позива  са предлогом дневног реда и материјалима у 
писаној форми или електронском поштом, најкасније три дана пре одржања седнице. 

Ванредна седница се сазива на начин из претходног става најкасније дан пре одржавања 
седнице, осим у случају изузетне хитности када се сазивање врши на дан одржавања седнице 
погодним средствима (телефоном, факсом, електронским путем и сл.), а којом приликом се предлог 
дневног реда и материјали уручују пред почетак седнице. 

Консултативна седница се сазива на начин и по поступку за сазивање ванредне седнице. 

Члан 11. 
На редовну или ванредну седницу, осим чланова Већа, обавезно се позивају: председник 

Скупштине општине и секретар Скупштине општине, начелник Општинске управе и руководиоци 
Одељења Општинске управе у чију надлежност спада питање које је у предлогу дневног реда седнице, 
као и други обрађивачи и известиоци. 

IV - ОТВАРАЊЕ И ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ ВЕЋА 

Члан 12. 
Председник општине, а у случају његове одсутности заменик председника општине (у даљем 

тексту: председавајући) отвара седницу Већа и констaтује да ли седници присуствује довољан број 
чланова за рад и одлучивање (кворум). 

Веће може да ради и одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова већа. 
Уколико кворум није обезбеђен, седница се одлаже најдаље за три дана. 
Консултативна седница се може одржати и без кворума. 

Члан 13. 
Кад постоји кворум за рад Већа, на предлог председавајућег, одлучује се да ли ће седница у 

целини или у појединим деловима бити затворена за јавност. 
Искључивање јавности се не односи на председника и секретара Скупштине општине, 

начелника Општинске управе, руководиоца Одељења Општинске управе, известиоце и стручна лица 
Општинске управе надлежне за послове органа општине. 

У случају искључења јавности, председавајући упозорава присутна лица да су дужна чувати 
као тајну оно што се износи на таквој седници, а Веће може одлучити да у оваквој седници изда 
посебно саопштење за јавност. 

Члан 14. 
Пре разматрања и утврђивања дневног реда Веће разматра и усваја записник са претходне 

седнице. 
На консултативним седницама се не води записник. 

 Члан 15. 
Дневни ред седнице утврђује се на почетку сваке седнице Већа, осим консултативне. 
Дневни ред предлаже председавајући у складу са предлогом који је достављен уз позив за 

седницу. 
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Предлог за измену и допуну предложеног дневног реда могу поднети председник општине и 
чланови Већа а изузетно и друга лица која се сходно члана 11. овог Пословника обавезно позивају на 
седницу. 

Приликом утврђивања дневног реда прво се гласа о предлозима за измену и допуну 
предложеног дневног реда, а потом за дневни ред у целини. 

V - РАСПРАВА, ОДЛУЧИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ ВЕЋА 

Члан 16. 
Расправа и одлучивање на седници се спроводи по утврђеном дневном реду. 
Изузетно, Веће може и у току седнице одлучити да се измени редослед тачака дневног реда и 

да се расправа по појединим тачкама дневног реда обједини. 
Веће може пре отварања расправе по тачки дневног реда да одлучи да ограничи дискусију у 

погледу трајања и броја јављања. 
Члан 17. 

На почетку расправе о тачки дневног реда, председавајући објављује предмет расправе и даје 
неопходна објашњења, а затим даје реч обрађивачу, односно известиоцу. 

Након тога, председавајући отвара дискусију, у којој, по редоследу пријављивања, прво даје 
реч члановима Већа, а затим и осталим присутним лицима, уколико је то потребно. 

Након дискусије, приступа се одлучивању. 

Члан 18. 
Одлучивање се врши јавним гласањем, дизањем руку. 
Право гласа имају сви чланови Већа. 
Одлука је донета ако се за њу изјасни већина од укупног броја лица са правом гласа из 

претходног става, а у вези предлога буџета, за који је потребна већина гласова чланова. 
Ако је резултат гласања неодлучан, доношење одлуке се одлаже привремено ради додатних 

консултација, па се поново ставља на дневни ред. Ако и у другом покушају гласања о истој одлуци 
буде нерешено сматра се да одлука није усвојена. 

Члан 19. 
Приликом одлучивања прво се гласа о предлозима за измену или допуну предложеног акта, а 

затим за предлог акта у целини. 
Након гласања, председавајући гласно констатује: 
- да је одлука донета једногласно,
- да је одлука донета већином гласова, уз навођење броја гласова „за“, броја гласова

„против“ и броја гласова „уздржани“,
- да одлука није донета уз навођење броја гласова „за“, броја гласова „против“ и броја

гласова „уздржаних“.
Члан Већа који је гласао против или се уздржао од гласања има право да захтева да се то 

констатује у записнику. 
Члан 20. 

Ако се у току седнице утврди да не постоји кворум за рад, председавајући одлаже седницу за 
одговарајући дан или час са истим дневним редом, о чему се сви чланови Већа писмено обавештавају. 

Када услед обимности дневног реда, или из других разлога не може да се изврши претрес по 
свим тачкама у заказаном дану, Веће може одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак за 
одређени дан, о чему се писмено обавештавају само одсутни чланови. 

Члан 21. 
На начин предвиђен овим Пословником, Веће: 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе

буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе

који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина општине;
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5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора
на основу процене ризика из изворне надлежности општине, као и посебне елементе плана
одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности општине;

7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је
оснивач општина;

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег
извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;

9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном
предузећу и друштву капитала чији је оснивач општина;

10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
12) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
13) поставља и разрешава општинског правобраниоца;
14) доноси План одбране општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије,

усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности општине са
Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању
цивилне заштите и јединица опште намене;

15) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и
План заштите од удеса;

16) образује жалбену комисију;
17) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
18) информише јавност о свом раду;
19) доноси пословник о раду на предлог председника општине;
20) врши и друге послове, у складу са законом.

Одлуку из тачке 3) овог члана, Општинско веће доноси већином гласова од укупног броја
чланова Општинског већа. 

Члан 22. 
О реду на седници Већа стара се председавајући. 
Председавајући је овлашћен да, у случају нарушавања реда, било ком лицу присутном на 

седници, изрекне меру упозорења или одузимања речи. 
Мера упозорења изриче се лицу који је својим понашањем: самовласним узимањем речи, 

упадањем у реч, ометањем говорника или непоштовањем одредби овог Пословника, нарушава ред на 
седници. 

Мера одузимања речи изриче се лицу које својим говором или понашањем нарушава ред на 
седници, а већ је на истој седници упозораван због нарушавања реда. 

Меру удаљења са седнице изриче Веће, на предлог председавајућег, лицу које после изречене 
мере одузимања речи настави да омета или спречава ред на седници или вређа присутне, и односи се, 
само, на ту седницу. 

Мера удаљења са седнице изриче се лицу које употребљава изразе које нису у складу са 
достојанством општине и њених органа. 

Изречена мера  и разлози за њено изрицање уноси се у записник. 

VI - ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ВЕЋА 

Члан 23. 
На седницама Већа, осим консултативних, води се записник у који се уносе сви битни подаци о 

седници. 
Записник у рукопису води стручно лице Одељења органа општине и друштвених делатности 

Општинске управе. 
У случају постојања техничких предуслова ток седнице Већа може се снимати коришћењем 

компјутерске технике и путем бележења тонског записа. 
Записник садржи основне податке о раду на седници а посебно о донетим одлукама и 

закључцима као и податке о резултатима гласања. 
Записник потписује председавајући седницом Већа и лице које је водило записник. 
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VII – РАДЊЕ И ПОСТУПАЊА У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДНОСА ВЕЋА И ДРУГИХ 
ОРГАНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Члан 24. 
Усклађивање остваривања функције председника општине и Скупштине општине, Веће 

обавља обавезним позивањем председника и секретара Скупштине општине на седнице Већа. 

Члан 25. 
У циљу усаглашавања ставова, договора и сагледавања одређеног питања користи се институт 

консултативне седнице, на коју Председник општине упознаје Веће са: примљеним материјалима, 
проблемима у вршењу своје функције, потребом прослеђивања захтева и предмета Одељењу органа 
општине и друштвених делатности Општинске управе, потребом стручне обраде одређених питања на 
седницама радних тела које образује Веће, као и потребом ресорне обраде питања из надлежности 
председника Општине од страна члана Већа, који је задужен за одређену област. 

Члан 26. 
Чланови Већа ресорно задужени за поједине области постају по функцији председници радних 

тела које може образовати Веће. 
На консултативној седници радног тела бира се заменик председника радног тела. 
Радна тела могу расправљати и заузимати ставове ако је на седници присутно више од 

половине чланова, а своје одлуке доносе у форми закључка већином гласова присутних чланова. 
Закључком радног тела предлаже се Већу начин поступања у стварима из његове надлежности, 

и дају се ставови и мишљења по одређеном питању. 
Седнице радних тела одржавају се према потреби, а њих сазива председник радног тела уз 

помоћ Одељења органа општине Општинске управе. 
На седници радног тела сачињава се записник који потписују председник радног тела и 

записничар. 
Члан 27. 

У вршењу надзора и контроле над радом Општинске управе Веће прибавља Извештаје и 
изјашњења надлежних одељења Општинске управе, остварује непосредан увид у рад појединих 
одељења и заједно са Председником општине даје смернице и заузима начелне ставове за извршавање 
Одлука и других општих аката, осим у случају поступања у управним стварима. 

Укидање и поништавање аката Општинске управе која нису у сагласности са Законом, 
Статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине Веће врши након 
свестраног сагледавања тог питања. 

За потребе сагледавања питања из претходног става може се образовати одговарајуће радно 
тело, а обавезно се прибавља и изјашњење начелника Општинске управе у складу са чланом 7. овог 
Пословника. 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28. 
Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Општинског већа општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 6/19). 

 Члан 29. 
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

Број: II-020-1731/2020 
 Датум: 25. август 2020. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Иван Бургић с.р.               
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