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На основу члана 32. став 1. тачка 11) и члана 40. 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 43. став 1. тачка 15) Статута општине 
Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 55. Пословника Скупштине 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине 
Блаце, на седници одржаној 5. марта 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I  Констатује се престанак дужности функције секретара Скупштине општине 
Блаце, Јасмини Лапчевић, из Ниша, на лични захтев – на основу писане оставке број:   
I-02-425/2021 од 21.1.2021. године.

II Решење доставити: Јасмини Лапчевић, из Ниша, Општинској управи општине 
Блаце-Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 
Посебној организационој јединици –Управљање 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 11) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други закон, 101/2016-други закон и 
47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, поставља и 
разрешава секретара скупштине, што је прописано и одредбама члана 43. став 1. тачка 
15) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19).

Одредбама члана 55. став 2. Пословника Скупштине општине Блаце („Службени 
лист општине Блаце“ број 13/2020) прописано је да Секретар Скупштине може поднети 
оставку. У случају подношења оставке, секретару Скупштине престаје функција даном 
одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници 
Скупштине, ако је оставку поднео у периоду између две седнице. О поднетој оставци не 
отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције секретара по овом 
основу само констатује. 

С обзиром да је Скупштини општине Блаце досадашњи секретар Скупштине, 
Јасмина Лапчевић, из Ниша, дана 21.2.2021. године, поднела писану оставку, број I-02-
425/2021, то је Скупштина општине Блаце на 9. седници, одржаној дана 5.3.2021. 
године, у складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, донела решење 
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-02-425/2021 
У Блацу, дана 5.3.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК  
       Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 11) и члана 40. Закона о локалној самоуправи 

самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), 
члана 43. став 1. тачка 15) и члана 65. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 
број 5/19), члана 35. став 2. и 3., 36. став 1. и 2. и члана 54. Пословника о раду Скупштине 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 13/20), Скупштина општине Блаце, на 
седници одржаној 5. марта 2021. године, донела је 

О Д Л У К У  
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I 
ПОСТАВЉА СЕ Јасмина Лапчевић, из Ниша, за вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Блаце, на мандатни период до постављења секретара Скупштине општине 
Блаце. 

II 
Одлуку доставити: Јасмини Лапчевић, из Ниша, Одељењу за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, Посебној 
организационој јединици –Управљање људским ресурсима и архиви Скупштине општине Блаце. 

           III 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 11) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) прописано је да Скупштина општине, 
у складу са законом, поставља и разрешава секретара скупштине, док је одредбама члана 40. 
Закона о локалној самоуправи, прописано да Скупштина општине има секретара који се стара о 
обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених 
радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад (став 1.), те да се 
секретар скупштине поставља на предлог председника Скупштине општине, на четири године и 
може бити поново постављен (став 2.). Ставом 3. наведеног члана закона прописано је да за 
секретара може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама са положеним стручним испитом за рад у државним органима 
управе и радним искуством од најмање три године. 

Одредбама члана 43. став 1. тачка 15) Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 5/19) прописано је да Скупштина општине у складу са законом поставља и 
разрешава секретара Скупштине, док је чланом 65. став 1. Статута прописано да Скупштина 
општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима 
везаним за њихов рад, те да се секретар скупштине поставља на предлог председника 
Скупштине општине, на четири године и може бити поново постављен (став 2). Ставом 3. 
наведеног члана Статута прописани су услови за постављење секретара Скупштине. 
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Одредбама члана 35. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 13/20) прописано је да секретара Скупштине предлаже председник 
Скупштине. 

С обзиром да је предлог поднет у складу са одредбама цитираних законских прописа и 
подзаконских аката, исти је након спроведеног поступка јавног гласања, усвојен већином 
гласова од укупног броја одборника.  

С обзиором да Јасмина Лапчевић испуњава све услове за постављење вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Блаце, који су предвиђени законом, то је на седници Скупштине 
општине Блаце одржаној дана 5. 3. 2021. године, одлучено као у диспозитиву одлуке. 

Број: I-02-598/2021 
У Блацу, дана 5. 3. 2021. 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 самоуправи 

(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018),  члана 18. став 1. 
Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. 
закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05 –испр. др. закона и 83/2014-др.закон), члана 37. Закона о 
култури („Службени гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 
6/2020) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 
број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 5. марта 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ДРАИНАЦ“ 
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I ИМЕНУЈЕ СЕ Славица Цветковић, из Блаца, за вршиоца дужности директора 
Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, до избора директора, а  најдуже на период 
до шест месеци, почев од 5.3.2021. 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 самоуправи 
(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.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“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05 –испр. др. закона и 
83/2014-др.закон), прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 37. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број: 
72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 6/2020) прописано је да оснивач може именовати вршиоца 
дужности директора установе, без претхоно спроведеног јавног конкурса, у случају када 
директору престане дужност пре истека мандата, да вршилац дужности може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 

Позивајући се на напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских аката, 
имајући у виду предлог Управног одбора Културног центра Драинац“, за именовање Славице 
Цветковић, из Блаца, за вршиоца дужности директора Културног центра „Драинац“, то је 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 5.3.2021. године, већином гласова од 
присутних одборника, донела одлуку као у диспозитиву решења.   

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

Број: I-119-597/2021 
У Блацу, дана 5. 3. 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Мијајловић с.р. 

Службени лист Општине Блаце 4/2021 Страна 4



           
              
         На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 20) 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. тачка 
53) и тачка 63) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној  5. марта 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 

 I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу финансијског плана, број: 6 од 11.1.2021. године 
и Извештај о раду број: 39 од 26.2.2021. године, Народне библиотеке „Рака Драинац“, са 
седиштем у Блацу, за 2020. годину.   

 
                                                                  II 
 
Решењем известити: Народну библиотеку „Рака 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“. 
 
 
 

Број: I-022-548/2021 
У Блацу, 5. 3. 2021. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 20) 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. тачка 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној  5. марта 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 

 I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада за 2021. годину, Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, број: 40 од 26.2.2021. године. 

 
                                                                  II 
 
Решењем известити: Народну библиотеку „Рака 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“. 
 
 
 

Број: I-022-548/2021-1 
У Блацу, 5. 3. 2021. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 20) 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. тачка 
53) и тачка 63) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној  5. марта 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 

 I 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу финансијског плана, број: 11 од 11.1.2021. 
године, и Извештај о раду, број: 50 од 24.2.2021. године, Културног центра „Драинац“, са 
седиштем у Блацу, за 2020. годину. 

                                                                  II 
 
Решењем известити: 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“. 
 
 
 

Број: I-022-492/2021 
У Блацу, 5. 3. 2021. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 20) 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. тачка 
11) и 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној  5. марта 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 

 I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада за 2021. годину, Културног центра 
„Драинац“, са седиштем у Блацу, број: 51 од 24.2.2021. године.  

 
                                                                  II 
 
Решењем известити: 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“. 
 
 
 

Број: I-022-492/2021-1 
У Блацу, 5. 3. 2021. године 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
149/19), 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 2021. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 19/20 и ), решавајући по захтеву Комисије Скупштине општине Блаце, за 
спровођење избора за избор чланова савета месних заједница на територији општине Блаце, 
на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на 
седници одржаној дана 5. марта 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Комисији за спровођење избора за избор чланова савета месних 
заједница на територији општине Блаце, новчана средства у износу од 61.000,00 динара, са 
позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине 
Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, за обезбеђивањем додатних новчаних 
средстава за исплату накнаде члановима бирачког одбора за спровођење избора за чланове 
савета месних заједница, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 3. марта 2021. године. 

 
 2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена. 
             

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем 
истих у оквиру Раздела 1 - Општина Блаце – Скупштина општине, Програм 2101 – Политички 
систем локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0001 – Функционисање Скупштине, 
функција – 111, економска класификација 423000, увећањем апропријације (позиције) – 7 – 
Услуге по уговору, расход по намени 423500 – стручне услуге, у износу од 61.000,00 динара. 

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 

 Број: II-400-551/21 
 У Блацу, 5. марта 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                 Иван Бургић  с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 
НАЗИВ                                                                                                                                     СТРАНА 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

- Решење о констатовању престанка дужности функције секретара 
Скупштине општине Блаце ...........................................................................................    1 

- Одлука о постављењу вршиоца дужности секретара  
Скупштине општине Блаце ...........................................................................................    2 

- Решење о именовању вршиоца дужности директора  
Културног центра „Драинац“ са седиштем у Блацу .....................................................    4 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу финансијског плана 
и Извештаја о раду Народне библиотеке „Рака Драинац“  
са седиштем у Блацу за 2020. годину ...........................................................................     5 

- Решење о давању сагласности на  План и Програм рада за 2021. годину 
Народне библиотеке „Рака Драинац“ са седиштем у Блацу.........................................     6 

- Решење о усвајању Извештаја о извршењу финансијског плана 
и Извештај о раду Културног центра „Драинац“  
са седиштем у Блацу за 2020. годину .............................................................................   7 

- Решење о давању сагласности на План рада за 2021.годину  
Културног центра „Драинац“ са седиштем у Блацу .....................................................    8 

 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве ............................................................. 9 
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