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Страна 1

На основу члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број
129/07, 83/2014-др. закон, 101/16-др. закон и 41/18), члана 63.. Закона о буџетском систему
("Сл.гласник РС" бр.54/09, 73/10, 101/10,101/11,93/12,62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 41.став 1. тачка 2. Статута општине
Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр.6/18 - пречишћен текст), Скупштина општине Блаце на
седници одржаној дана 17.07.2018, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Блаце за 2018. годину (,,Сл.лист општине Блаце“,
бр. 13/17), (у даљем тексту: Одлука ), износ укупних прихода и примања од ,,360.129.533“
замењује се износом од ,,369.719.533“.
Члан 2.
У члану 3. став 1.Одлуке, износ сталне буџетске резерве од ,,500.000“ замењује се
износом од ,,400.000“.
Члан 3.
Члан 4. Одлуке, мења се и гласи:
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Страна 2

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2018. годину, састоје се од:
ОПИС

Износ
у динарима

Износ
у динарима
(Ребаланс I)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

367,167,533

378,032,104

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

364,167,533

375,032,104

-буџетска средства

357,129,533

366,719,533

7,038,000

8,312,571

- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

0
3,000,000

3,000,000

370,667,533

384,535,586

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

322,287,533

338,110,773

- текући буџетски расходи

317,024,533

331,573,202

5,263,000

6,537,571

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ у чему:

48,380,000

46,424,813

- текући буџетски издаци

46,605,000

44,649,813

1,775,000

1,775,000

0

0

-3,500,000

-6,503,482

-3,500,000

-6,503,482

3,500,000

6,503,482

3,500,000

6,503,482

- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

0

Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
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Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Блаце за 2018. годину утврђени су у следећим износима:

Економска
класификација
1
711000
711110
711120
711140
711180
711190
712000
712110
713000
713120
713310
713420
713610
714000
714510
714540
714550
714560
714590
716000
716110
733000
733150
733150
733250

ВРСТА ПРИХОДА
2
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Самодопринос
Порез на друге приходе
УКУПНО 711:
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
УКУПНО 712:
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
УКУПНО 713:
Порези на добра и услуге
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Накнада за коришћење добара од општег
интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Накнаде за коришћење општинских путева и
улица
УКУПНО 714:
Други порези
Комунална такса на фирму
УКУПНО 716:
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући остали трансфери од других нивоа
власти
Капитални трансфери од других нивоа власти
УКУПНО 733:

План
прихода за
2018. год.
Ребаланс I
4

План
прихода за
2018. год.
3
70,000,000
8,500,000
400,000
130,000
8,500,000
87,530,000

70,000,000
8,500,000
400,000
130,000
9,000,000
88,030,000

0

2,000
2,000

43,000,000
1,000,000
8,000,000
20,000
52,020,000

46,000,000
1,500,000
7,000,000
20,000
54,520,000

2,000,000

2,400,000

50,000
100,000
3,500,000

50,000
100,000
4,500,000

350,000
6,000,000

750,000
7,800,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

163,402,533

163,402,533

8,000,000
10,000,000
181,402,533

12,000,000
10,000,000
185,402,533
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741000
741150
741520
741530
742000
742150

742156
742250
742350
743000
743320
743350

744000

Приходи од имовине
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
УКУПНО 741:
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
у корист нивоа општина
Приходи остварени по основу пружања услуга
боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа општина
Таксе у корист нивоа општине
Приходи општинских органа од споредне
продаје добара
УКУПНО 742:
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа општина
УКУПНО 743:
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
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200,000

100,000

1,600,000

2,000,000

3,427,000
5,227,000

3,427,000
5,527,000

3,500,000

4,000,000

3,900,000
2,500,000

4,700,000
2,500,000

50,000
9,950,000

50,000
11,250,000

3,200,000

3,200,000

100,000
3,300,000

100,000
3,300,000

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине
УКУПНО 744:
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист
нивоа општина
УКУПНО 745:
У К У П Н И П Р И Х О Д И:

1,700,000
1,700,000

2,090,000
2,090,000

4,000,000
4,000,000
357,129,533

2,798,000
2,798,000
366,719,533

Примања од продаје непокретности у корист
нивоа општина

3,000,000

3,000,000

360,129,533

369,719,533

3,500,000

6,503,482

УКУПНО: КЛАСА 7 + 8 + 3

363,629,533

376,223,015

Сопствени приходи буџетских корисника
С В Е Г А:

7,038,000
370,667,533

8,312,571
384,535,586

744150
745000
745150

811150

УКУПНО: КЛАСА 7+8

321310

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година
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Члан 5.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
Расходи и издаци буџета општине Блаце за 2018. годину утврђени су у следећим износима:
Ек.
ПланПланКласиф
Плансредства
Плансредства
средства из
из сопст.
НАЗИВ КОНТА
средства из
из сопст.
буџета за
извора за
буџета за
извора за
2018. год.
2018. год.
2018. год.
2018. год.
Ребаланс I
Ребаланс I
1
2
3
4
5
6
41
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

Укупно

7 (4+6)

Плате
и
додаци
запослених
Социјални доприноси

77,718,380

78,162,271

78,162,271

13,975,700

14,055,354

14,055,354

911,000

1,384,760

100,000

450,000

1,834,760

415

Социјална
давања
запосленим
Накнаде за запослене

894,000

904,000

435,000

460,000

1,364,000

416

Јубиларне награде

1,170,714

1,358,214

УКУПНО 41:

94,669,794

95,864,599

535,000

910,000

96,774,599

421

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И
УСЛУГА
Стални трошкови

32,107,000

34,170,000

503,000

381,000

34,551,000

422

Трошкови путовања

1,295,000

1,145,000

70,000

82,000

1,227,000

423

Услуге по уговору

26,427,000

28,426,200

1,895,000

3,691,371

32,117,571

424

Специјализоване услуге

14,020,000

13,054,060

150,000

166,000

13,220,060

425

Текуће
поправке
одржавање
Материјал

26,690,000

26,368,342

100,000

350,000

26,718,342

7,945,000

8,800,000

1,810,000

724,200

9,524,200

108,484,000

111,963,602

4,528,000

5,394,571

117,358,173

0

100,000
100,000

0

0

100,000
100,000

17,000,000
17,000,000

17,000,000
17,000,000

0

0

17,000,000
17,000,000

38,698,698

40,064,698

40,064,698

7,000,000

6,780,000

6,780,000

411
412
414

42

426

и

УКУПНО 42:
44

ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

441

Отплата домаћих камата
УКУПНО 44:

45

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавним
нефинан.предузећима и
организацијама
УКУПНО 45:

46

ТРАНСФЕРИ

463

Текуће донације и
трансфери осталим
нивоима власти
Текуће дотације
здравственим установама

464

1,358,214
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465

Остале текуће донације
УКУПНО 46:

47
472

СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
Накнада за соц.заштиту
из буџ.
УКУПНО 47:

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Дотац.
невлад.организацијама
Порези,таксе и казне
наметнуте
од
једног
нивоа власти другом
Новчане казне и пенали
по решењу судова

482

483
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9,911,963
55,610,661

9,338,149
56,182,847

0

0

9,338,149
56,182,847

9,170,000

9,670,000

200,000

200,000

9,870,000

9,170,000

9,670,000

200,000

200,000

9,870,000

26,860,078

31,007,348

610,000

370,373

23,000

393,373

420,000

3,876,000

10,000

3,886,000

Накнада штете услед
елементарних непогода
или других природних
узрока
Накнада штете за повреде
или штету нанету од
стране држаних органа
УКУПНО 48:

150,000

150,000

550,000
28,590,078

1,988,433
37,392,154

499

АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ
Средства резерве

3,500,000

3,400,000

3,500,000

3,400,000

51

УКУПНО 49:
ОСНОВНА СРЕДСТВА

38,992,000

36,796,813

512

Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема

5,063,000

7,503,000

513

Остала основна средства

515

Нематеријална имовина

484

485

49

511

УКУПНО 51:
52 ЗАЛИХЕ
523
Залихе робе
продају

за

150,000

0

33,000

1,988,433
37,425,154

3,400,000
0

0

3,400,000

36,796,813
170,000

170,000

7,673,000
0

350,000

350,000

100,000

100,000

450,000

44,405,000

44,649,813

270,000

270,000

44,919,813

1,505,000

1,505,000

1,505,000

1,505,000

1,505,000

1,505,000

даљу

200,000

УКУПНО 52:
ПРИРОДНА
54 ИМОВИНА
541
Земљиште

200,000

УКУПНО 54:
УКУПНИ РАСХОДИ:

31,007,348

0

2,000,000

0

2,000,000

0

0

0

0

363,629,533

376,223,015

7,038,000

8,312,571

384,535,586
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Члан 6.
Члан 7. Одлуке, мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се
у следећем прегледу:
Ред.
бр.
1
1.

Екон.
Класиф.
2

Опис

3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
511 Зграде и грађевински објекти
1. Изградња, доградња, реконструкција и
санација објеката у систему
водоснабдевања ''Церовица'' (Голички
систем)
2. Изградња , доградња, реконструкција и
санација објеката у систему
водоснабдевања ''Придворица''
3. Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода у Блацу
4. Доградња, реконструкција и санација
канализационог система за одвођење
отпадних вода у Блацу
5. Доградња, реконструкција и санација
канализационог система за одвођење
атмосферских вода у Блацу
6. Изградња, доградња, реконструкција и
санација општинских и некатегорисаних
путева
7. Изградња, реконструкција и санација
улица у насељу Блаце
8. Изградња, реконструкција и санација
тротоара, колских прилаза и паркинга у
насељу Блаце
9. Санација и реконструкција јавне расвете
10. Изградња комплекса отворених базена у
Блацу
11. Санација и реконструкција зграде
основне школе у Блацу
12. Санација и реконструкција зграде
Средње школе у Блацу
13. Изградња, доградња, санација и
реконструкција објеката у комплексу
Дома здравља у Блацу
14. Израда планске документације
15. Израда пројектне документације
16. Прибављање непокретности у јавну

Износ у динараима
2018.
2019.
2020.
4
5
6

0

2.765.000

1.500.000

12.502.000

6.000.000

6.000.000

0

3.000.000

3.000.000

600.000

2.000.000

2.000.000

0

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

6.500.000

5.000.000

5.000.000

2.300.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

0

20.000.000

20.000.000

1.450.000

1.000.000

1.000.000

230.400

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

3.000.000

2.400.000

2.400.000

4.781.000

3.400.000

3.400.000

0

2.000.000

2.000.000
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својину.
17. Омладински центар
18. Изградња дечијих игралишта
19. Реконструкција фасаде
2.

0

0

500.000

500.000

500.000

0

400.000

400.000

7.503.000

4.500.000

4.500.000

350.000

400.000

400.000

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА
20. Машине и опрема

3.

1.043.813

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМА
21. Нематеријална опрема

Члан 7.
Члан 8. Одлуке, мења се и гласи:
Расходи и издаци из ове одлуке користе се за следеће програме:

Редни број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Програм 1

Урбанизам и просторно
планирање

Програм 2

Комуналне делатности

Програм 3

Локални економски развој

Програм 4

Развој туризма
Пољопривреда и рурални
развој

Програм 5
Програм 6

Програм 10

Заштита животне средине
Организација саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Предшколско васпитање и
образовање
Основно образовање и
васпитање
Средње образовање и
васпитање

Програм 11

Социјална и дечја заштита

Програм 12

Здравствена заштита
Развој културе и
информисања

Програм 7
Програм 8
Програм 9

Програм 13
Програм 14

Програм 16

Развој спорта и омладине
Опште услуге локалне
самоуправе
Политички систем
локалне самоуправе

Програм 17

Енергетска ефикасност

Програм 15

УКУПНО:

Средства из
буџета

Средства из
буџета
(Ребаланс I)

Средства
из
сопствених
извора

Средства из
сопствених
извора
(Ребаланс I)

Укупно
(Ребаланс I)

5.400.000
39.452.000
2.000.000
12.174.019

4.860.000
39.587.000
1.500.000
14.423.937

17.000.000
5.930.000

17.000.000
6.550.000

17.000.000
6.550.000

34.800.000

30.658.342

30.658.342

30.530.978

30.838.164

21.749.212

25.035.212

25.035.212

11.993.356
19.556.130
5.650.000

11.993.356
23.843.400
5.554.060

11.993.356
23.843.400
5.554.060

20.360.400
39.984.698

21.025.793
44.202.011

78.064.941

80.767.941

80.767.941

18.233.799
750.000
363.629.533

16.933.799
1.450.000
376.223.015

16.933.799
1.450.000
384.535.586

10.000

2.215.000

1.368.000
3.445.000

7.038.000

304.871

1.089.000

1.387.700
5.531.000

8.312.571

4.860.000
39.587.000
1.500.000
14.728.808

31.927.164

22.413.493
49.733.011
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Члан 8.
У члану 5. Одлукe, износи појединих прихода мењају се и износе:
711190 – Порез на друге приходе, са 8.500.000 на 9.000.000
(увећава се за 500.000)
712110 – Порез на фонд зарада, са 0 на 2.000
(увећава се за 2.000)
713120 – Порез на имовину, са 43.000.000 на 46.000.000
(увећава се за 3.000.000)
713310 – Порез на наслеђе и поклон, са 1.000.000 на 1.500.000
(увећава се за 500.000)
713420 – Порез на капиталне трансакције, са 8.000.000 на 7.000.000
(умањује се за 1.000.000)
714510 – Порези, таксе и накнаде на моторна возила, са 2.000.000 на 2.400.000
(увећава се за 400.000)
714560 – Општинске и градске накнаде, са 3.500.000 на 4.500.000
(увећава се за 1.000.000)
714590 – Накнаде за коришћење општинских путева и улица, са 350.000 на 750.000
(увећава се за 400.000)
733150 – Текући остали трансфери од других нивоа власти, са 8.000.000 на 12.000.000
(увећава се за 4.000.000)
741150 – Камате на средства буџета општине, са 200.000 на 100.000
(умањује се за 100.000)
741520 - Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта, са 1.600.000 на 2.000.000
(увећава се за 400.000)
742150 – Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист нивоа општина, са 3.500.000 на
4.000.000
(увећава се за 500.000)
742156 – Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама
(увећава се за 800.000)
у корист нивоа општина, са 3.900.000 на 4.700.000
744150 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине,
са 1.700.000 на 2.090.000
(увећава се за 390.000)
745150 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина, са 4.000.000 на 2.798.000
(умањује се за 1.202.000)
321310 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, са 3.500.000 на 6.503.482
(увећава се за 3.003.482)
Сопствени приходи буџетских корисника са 7.038.000 на 8.312.571 (увећава се за 1.274.571)
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
У члану 15. Одлуке, износ средстава буџета ,,360.129.533“ замењује се износом
,,369.719.533“, износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година ,,3.500.000“
замењује се износом ,,6.503.482“ и износ прихода и примања остварених изворним активностима
индиректних корисника буџета ,,7.038.000”, замењује се износом ,, 8.312.571”.
У члану 15. Одлуке, врше се и следеће промене у расходима и издацима, распоређених по
организационој, програмској, економској и функционалној класификацији:
У Разделу 1. Општина Блаце- Скупштина општине
- позиција 3- Отпремнине и помоћи, са 10.000 на 30.000
- позиција 4- Услуге комуникације, са 250.000 на 260.000
- позиција 7- Услуге образовања и усавршавања, са 70.000 на 30.000
- позиција 8- Стручне услуге, са 5.600.000 на 5.140.000
- позицијa 9- Репрезентација, са 200.000 на 290.000
- позиција 10- Материјали за саобраћај, са 60.000 на 10.000

(увећава се за 20.000)
(увећава се за 10.000)
(умањује се за 40.000)
(умањује се за 460.000)
(увећава се за 90.000)
(умањује се за 50.000)
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(умањује се за 200.000)

У Разделу 3. Општина Блаце- Председник
- позиција 18- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 4.000.595 на 3.400.595
(умањује се за 600.000)
- позиција 19- Социјални доприноси на терет послодавца, са 716.529 на 601.529
(умањује се за 115.000)
- позиција 21- Трошкови платног промета, са 600.000 на 350.000
(умањује се за 250.000)
- позиција 22- Трошкови службених путовања у земљи, са 60.000 на 40.000 (умањује се за 20.000)
- позиција 23- Трошкови службених путовања у иностранство, са 250.000 на 100.000
(умањује се за 150.000)
- позиција 24- Услуге информисања, са 200.000 на 150.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 25- Репрезентација, са 500.000 на 550.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 26- Остале дотације и трансфери, са 524.125 на 474.125
(умањује се за 50.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 24/1- Стручне услуге, економска класификација 423500, са износом од 515.000
У Разделу 4. Општина Блаце- Општински правобранилац
- позиција 30- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже породице, са 25.000 на 10.000
(умањује се за 15.000)
(умањује се за 40.000)
- позиција 32- Енергетске услуге, са 55.000 на 15.000
- позиција 33- Комуналне услуге, са 4.000 на 2.000
(умањује се за 2.000)
- позиција 34–Услуге комуникација, са 5.000 на 0
(умањује се за 5.000)
- позиција 35- Трошкови службених путовања у земљи, са 30.000 на 60.000 (увећава се за 30.000)
- позиција 37- Репрезентација, са 10.000 на 20.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 38- Материјал за образовање и усавршавање запослених, са 55.000 на 50.000
(умањује се за 5.000)
У Разделу 5. Општина Блаце- Општинска управа
- позиција 40- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 35.619.616 на 36.169.616
(увећава се за 550.000)
- позиција 41- Социјални доприноси на терет послодавца, са 6.427.596 на 6.527.596
(увећава се за 100.000)
- позиција 42- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, са 300.000 на
200.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 43- Отпремнине и помоћи, са 30.000 на 170.000
(увећава се за 140.000)
- позиција 44- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже породице, са 150.000 на
100.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 45- Накнаде трошкова за запослене, са 570.000 на 600.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 47- Енергетске услуге, са 1.560.000 на 1.610.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 51- Закуп имовине и опреме, са 40.000 на 240.000
(увећава се за 200.000)
- позиција 54- Административне услуге, са 80.000 на 50.000
(умањује се за 30.000)
- позиција 55- Компјутерске услуге, са 1.220.000 на 1.170.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 56- Услуге образовања и усавршавања запослених, са 250.000 на 200.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 57- Услуге информисања, са 600.000 на 700.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 58- Стручне услуге, са 2.500.000 на 2.670.000
(увећава се за 170.000)
- позиција 59- Услуге за домаћинство и угоститељство, са 300.000 на 500.000
(увећава се за 200.000)
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(увећава се за 100.000)
- позиција 60- Репрезентација, са 350.000 на 450.000
- позиција 61- Остале опште услуге, са 1.400.000 на 1.200.000
(умањује се за 200.000)
- позиција 62- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 50.000 на 30.000
(умањује се за 20.000)
(умањује се за 100.000)
- позиција 63- Остале специјализоване услуге, са 850.000 на 750.000
- позиција 65- Текуће поправке и одржавање опреме, са 600.000 на 800.000
(увећава се за 200.000)
- позиција 66- Административни материјал, са 800.000 на 1.000.000
(увећава се за 200.000)
- позиција 71- Остале дотације и трансфери, са 4.316.943 на 4.216.943
(умањује се за 100.000)
- позиција 74- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 400.000 на 1.180.000
(увећава се за 780.000)
- позиција 75- Накнада.штете за повреде или штету насталу од стране државних органа, са
500.000 на 1.900.000
(увећава се за 1.400.000)
- позиција 76- Опрема за копнени саобраћај, са 900.000 на 800.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 79- Остале специјализоване услуге, са 900.000 на 600.000
(умањује се за 300.000)
- позиција 82- Стална резерва, са 500.000 на 400.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 84- Остале специјализоване услуге, са 1.550.000 на 1.050.000
(умањује се за 500.000)
- позиција 85- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 900.000 на 700.000
(умањује се за 200.000)
- позиција 90- Капитално одржавање зграда и објеката, са 200.000 на 0
(умањује се за 200.000)
- позиција 91- Стручне услуге, са 300.000 на 540.000
(увећава се за 240.000)
- позиција 93- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 300.000 на 150.000
(умањује се за 150.000)
- позиција 94- Обавезне таксе, са 250.000 на 0
(умањује се за 250.000)
- позиција 95- Пројектно планирање, са 800.000 на 420.000
(умањује се за 380.000)
- позиција 100- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 4.200.000 на 5.200.000
(увећава се за 1.000.000)
- позиција 102- Пројектно планирање, са 750.000 на 600.000
(умањује се за 150.000)
- позиција 107- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 250.000 на 150.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 108- Капитално одржавање зграда и објеката, са 1.265.000 на 0
(умањује се за 1.265.000)
(увећава се за 150.000)
- позиција 112- Пројектно планирање, са 550.000 на 700.000
- позиција 113- Текуће дотације Националној служби за запошљавање, са 2.000.000 на 1.500.000
(умањује се за 500.000)
- позиција 121- Комуналне услуге, са 3.500.000 на 4.950.000
(увећава се за 1.450.000)
- позиција 122- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 100.000 на 200.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 123- Капитално одржавање зграда и објеката, са 1.600.000 на 600.000
(умањује се за 1.000.000)
- позиција 124- Пројектно планирање, са 730.000 на 600.000
(умањује се за 130.000)
- позиција 125- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге са 300.000 на 400.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 126- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 13.000.000 на 14.058.342
(увећава се за 1.058.342)
- позиција 130- Пројектно планирање, са 1.500.000 на 1.200.000
(умањује се за 300.000)
- позиција 131- Земљиште, са 2.000.000 на 0
(умањује се за 2.000.000)
- позиција 132- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 3.000.000 на 0
(умањује се за 3.000.000)
- позиција 133- Текући трансфери осталим нивоима власти:
4144- Помоћ у медицинском лечењу запосленог, са 150.000 на 110.000 (умањује се за 40.000)
4161- Награде запосленима и остали посебни расходи, са 612.712 на 927.712
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(увећава се за 315.000)
4212- Енергетске услуге, са 6.500.000 на 6.800.000
(увећава се за 300.000)
4213- Комуналне услуге, са 600.000 на 670.000
(увећава се за 70.000)
4215- Трошкови осигурања, са 180.000 на 230.000
(увећава се за 50.000)
(умањује се за 250.000)
4239- Остале опште услуге, са 2.250.000 на 2.000.000
4249- Остале специјализоване услуге, са 100.000 на 40.000
(умањује се за 60.000)
4263- Материјал.за образововање и усавршавање запослених, са 140.000 на 110.000
(умањује се за 30.000)
4264- Материјал за саобраћај, са 350.000 на 380.000
(увећава се за 30.000)
4831- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 40.000 на 181.000 (увећава се за 141.000)
- позиција 135- Капитални трансфери осталим нивоима власти:
5114- Пројектно планирање, са 750.000 на 1.450.000

(увећава се за 700.000)

- позиција 136- Текући трансфери осталим нивоима власти
4151- Накнаде трошкова за запослене, са 1.000.000 на 969.825
(умањује се за 30.175)
4211- Трошкови платног промета и банкарских услуга, са 100.000 на 110.000
(увећава се за 10.000)
4212- Енергетске услуге, са 4.100.000 на 4.140.000
(увећава се за 40.000)
4214- Услуге комуникација, са 70.000 на 110.000
(увећава се за 40.000)
4221- Трошкови службених путовања у земљи, са 50.000 на 65.000
(увећава се за 15.000)
4233- Услуге образовања и усавршавања запослених, са 100.000 на 170.000
(увећава се за 70.000)
4237- Репрезентација, са 160.000 на 220.000
(увећава се за 60.000)
(умањује се за 100.000)
4239- Остале опште услуге, са 350.000 на 250.000
4249- Остале специјализоване услуге, са 500.000 на 212.000
(умањује се за 288.000)
4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 400.000 на 310.000
(умањује се за 90.000)
4252- Текуће поправке и одржавање опреме, са 260.000 на 320.000
(увећава се за 60.000)
4261- Административни материјал, са 150.000 на 210.000
(увећава се за 60.000)
4263- Материјал за образовање и усавршавање запослених, са 100.000 на 110.000
(увећава се за 10.000)
(увећава се за 100.000)
4264- Материјали за саобраћај, са 250.000 на 350.000
4268- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 230.000 на 240.000
(увећава се за 10.000)
4269- Материјали за посебне намене, са 240.000 на 210.000
(умањује се за 30.000)
4723- Накнаде из буџета за децу и породицу, са 70.000 на 170.000
(увећава се за 100.000)
4727- Накнаде из буџета за образовање, културе, науку и спорт, са 350.000 на 500.000
(увећава се за 150.000)
4831- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 70.000 на 52.775
(умањује се за 17.225)
- позиција 137- Капитални трансфери осталим нивоима власти
5114- Пројектно планирање, са 250.000 на 230.400
5122- Административна опрема, са 250.000 на 100.000
- позиција 138- Текући трансфери осталим нивоима власти (ЦСР“Блаце“)
4111- Плате, додаци и накнаде запослених, са 1.564.148 на 1.850.663
412- Социјални доприноси на терет послодавца, са 279.982 на 330.967

(умањује се за 19.600)
(умањује се за 150.000)
(увећава се за 286.515)
(увећава се за 50.985)

4728- Накнаде из буџета за становање и живот, са 450.000 на 350.000 (умањује се за 100.000)
4729- Остале накнаде из буџета, са 1.400.000 на 1.302.500
(умањује се за 97.500)
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- позиција 139- Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима, са
2.600.000 на 2.732.270
(увећава се за 132.270)
- позиција 140- Накнаде из буџета за децу и породицу, са 5.200.000 на 5.000.000
(умањује се за 200.000)
- позиција 141- Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, са 3.000.000 на 3.250.000
(увећава се за 250.000)
- позиција 142- Остале медицинске услуге, са 4.000.000 на 8.015.000
(увећава се за 4.015.000)
- позиција 143- Накнаде из буџета за становање и живљење- Општина Блаце, са 100.000 на 50.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 145- Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања,
са 2.700.000 на 2.980.000
(увећава се за 280.000)
- позиција 147- Медицинске услуге, са 450.000 на 174.060
(умањује се за 275.940)
- позиција 148- Остале специјализоване услуге, са 200.000 на 100.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 154- Опрема за образовање, културу и спорт, са 1.500.000 на 1.200.000
(умањује се за 300.000)
- позиција 157- Капитално одржавање зграда и објеката, са 600.000 на 1.043.813
(увећава се за 443.813)
- позиција 159- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 300.000 на 500.000
(увећава се за 200.000)
Уводе се нове позиције:
-позиција 46/1-Трошкови платног промета,економска класификација 421100, са износом од 300.000
-позиција 70/1-Камате на куповине путем лизинга, економска класификација 441900,
са износом од 100.000
-позиција 106/1- Пројектно планирање, економска класификација 511400,
са износом од 500.000
-позиција 121/1- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, економска класификација 425100,
са износом од 30.000
-позиција 121/2- Опрема за заштиту животне средине, економска класификација 512400,
са износом од 170.000
Уводе се нови пројекти:
Пројекат:2001-П01-Реконструкција и доградња ПУ“Наша радост“ Блаце, у оквиру Програма 8
Предшколско васпитање и образовање, у оквиру Раздела 5.Општина Блаце-Општинска управа, са
позицијом:
-позиција 132/1-Пројектно планирање, економска класификација 511400, функционална
класификација 911, са износом од

66.000

Пројекат:2002-П01-Техничка модернизација Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце, у
оквиру Програма 9-Основно образовање и васпитање, у оквиру Раздела 5.Општина БлацеОпштинска управа, са позицијом:
-позиција 134/1-Опрема за образовање, науку, културу и спорт, економска класификација 512600,
функционална класификација 912, са износом од
2.760.000
Глава 5.01. – Месне заједнице
- позиција 160- Материјал за саобраћај, са 300.000 на 250.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 161- Остале специјализоване услуге, са 400.000 на 250.000
(умањује се за 150.000)
- позиција 162- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 200.000 на 170.000
(умањује се за 30.000)
(увећава се за 100.000)
- позиција 163-Материјали за посебне намене, са 200.000 на 300.000
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Уводе се новe позиције:
- позиција 160/1- Трошкови платног промета и банкарских услуге, економска класификација
421100, са износом од
20.000
30.000
- позиција 160/2 - Енергетске услуге, економска класификација 421200, са износом од
- позиција 160/3 - Услуге информисања, економска класификација 423400, са износом од
50.000
- позиција 160/4 - Услуге за домаћинство и угоститељство, економска класификација 423600,
са износом од
70.000
- позиција 160/5 - Репрезентација, економска класификација 423700, са износом од
40.000
- позиција 161/1 - Услуге очување животне средине, науке и геодетске услуге, економска
класификација 424600, са износом од
30.000
- позиција 161/2- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, економска класификација 425100,
са износом од
100.000
Глава 5.02. - Општинска управа/ Културни центар „Драинац“
- позиција 164- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 5.539.086 на 5.389.086
(умањује се за 150.000)
- позиција 165- Социјални доприноси на терет послодавца, са 992.924 на 965.924
(умањује се за 27.000)
- позиција 168- Награде запосленима и остали посебни расходи, са 135.714 на 150.714
(увећава се за 15.000)
- позиција 170- Енергетске услуге, са 1.150.000 на 1.250.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 171- Комуналне услуге, са 140.000 на 180.000
(увећава се за 40.000)
- позиција 177- Услуге информисања, са 60.000 на 90.000
(увећава се за 30.000)
(увећава се за 150.000)
- позиција 178- Стручне услуге, са 50.000 на 200.000
- позиција 182- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 120.000 на 220.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 183- Текуће поправке и одржавање опреме, са 50.000 на 190.000 (увећава се за 140.000)
- позиција 186- Материјали за културу, са 80.000 на 130.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 189- Остале текуће дотације и трансфери, са 680.424 на 665.424
(умањује се за 15.000)
- позиција 191- Остале накнаде штете, са 50.000 на 68.033
(увећава се за 18.033)
Уводи се нова позиција:
- позиција 191//1- Пројектно планирање, економ.класификација 511400, са износом од

70.000

Измена у делу сопствених средстава:
- позиција 170- Енергетске услуге, са 200.000 на 167.000
(умањује се за 33.000)
(увећава се за 20.000)
- позиција 177- Услуге информисања, са 0 на 20.000
- позиција 184- Административни материјал, са 0 на 3.000
(увећава се за 3.000)
- позиција 187- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство, са 0 на 10.000
(увећава се за 10.000)
Глава 5.03.-Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“
- позиција 194 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 3.782.610 на 3.662.610
(умањује се за 120.000)
- позиција 195 - Социјални доприноси на терет послодавца, са 679.817 на 659.817
(умањује се за 20.000)
- позиција 196- Отпремнине и помоћи, са 10.000 на 233.760
(увећава се за 223.760)
- позиција 204- Трошкови службених путовања у земљи, са 30.000 на 40.000 (увећава се за 10.000)
- позиција 211- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 200.000 на 250.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 218- Остале текуће дотације и трансфери, са 495.825 на 465.825 (умањује се за 30.000)
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Уводе се нове позиције:
- позиција 204/1- Услуге образовања и усавршавања запослених, економ.класификација 423300,
са износом од
10.200
- позиција 219/1- Накнада за неискоришћени годишњи одмор, економ.класификација 485100,
са износом од
20.400
Измене у делу сопствених средстава:
- позиција 207- Репрезентација, са 0 на 500
- позиција 209- Услуге културе, са 0 на 16.000
- позиција 213- Административни материјал, са 0 на 1.000
- позиција 215- Материјал за културу, са 0 на 2.200

(увећава се за 500)
(увећава се за 16.000)
(увећава се за 1.000)
(увећава се за 2.200)

Глава 5.04.- Општинска управа/Спортски центар „Блаце“
- позиција 227- Oтпремнине и помоћи, са 200.000 на 455.000
(увећава се за 255.000)
- позиција 229- Накнаде трошкова за запослене, са 109.000 на 89.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 230 – Награде запосленимаи остали посебни расходи, са 255.000 на 267.500
(увећава се за 12.500)
(увећава се за 70.000)
- позиција 235- Трошкови осигурања, са 60.000 на 130.000
- позиција 236- Трошкови службених путовања у земљи, са 50.000 на 20.000 (умањује се за 30.000)
- позиција 237- Трошкови службених путовања у иностранство, са 30.000 на 10.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 238- Административне услуге, са 1.500.000 на 1.900.000
(увећава се за 400.000)
- позиција 240- Услуге образовања и усавршавања запослених, са 25.000 на 5.000
(умањује се за 20.000)
(увећава се за 50.000)
- позиција 244- Репрезентација, са 150.000 на 200.000
- позиција 245- Остале опште услуге, са 1.237.000 на 1.467.000
(увећава се за 230.000)
- позиција 249- Административни материјал, са 80.000 на 120.000
(увећава се за 40.000)
- позиција 250- Материјали за саобраћај, са 180.000 на 230.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 251- Материјал за образовање, културу и спорт, са 150.000 на 250.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 254- Остале текуће дотације и трансфери,са 705.658 на 575.658 (умањује се за 130.000)
- позиција 255- Спортске награде, са 400.000 на 900.000
(увећава се за 500.000)
- позиција 258- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 20.000 на 2.696.000
(увећава се за 2.676.000)
- позиција 259- Административна опрема, са 590.000 на 500.000
(умањује се за 90.000)
- позиција 261 – Залихе робе за даљу продају, са 200.000 на 0
(умањује се за 200.000)
Измене у делу сопствених средстава:
- позиција 231- Трошкови платног промета и банкарских услуга, са 0 на 5.000
(увећава се за 5.000)
- позиција 232- Енергетске услуге, са 0 на 20.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 234- Услуге комуникације, са 0 на 6.000
(увећава се за 6.000)
- позиција 236- Трошкови службених путовања у земљи, са 0 на 22.000
(увећава се за 22.000)
- позиција 238- Административне услуге, са 555.000 на 2.255.000
(увећава се за 1.700.000)
- позиција 247- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 0 на 200.000
(увећава се за 200.000)
- позиција 248- Текуће поправке и одржавање опреме, са 0 на 50.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 249- Административни материјал, са 0 на 10.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 251- Материјал за образовање, културу и спорт, са 0 на 50.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 256- Остали порези, са 0 на 3.000
(увећава се за 3.000)
(увећава се за 10.000)
- позиција 257- Обавезне таксе, са 0 на 10.000
- позиција 258- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 0 на 10.000
(увећава се за 10.000)
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Глава 5.05.- Општинска управа/Туристичка организација ,,Блаце“
- позиција 262 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 1.537.194 на 2.301.085
(увећава се за 763.891)
- позиција 263 – Социјални доприноси на терет послодавца, са 276.323 на 417.977
(увећава се за 141.654)
- позиција 267- Услуге комуникације, са 70.000 на 110.000
(увећава се за 40.000)
- позиција 269- Трошкови службених путовања у земљи,са 45.000 на 65.000 (увећава се за 20.000)
- позиција 271- Административне услуге, са 670.000 на 744.000
(увећава се за 74.000)
- позиција 273- Услуге информисања, са 700.000 на 940.000
(увећава се за 240.000)
- позиција 274- Стручне услуге, са 50.000 на 130.000
(увећава се за 80.000)
- позиција 275- Репрезентација, са 150.000 на 300.000
(увећава се за 150.000)
- позиција 277- Остале специјализоване услуге, са 6.000.000 на 6.500.000 (увећава се за 500.000)
- позиција 280- Административни материјал, са 40.000 на 50.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 281- Материјал за саобраћај, са 45.000 на 105.000
(увећава се за 60.000)
- позиција 283- Материјали за посебне намене, са 180.000 на 240.000
(увећава се за 60.000)
- позиција 284- Остале текуће дотације и трансфери, са 201.502 на 301.502 (увећава се за 100.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 284/1- Обавезне таксе, економ.класификација 482200, са износом од
Измене у делу сопствених средстава:
- позиција 276- Остале опште услуге, са 0 на 134.871

10.373

(увећава се за 134.871)

Уводи се нова позицијa у делу сопствених средстава:
- позиција 263/1- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова,
економ. класификација 414100, са износом од

160.000

Глава 5.06.- Општинска управа/Предшколска установа „Наша радост“
- позиција 291- Награде запосленима и остали посебни расходи, са 690.000 на 850.000
(увећава се за 160.000)
- позиција 292- Трошкови платног промета и банкарских услуга, са 60.000 на 40.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 293 – Енергетске услуге, са 1.050.000 на 1.100.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 294- Комуналне услуге, са 300.000 на 320.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 297-Трошкови службених путовања у земљи,са 10.000 на 20.000(увећава се за 10.000)
- позиција 298- Услуге образовања и усавршавања запослених, са 30.000 на 60.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 300- Репрезентација, са 50.000 на 70.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 306- Административни материјал, са 200.000 на 220.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 309- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 2.200.000 на 2.500.000
(увећава се за 300.000)
- позиција 310- Остале текуће дотације и трансфери, са 2.155.524 на 1.806.710
(умањује се за 348.814)
Измене у делу сопствених средстава:
- позиција 290- Накнаде трошкова за запослене, са 435.000 на 460.000
(увећава се за 25.000)
- позиција 292- Трошкови платног промета и банкарских услуга, са 0 на 20.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 293- Енергетске услуге, са 100.000 на 0
(умањује се за 100.000)
- позиција 294- Комуналне услуге, са 50.000 на 0
(умањује се за 50.000)
(увећава се за 10.000)
-позиција 296- Трошкови осигурања, са 0 на 10.000
- позиција 297- Трошкови службених путовања у земљи, са 10.000 на 0 (умањује се за 10.000)
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- позиција 298- Услуге образовања и усавршавања запослених, са 50.000 на 10.000
(умањује се за 40.000)
- позиција 300- Репрезентација, са 50.000 на 31.000
(умањује се за 19.000)
- позиција 306- Административни материјал, са 100.000 на 30.000
(умањује се за 70.000)
(умањује се за 12.000)
- позиција 308- Материјал за саобраћај, са 20.000 на 8.000
- позиција 309- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 1.400.000 на 320.000
(умањује се за 1.080.000)
- позиција 312- Обавезне таксе, са 0 на 10.000
(увећава се за 10.000)
Уводи се нова позицијa у делу сопствених средстава:
-позиција 288/1- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, економска
класификација 414100, са износом од
190.000
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Члан 10 .
Члан 16. Одлуке, мења се и гласи:
Средства буџета у износу од 376.223.015 динара и средства из сопствених извора у износу од 8.312.571 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:
Индикатори
Раздео/
Глава

ПРОГРАМ

ПРОГРАМ 1

5

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат

НАЗИВ

Циљ

Структура буџета

Назив индикатора

Вредност у
2016.год.

Очекивана
вредност у
2017. год.

Циљана
вредност
2018. год.

Циљана
вредност
2019. год.

Циљана
вредност
2020. год.

Извор
верификације

10%

13%

14%

15%

15%

Регистар планских
докумената

4.860.000

0

4.860.000

0

1

1

2

2

3.540.000

0

3.540.000

2

2

3

3

4

Службени лист
општине Блаце
Службени лист
општине Блаце

1101

Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

Просторни развој у складу
са плановима

Проценат покривености територије урбанистичком
планском документацијом

1101-0001

Просторно и
урбанистичко
планиарње

Повећање покривености
територије планском и
урбанистичком
документацијом

Број усвојених планова генералне регулације у односу на
број предвиђених планова вишег реда
Проценат површине покривен плановима детаљне
регулације

Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

укупно

5

1101-0002

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

Eфикасан процес озакоњења

Укупан број озакоњених објеката у години

30

100

100

100

100

Регистар издатих
аката

570.000

0

570.000

5

1101-0004

Стамбена подршка

Планско управљање
стамбеном подршком

Број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа

22

22

22

22

22

Регистар имовине

450.000

0

450.000

5

1101-0005

Остваривање јавног
интереса у
одржавању зграда

Очување и унапређење
стамбеног фонда

Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу
својстава зграда

0

0

1

1

1

Уговори

300.000

0

300.000

Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује
и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних
зелених површина

1.590,00 м2

1.590,00 м2

1.600,00 м2

1.600,00 м2

94.693,00 м2

94.693,00 м2

90.000,00 м2

90.000,00 м2 90.000,00 м2

39.587.000

0

39.587.000

ПРОГРАМ 2

1102

Комуналне
делатности

Повећање покривености
територије комуналним
делатностима одржавања
јавних зелених, површина Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа
у односу на укупан број м2 јавне намене
одржавања чистоће на
површинама јавне намене и
зоохигијене
Број м2 територије покривен услугом зоохигијене у
односу на укупан број м2 територије

Програм
1.600,00 м2 одржавања зелених
површина

306км2/306к 306км2/306к 306км2/306к 306км2/306к 306км2/306к
м
м
м
м
м

Програм
одржавања чистоће
на површинама
јавне намене
Програм
одржавање
зоохигијене

Повећање покривености
насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем

Укупна количина потрошене електричне енергије
(годишње)

1.302.866 kw

1.300.866 kw

1.300.866 kw

Рационално снабдевање
водом за пиће

Степен физичких губитака у мрежи (%)

30

30

25

25

20

Подаци ЈКП Блаце

1.300.866 kw 1.300.866 kw

Рачуни за
утрошену енергију

5

1102-0001

Управљање/
одржавање јавним
осветљењем

Aдекватно управљање јавним
осветљењем

Укупан број интервенција по поднетим иницијативама
грађана за замену светиљки када престану да раде

400

360

300

300

300

Евиденција службе
Фонда за
грађевинско
земљиште

18.100.000

0

18.100.000

5

1102-0002

Одржавање јавних
зелених површина

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије

Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и
одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених
површина

1.590,00 м2

1.590,00 м2

1.600,00 м2

1.600,00 м2

1.600,00 м2

Програм одржавања
зелених површина

1.800.000

0

1.800.000
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Индикатори
Глава

ПРОГРАМ

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат

НАЗИВ

Циљ

Извор
верификације

Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

укупно

22/22

Програм одржавања
чистоће на
површинама јавне
намене

3.900.000

0

3.900.000

Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње

Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица

154

164

150

150

150

Евиденција службе
Фонда за
грађевинско
земљиште

500.000

0

500.000

Ефикасно и рационално
спровођење даљинског
грејања и минималан
негативан утицај на животну
средину

Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији

90 дин/м2

90 дин/м2

90 дин/м2

90 дин/м2

90 дин/м2

Евиденција ЈКП
"Блаце",
дистрибутер
топлотне енергије

1.500.000

0

1.500.000

Број кварова по км водоводне мреже

3

2

2

1

1

Извештај "ЈКП"
Блаце

485.000

0

485.000

Број км реконстуисане водоводне мреже у Блацу

0

1

3,3

6

9

Записник о
примопредаји
радова

13.302.000

0

13.302.000

Број отворених / број затворених предузећа

56/53

57/53

58/53

60/53

60/53

Евиденција службе
за ЛЕР

Број предузетничких радњи активних након прве две
године од оснивања

0

1.500.000

150

160

160

160

Евиденција службе
за ЛЕР

1.500.000

150

Повећање броја запослених
кроз мере активне политике
запошљавања

Број новозапослених жена уз помоћ успостављених
механизама за финансијску подршку за запошљавање

45

40

40

40

45

Уговори о стручној
пракси и јавним
радовима

1.500.000

0

1.500.000

Повећање прихода од
туризма

Пораст прихода од боравишне таксе

30000

60000

100000

150000

150000

Завршни рачун
буџета

Повећање смештајних
капацитета туристичке
понуде

Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга
ноћења у граду/општини

5

15

10

10

Завршни извештај
категоризације

5

1102-0007

Производња и
дистрибуција
топлотне енергије

5

1102-0008

Управљање и
Адекватан квалитет пружених
снадбевање водом за
услуга водоснабдевања
пиће

5

1102-П01

Реконструкција
водоводне мреже у
Блацу

Побољшање квалитета
водоводне инфраструктуре

1501

Локални
економски развој

Отварање нових предузећа и
предузетничких радњи на
територији града/општине

Развој туризма

Циљана
вредност
2020. год.

22/22

Зоохигијена

1502

Циљана
вредност
2019. год.

22/22

1102-0004

ПРОГРАМ 4

Циљана
вредност
2018. год.

22/22

5

Мере активне
политике
запошљавања

Очекивана
вредност у
2017. год.

22/22

1102-0003

1501-0002

Вредност у
2016.год.

Степен покривености територије услугама одржавања
чистоће јавно-прометних површина (број улица које се
чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)

5

5

Назив индикатора

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће јавних
површина

Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене

ПРОГРАМ 3

Структура буџета

14.423.937

304.871

14.728.808

5

1502-0002

Промоција
туристичке понуде

Адекватна промоција
туристичке понуде
града/општине на циљаним
тржиштима

Број догађаја који промовишу туристичку понуду
града/општине у земљи и/или иностранству накојима
учествује то ТО града/општине

2

2

2

2

2

Извештаји
манифестација

1.350.000

0

1.350.000

5,05

1502-0002

Промоција
туристичке понуде

Адекватна промоција
туристичке понуде
града/општине на циљаним
тржиштима

Број догађаја који промовишу туристичку понуду
града/општине у земљи и/или иностранству накојима
учествује то ТО града/општине

11

12

12

13

13

Извештаји
манифестација

13.073.937

304.871

13.378.808

0101

Пољопривреда и
рурални развој

Раст производње стабилност
дохотка произвођача

Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у
укупном броју пољопривредних газдинстава

62%

65%

70%

70%

70%

Извештај службе за
пољопривреду

17.000.000

0

17.000.000

0101-0001

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су
корисници директног плаћања у односу на укупан број
пољопривредних газдинстава

700

710

720

720

720

Извештај службе за
пољопривреду

17.000.000

0

17.000.000

ПРОГРАМ 5

5
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Индикатори
Глава

ПРОГРАМ

ПРОГРАМ 6

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат

0401

НАЗИВ

Заштита животне
средине

Назив индикатора

Вредност у
2016.год.

Очекивана
вредност у
2017. год.

Циљана
вредност
2018. год.

Циљана
вредност
2019. год.

Циљана
вредност
2020. год.

Извор
верификације

Унапређење управљања
комуналним и осталим
отпадом

Проценат становништва покривеног услугом
прикупљања комуналног отпада

60%

70%

75%

80%

80%

Извештај о
обављању
комуналних
делатности

Унапређење управљања
отпадним водама

Број становника прикључен на јавну канализацију у
односу на укупан број становника

Циљ

0401-0004

Управљање
отпадним водама

5

0401-0005

Спровођење редовних мерења
Управљање
на територији града/општине
комуналним отпадом и испуњење обавеза у складу
са законима

0701

Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

5

0701-0002

ПРОГРАМ 8

5,06

5

2001

2001-0001

2001-П01

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Предшколско
васпитање и
образовање

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

Реконструкција и
доградња ПУ,,Наша
радост"

Развијеност инфраструктуре
у контексту доприноса
социо економском развоју

Проширење капацитета
установе

6.550.000

0

6.550.000

5600/11650

5560/11650

5570/11650

5580/11650

1

1

1

1

1

Извештај ЈКП Блаце

1.400.000

0

1.400.000

Број спроведених мерења количина комуналног отпада у
складу са Законом о управљању отпадом

0

2

2

1

1

Извештаји са
мерења

5.150.000

0

5.150.000

Дужина изграђених саобраћајница које су у
надлежности општине (у км)

125

127

129

130

131

Извеш. о реализ.
Год. програма
уређивања грађ.
земљишта

30.658.342

0

30.658.342

2

2

3

3

3

Извеш. о реализ.
Год. програма
уређивања грађ.
земљишта
30.658.342

0

30.658.342

Извеш. о реализ.
Год. програма
уређивања грађ.
земљишта

30.838.164

1.089.000

31.927.164

30.772.164

1.089.000

31.861.164

66.000

0

66.000

Опремање и одржавање
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова
саобраћајне сигнализације на
и семафора
путевима и улицама

Обезбеђени адекватни услови
за Васпитно-образовни рад са
децом уз повећан обухват

укупно

5500/11650

Одржавање квалитета путне
мреже кроз реконструкцију и
Број километара санираних и/или реконструисаних путева
редовно одржавање асфалтног
покривача

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем
и образовањем

Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

Извештај о
обављању
комуналних
делатности

Максимално могућа
Проценат покривености територија услугама прикупљања и
покривеност корисника и
одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу
територија услугама уклањања
на укупан број насеља)
отпадних вода

5

ПРОГРАМ 7

Структура буџета

20

10

50

50

50

Проценат уписане деце у односу на број укупно
пријављене деце

90%

95%

95%

95%

95%

Евиденција ПУ

Просечан број деце у групи (јасле, предсшколски,
припремни предшколски програм/ппп)

20

22

21

21

21

Евиденцијаспискови
присутности деце

Просечан бројдеце по васпитачу/васпитачици (јасле,
предшколски,ппп)

11

11

12

12

12

Евиденцијаспискови
присутности деце
Евиденцијаспискови
присутности деце и
решења о умањењу
цене

Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на
укупан број деце

17,71%

13,04%

15,30%

15,30%

15,30%

Број уписане деце

180

200

210

210

210

Деловодник
ПУ,,Наша радост"
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Индикатори
Глава

ПРОГРАМ

ПРОГРАМ 9

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат
2002

НАЗИВ

Основно
образовање и
васпитање

Циљ

5

5

2002-0001

2002-П01

ПРОГРАМ 10 2003

5

2003-0001

ПРОГРАМ 11 0901

5

5

0901-0001

0901-0005

Функционисање
основних школа

Техничка
модернизација
ОШ,,Стојан
Новаковић" Блаце

Вредност у
2016.год.

Очекивана
вредност у
2017. год.

Циљана
вредност
2018. год.

Циљана
вредност
2019. год.

Циљана
вредност
2020. год.

Извор
верификације

100%/100%

100%/100%

100%/100%

100%/100%

100%/100%

Евиденција ОШ

Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз
у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)

22%

22%

22%

22%

22%

Годишњи план рада

Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу
на укупан број ученика

170

220

230

235

235

Годишњи план рада

Број деце која се образују по ИОПЗ

2

9

10

10

10

Годишњи план рада

Назив индикатора

Потпуни обухват основним Обухват деце основним образовањем (разложено према
образовањем и васпитањем
полу)
Повећање доступности и
приступачности основног
образовањља деци
Унапређење квалитета
образовања и васпитања у
основним школама

Структура буџета
Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

укупно

25.035.212

0

25.035.212

22.275.212

0

22.275.212

Уговор о јавној
набавци

2.760.000

0

2.760.000

Техничка модернизација

Број набављених нових техничких уређаја (рачунара,
лаптопова, пројектора, магнетних белих табли за писање)

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Број деце која су обухваћена средњим образовањем

308

320

320

320

320

Извештаји о
остварености

11.993.356

0

11.993.356

Обезбеђени прописани услови
за васпитно-образовни рад у
средњим школама и безбедно
одвијање наставе

Просечан број ученика по одељењу

25

24

24

24

24

Извештај о
остварености
годишњег плана
рада

11.993.356

0

11.993.356

Социјална и дечија
заштита

Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

Проценат корисника финансијске подршке и подршке у
натури у односу на укупан број корисниа социјалне и
дечије заштите

94%

94%

94%

94%

94%

Списковиевиденције

23.843.400

0

23.843.400

Једнократне помоћи
и други облици
помоћи

Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на
укупан број грађана

650

650

650

650

650

Унапређење заштите
сиромашних

Списковиевиденције

Број грађана-корисника других мера материјалне подрке
(нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана

0

4.346.130

400

400

400

400

Списковиевиденције

4.346.130

400

Број акција на прикупљању различитх врста помоћи

11

11

11

11

11

Извештај о
спроведеним
акцијама-пројектима
0

2.732.270

200

200

200

200

200

Евиденција Црвеног
крста

2.732.270

Број корисника народне кухиње
Број волонтера Црвеног крста

35

35

35

35

35

Списковиевиденције

Средње образовање
и васпитање

Функционисање
средњих школа

Подршка
реализацији
програма Црвеног
крста

Социјално деловање олакшавање људске патње
пружањем неопходне ургентне
помоћи лицима у невољи,
развијањем солидарности међу
људима, организовањем
различитих облика помоћи

80

5

0901-0006

Подршка деци и
породици са децом

Унапређење популационе
политике

Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне
популационе политике

3

3

3

3

3

Одлука о буџету
општине Блаце

8.250.000

0

8.250.000

5

0901-0003

Дневне услуге у
заједници

Подстицање развоја
разноврсних социјалних и
других услуга у заједници

Број удружења/хуманитарних организација које добијају
средства из буџета града/општине

5

5

5

5

5

Извештај о
реализација пројекта

8.015.000

0

8.015.000
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Индикатори

Глава

5

ПРОГРАМ

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат

0901-П01

ПРОГРАМ 12 1801

НАЗИВ

Пројекти
Комесаријата за
избеглице

Здравствена
заштита

Циљ

Побољшање социјалноекономских услова живота
грађана који припадају
посебно осетљивим
социјалним групама
Унапређење здравља
становништва

Вредност у
2016.год.

Очекивана
вредност у
2017. год.

Циљана
вредност
2018. год.

Циљана
вредност
2019. год.

Циљана
вредност
2020. год.

Извор
верификације

4

3

3

3

3

Евиденција
Повереника за
избеглице

Очекивано трајање живота становника града/општине

78

80

80

80

80

4

4

3

3

130

120

120

Назив индикатора

Број породица којима је обезбеђено адекватно становање

5

1801-0001

Функционисање
Унапређење доступности,
Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета
установа примарне
квалитета и ефикасности ПЗЗ
рада/општине
здравствене заштите

5

1801-0002

Мртвозорство

5

1801-0003

Спровођење
активности из
области друштвене
бриге за јавно
здравље

ПРОГРАМ 13 1201

Развој културе и
информисања

Број умрлих на територији општине, ван домова здравља и
болница
Стварање услова за очување и
унапређење здравља
становништва

Подстицање развоја културе

Структура буџета

Број посебних програма и пројеката из области јавног
здравља

Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

укупно

500.000

0

500.000

На основу слободне
процене

5.554.060

0

5.554.060

3

Уговори о раду

5.280.000

0

5.280.000

120

120

Службена
евиденција

174.060

0

174.060

2

2

2

Службена
евиденција

100.000

0

100.000

Извештај о раду,
Завршни рачун
21.025.793

1.387.700

22.413.493

Број посетиоца програма који доприносе остваривању
општег интереса у култури који су одржани на 1000
становника

2500

3000

4000

4000

4000

Број реализованих програма на 1000 становника који
доприносе остваривању општег интереса у култури

9

12

20

20

20

5,02

1201-0001

Функционисање
локалних установа
културе

Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе

Број запослених у установама културе у односу на укупан
број запослених у ЈЛС

6/159

6/159

6/159

6/159

6/159

Службена
евиденција

11.710.181

1.225.000

12.935.181

5,03

1201-0001

Функционисање
локалних установа
културе

Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе

Број запоселених у установама културе у односу на укупан
број запослених у ЈЛС

7/159

6/159

6/159

6/159

6/159

Службена
евиденција

7.355.612

162.700

7.518.312

5

1201-0001

Функционисање
локалних установа
културе

Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе

Број запослених у установама културе у односу на укупан
број запослених у ЈЛС

17/159

17/159

16/159

16/159

16/159

Службена
евиденција

360.000

0

360.000

5

1201-0004

Остваривање и
Повећана понуда квалитетних
унапређење јавног
медијских садржаја из области Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног
интереса у области
друштвеног живота локалне
информисања
јавног информисања
заједнице

4

4

4

4

4

Службена
евиденција

1.600.000

0

1.600.000

Број спортских организација преко којих се остварује
јавни интерес у области спорта

2

2

2

2

2

Службени лист
општине Блаце

44.202.011

5.531.000

49.733.011

Број годишњих програма спортских организација
финансираних од стране града/општине

12

14

14

14

14

Службена
евиденција

18.650.000

0

18.650.000

ПРОГРАМ 14 1301

5

1301-0001

Развој спорта и
омладине

Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки
општине

Подршка локалним
спортским
организацијама ,
удружењима и
савезима

Унапређење подршке
локалним спортским
организацијама преко којих се
остварује јавни интерес у
области спорта
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Индикатори
Глава

5,04

ПРОГРАМ

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат

НАЗИВ

1301-0004

Функционисање
локалних спортских
установа

Циљ

Обезбеђивање услова за рад
установа из области спорта

Структура буџета

Назив индикатора

Вредност у
2016.год.

Очекивана
вредност у
2017. год.

Циљана
вредност
2018. год.

Циљана
вредност
2019. год.

Циљана
вредност
2020. год.

Извор
верификације

Број спортских организација који користе услуге устванове
из области спорта

10

10

10

10

10

Број уговора

Број одржаних спортских приредби у установама из области
спорта

3

3

3

3

3

Извештај о
реализацији

Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

21.970.198

5.531.000

укупно

27.501.198

5

1301-0005

Спровођење
омладинске
политике

Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

Број младих корисника услуга мере омладинске политике

180

200

250

280

280

Извештај Савета за
младе

500.000

0

500.000

5

1301-П01

Изградња комплекса
отворених базена у
Блацу

Увећан број спортско
рекреативних објеката

Број спортских објеката

6

7

7

7

7

Извештај спортског
центра

1.260.000

0

1.260.000

5

1301-П02

Омладински центар

Број дневних посета Омладинском центру

0

0

10

15

20

Извештај о раду
Омладинског центра

1.321.813

0

1.321.813

5

1301-П03

Дечије игралиште

Број деце која дневно користе дечије игралиште

60

100

120

130

140

Анкета

500.000

0

500.000

Број донетих аката органа и служби града/општине

240

240

240

240

240

Службени лист
општине Блаце

80.767.941

0

80.767.941

Функционисање управе

Проценат попуњености радних места која подразумевају
вођење управног поступка

100%

100%

100%

100%

100%

Службена
евиденција

70.179.155

0

70.179.155

Број иницијатива/предлога месних заједница према
граду/општини у вези са питањима од интереса за локално
становништво

49

50

55

55

55

Финансијски
планови месних
заједница

1.310.000

0

1.310.000

100

100

100

100

100

Евиденција
предмета ОЈП

1.718.786

0

1.718.786

105/150

110/150

110/150

110/150

Евиденција
предмета
инспекцијске службе

600.000

0

600.000

100%

100%

100%

100%

Евиденција службе
за буџет, финансије
и ЛПА

60.000

0

60.000

ПРОГРАМ 15 0602

Опште услуге
локалне
самоуправе

Активније учешће младих у
креирању омладинске
политике
Увећање број дечијих
игралишта
Одрживо управно и
финансијско фунционисање
града/општине у складу са
надлежностима и пословима
локалне самоуправе

5

0602-0001

Функционисање
локалне самоуправе
и градских општина

5,01

0602-0002

Функционисање
месних заједница

Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница

4

0602-0004

Општинско/градско
правобранилаштво

Заштита имовинских права и Број решених предмета у односу на укупан број предмета на
интереса града/општине
годишњем нивоу

5

0602-0006

Инспекцијски
послови

Квалитетно обављање
инспекцијских послова

Број решених предмета у односу на број примљених
предмета

5

0602- 0007

Функционисање
националних савета
националних
мањина

Остваривање права
националних мањина у
локалној заједници

Проценат остварења програма националних мањина који се
финансира из буџета града/општине

5

0602-0009

Текућа буџетска
резерва

3.000.000

0

3.000.000

5

0602-0010

Стална буџетска
резерва

400.000

0

400.000

5

0602-0014

Управљање у
ванредним
ситуацијама

2.600.000

0

2.600.000

Изградња ефикасног
превентивног система заштите
и спасавања на избегавању
Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре
последица елементарних и
других непогода

100%

120

120

120

120

120

Евиденција ЕПС филијала Блаце
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Индикатори
Глава

5

ПРОГРАМ

Шифра
Програма/
Прог.актив
ност/
Пројекат

0602-П01

ПРОГРАМ 16 2101

НАЗИВ

Циљ

Пројекти удружења
грађана и НВО

Подржати програме/пројекте
удружења грађана и НВО, који
утичу на остваривање
интереса од јавног значаја

Политички систем
локалне амоуправе

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

Структура буџета

Назив индикатора

Вредност у
2016.год.

Очекивана
вредност у
2017. год.

Циљана
вредност
2018. год.

Циљана
вредност
2019. год.

Циљана
вредност
2020. год.

Извор
верификације

Број пројеката удружења грађана и НВО

13

13

15

15

15

Уговори и решења

Средства из
Средства из
сопствених
буџета
прихода

укупно

900.000

0

900.000

16.933.799

0

16.933.799

1

2101-0001

Функционисање
Скупштине

Функсионисање локалне
Скупштине

Број седница Скупштине

8

9

9

9

9

Евиденција службе
за буџет, финансије
и ЛПА

7.773.550

0

7.773.550

2

2101-0002

Функционисање
извршних органа

Функционисање извршних
органа

Број седница Скупштине

230

230

230

230

230

Службени лист
општине Блаце

2.969.000

0

2.969.000

3

2101-0002

Функционисање
извршних органа

Функционисање извршних
органа

Број донетих аката

50

50

50

50

Службени лист
општине Блаце

6.191.249

0

6.191.249

Енергетска
ефикасност и
обновљиви извори
енергије

Смањење расхода за
енергију

Процентуално учешће расхода за набавку енергије у
укупним расходима

9%

8%

7%

7%

7%

Евиденција службе
за буџет, финансије
и ЛПА

1.450.000

0

1.450.000

Одржавање фасаде
ОШ,,Стојан
Новаковић" у Блацу

Смањење расхода за енергију

Процентуално учешће расхода за набавку енергије у
укупним расходима

25%

24%

22%

22%

20%

Евиденција службе
за буџет, финансије
и ЛПА

1.450.000

0

1.450.000

УКУПНО:

376.223.015

8.312.571

384.535.586

ПРОГРАМ 17 0501

5

0501-П01
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IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Члан 17. Одлуке, мења се и гласи:
Одлуком о буџету општине Блаце за 2018. годину средства за плате обезбеђују
се, за:
- 44 запослених на неодређено, 10 запослених на одређено време, 2 изабрана лица
и 4 постављена лица у органима и службама јединице локалне власти.
- 9 запослених на неодређено, 4 запослена на одређено време и 2 именована лица
у установама културе.
- 24 запослених на неодређено, 12 запослених на одређено време и 1 именовано
лице у Предшколској установи ,,Наша радост” Блаце
- 7 запослених на неодређено време, 3 запослена на одређено време и 1 именовано
лице у СЦ,, Блаце”
- 2 запослена лица на неодређено време, 2 запослена на одређено време и 1
именовано лице у Туристичкој организацији ,,Блаце“
Средства за плате запослених, изабраних, постављених и именованих лица,
извршаваће се у складу са Законом.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су у складу са овом одлуком.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи до 31.12.2018. године и биће
објављена у ,,Службеном листу општине Блаце“.
Број : I-04-400-1202/18
У Блацу, 17.07.2018.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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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 и 113/17), члана 41. став 1. тачка 39. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце", бр. 6/18-пречишћени текст), Скупштина општине Блаце на седници
одржаној: 17.7.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Блаце за период од I до VI
2018. године, број II-400-1182/18, од 14.07.2018. године, Општинске управе - Одељења за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-400-1182/18
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 49. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други закон, 101/2016други закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 14. и члана 75. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст) и члана 27. став 2. и 3.
Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број
13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је
ОДЛУКУ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Констатује се престанак функције председнику општине Блаце Зорану Јозићу,
професору разредне наставе, из Блаца, на основу писане оставке број I-02-1217/2018 од
17.7.2018. године.
Члан 2.
Одлуку доставити: Зорану Јозићу, из Блаца, Општинској управи општине БлацеОдељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Одељењу за општу
управу, заједничке и људске ресурсе и архиви Скупштине општине Блаце.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
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. Одредбама члана 49. наведеног Закона, између осталог, прописано је
да председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 14. 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 75. Статута општине Блаце, прописано је да
председник општине може бити разрешен пре истека времена на који је биран.
Одредбама члана 27. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Блаце,
прописано је да председник општине може поднети оставку. Оставка се подноси у
писаној форми (став 3. наведеног члана Пословника).
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Дана 17.7.2018. године досадашњи председник општине Блаце Зоран Јозић
поднео је Скупштини општине Блаце писану оставку на функцију председника општине
Блаце, број I-02-1217/2018 од 17.7.2018. године, у којој је навео да подноси оставку на
место председника општине Блаце, из личних разлога.
Обзиром на напред цитиране одредбе Закона о локалној самоуправи, Статута
општине Блаце и Пословника о раду Скупштине општине Блаце, као законских и
подзаконских аката, након поднете писане оставке Зорана Јозића на функцију
председника општине Блаце број I-02-1217/2018 од 17.7.2018. године, Скупштина
општине Блаце је на 26. седници одржаној дана 17.7.2018. године, констатовала
престанак функције досадашњем председнику општине Блаце Зорану Јозићу и донела
Одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-1217/2018
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић
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На основу члана 32. став 1. тачка 12., члана 43. став 1. и став 3. и члана 51.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 –други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 14. и
члана 63. став 1. и 3. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
6/2018-пречишћен текст) и члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
За председника општине Блаце изабран је Милан Ћурчић, дипломирани
економиста, из с. Ђуревац.

.

Члан 2.
Изабрани председник општине Блаце ступа на функцију председника општине
дана 18.7.2018. године.
Мандат изабраног председника општине Блаце траје до истека мандата
Скупштине општине Блаце.
Члан 3.
Одлуку доставити: Милану Ћурчићу, из с. Ђуревац, Општинској управи општине
Блаце-Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Одељењу за
општу управу, заједничке послове и људске ресурсе општине Блаце и архиви
Скупштине општине Блаце.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
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 43. став 1. наведеног Закона прописано да
председникa општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине
општин, а ставом 3. наведеног члана закона прописано је да председник Скупштине
општине предлаже кандидата за председника општине.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 14. 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 63. став 1. Статута општине Блаце прописано је да
председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири
године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника у Скупштини општине,
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док је одредбама става 3. наведеног члана Статута прописано да председник Скупштине
општине предлаже кандидата за председника општине.
Одредбама члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Блаце прописано је
да председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине, те да се
предлог подноси у писаној форми и садржи име и презиме кандидата, кратку
биографију и страначку припадност, да се о предложеном предлогу отвара претрес, да
председника општине бира Скупштина из реда одборника, на време од 4 године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника, те да гласањем за председника општине
руководи председник Скупштине и Комисија од 3 члана коју одреди Скупштина из
различитих политичких организација којима помаже секретар Скупштине.
У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, председник
Скупштине општине Блаце, као једини овлашћени предлагач, је Скупштини општине
Блаце, дана 17.7.2018. године поднео писани предлог број I-02-1218/2018 и за кандидата
за председника општине Блаце предложио је Милана Ћурчића, дипломираног
економисту, из с. Ђуревац, одборника у Скупштини општине Блаце, са изборне листе
„Александар Вучић-Србија побеђује“, запосленог у Центру за социјални рад „Блаце“, са
седиштем у Блацу.
Обзиром да је наведени предлог кандидата за председника општине Блаце
поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама Закона о
локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду Скупштине општине
Блаце, те да је исти, након спроведеног законом прописаног поступка избора и
достављања извештаја о спроведеном избору број I-02-1233/2018 од стране Комисије за
спровођење поступка за избор за председника општине Блаце Милана Ћурчића, коју је
именовала Скупштина општине Блаце, усвојен на 26. седници Скупштине општине
Блаце одржаној дана 17.7.2018. године, већином гласова од укупног броја одборника,
јер је 16 одборника гласало за његов избор на функцију председника општине (од
укупно 25 одборника у Скупштини општине Блаце), одлучено је као у диспозитиву
Одлуке.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-1218/2018
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 43. став 2. и 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 41. став 1. тачка 14. и члана 63. став
2. и 4. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/2018пречишћен текст) и члана 28. Пословника о раду Скупштине општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
За заменицу председника општине Блаце, изабрана је Сузана Вељовић, инжењер
прехрамбене технологије, из Блаца.
Члан 2.
Мандат изабране заменице председника општине Блаце траје до истека мандата
Скупштине општине Блаце
Члан 3.
Одлуку доставити: Сузани Вељовић, из Блаца, Општинској управи општине
Блаце-Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Одељењу за
општу управу, заједничке послове и људске ресурсе и архиви Скупштине општине
Блаце.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
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 43. став 2. наведеног Закона прописано да
председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност, док је ставом 4. наведеног члана Закона
прописано да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика
председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин
као председника општине.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 14. 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.
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Одредбама члана 63. став 2. Статута општине Блаце прописано је да председник
општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност, док је ставом 4. наведеног члана Статута прописано да кандидат
за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда
одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника општине.
Одредбама члана 28. Пословника о раду Скупштине општине Блаце, између
осталог, прописано је да кандидат за председника општине предлаже кандидата за
заменика председника општине из реда одборника, кога бира Скупштина по поступку за
избор председника општине, на време од четири године.
У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, кандидат за
председника општине Блаце, као овлашћени предлагач, је на седници Скупштине
општине Блаце, која је одржана дана 17.7.2018. године, поднео предлог кандидата за
избор заменика председника општине Блаце и за кандидата предложио је Сузану
Вељовић, инжењера прехрамбене технологије, из Блаца.
Обзиром да је наведени предлог кандидата за заменика председника општине
Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама
Закона о локалној самоуправи, члана 63. став 4. Статута општине Блаце и члана 28.
Пословника о раду Скупштине општине Блаце, те да је исти, након спроведеног
законом прописаног поступка избора и достављеног извештаја број I-02-1233/2018 од
стране Комисије за спровођење поступка за избор заменице председника општине
Сузане Вељовић, из Блаца, коју је именовала Скупштина општине Блаце, усвојен на 26.
седници Скупштине Општине одржаној дана 17.7.2018. године, већином гласова од
укупног броја одборника, јер је 16 одборника гласало за њен избор на функцију
заменице председника општине (од укупно 25 одборника у Скупштини општине Блаце),
одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-1237/2018
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. 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 41. став 1. тачка 14. и члана 76. Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Констатује се престанак функције заменици председника општине Блаце
Снежани Секулић, мастер економисти, из Блаца, због поднете оставке председника
општине Блаце.
Члан 2.
Одлуку доставити: Снежани Секулић, из Блаца, Општинској управи општине
Блаце-Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, Одељењу за
општу управу, заједничке и људске ресурсе и архиви Скупштине општине Блаце.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
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 1. наведеног Закона прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и
општинског већа.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 14. 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 76. Статута општине Блаце прописано је да разрешењем
председника општине престаје мандат заменика председника општине и Општинског
већа.
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Обзиром на напред цитиране одредбе закона и подзаконских аката, имајући у
виду да је Одлуком Скупштине општине Блаце број I-02-1217/2018 од 17.7.2018. године
досадашње председнику општине Блаце Зорану Јозићу констатован престанак функције
председника општине на основу поднете писане оставке број I-02-1217/2018 од
17.7.2018. године, то је Скупштина општине Блаце, на 26. седници одржаној дана
17.7.2018. године, одлучила као у диспозитиву Одлуке.
Правна поука: против ове Одлуке може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 дана од дана пријема Одлуке.
Број: I-02-1234 /2018
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу чл. 76, 77, 78. и 79. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17) и члана 41. став 1. тачка 8.
Статута општине Блаце (“Службени лист општине Блаце”, бр. 6/18 – пречишћени текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 7. 2018. године, донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
за 2018. годину
Члан 1.
Тачка 2. Кадровског плана Општинске управе општине Блаце за 2018. годину („Службени
лист општине Блаце“, број 13/17) мења се, тако да сада гласи:
2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у
2018. години за коју се доноси Кадровски план
Радна места службеника на положају
Број извршилаца
Начелник Општинске управе општине Блаце 1
Звања службеника и намештеника
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник

Број извршилаца
8
15
3
7
5

9

Члан 2.
У осталом делу Кадровски план Општинске управе општине Блаце за 2018. годину број: I-022294/17, од 17.12.2017. године („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17) остаје
неизмењен.
Члан 3.
Измена и допуна Кадровског плана Општинске управе општине Блаце за 2018. годину ступа
на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: I-02-1169/2018
У Блацу, 17. 7. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић
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На основу члана. 32. став 1. тачка 6. чл. 54. став 3. и члана 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – и др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), чл. 41.
став 1. тачка 8. и члана 82. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце", бр. 6/18 - пречишћени
текст) Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 7. 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се надлежност, унутрашња организација, начин рада, начин руковођења,
односи са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске
управе општине Блаце (у даљем тексту: Општинска управа).
Члан 2.
Општинска управа је орган Општине.
Општинска управа образује са као јединствени орган.
Члан 3.
Општинска управа обавља послове из свог делокруга рада у складу са Уставом, Законом и
Статутом општине Блаце.
Члан 4.
Рад Општинске управе доступан је јавности, подложан критици и контроли грађана у складу са
Законом и Статутом општине Блаце.
Рад Општинске управе организује се тако да се омогући законито, ефикасно и благовремено
остваривање права и интереса грађана.
Члан 5.
У Општинској управи забрањено је оснивање политичких странака, других политичких
организација или њихових унутрашњих организационих облика.
Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно и савесно, не
руководећи се својим политичким убеђењима нити их смеју изражавати и заступати.
Постављена и запослена лица у Општинској управи не могу бити чланови органа политичких
организација.
Члан 6.
Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине Блаце.
Поред послова из изворне надлежности, Општинској управи се Законом може поверити обављање
послова из оквира права и дужности Републике Србије.
За обављање поверених послова Република Србија обезбеђује средства.
II - ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 7.
Општинска управа:
1. припpема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;
2. припрема акта о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе
органи општине;
3. извршава одлуке и друге акте Скупштине, председника Oпштине и Општинског већа;
4. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
5. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
6. извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;
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8. води јединствену евиденцију непокретности у својини општине, у складу са Законом, подзаконским
актом и Одлуком Скупштине општине;
9. обавља послове из области заштите права пацијената;
10. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности општине и поверених
послова, председнику Општине, Општинском већу и Скуштини по потреби, а најмање једном годишње.
Члан 8.
Општинска управа у обављању управног надзора може:
1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,
2. изрећи мандатну казну,
3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев
за покретање прекршајног поступка,
4. издати привремено наређење, односно забрану,
5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан,
6. предузети и друге мере за које је овлашћена Законом, прописом или општим актом.
Члан 9.
Председник општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из
појединих области (економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др).
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези
са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше и друге послове
утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити најмање три помоћника председника Општине.
Ш -ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 10.
У Општинској управи образују се основне и унутрашње организационе јединице.
Члан 11.
Основне организационе јединице су одељења а посебна организациона јединица је кабинет председника
општине.
Одељења се образују према врсти, међусобној повезаности и обиму послова чијим се вршењем обезбеђује
законит, ефикасан и усклађен рад у области за коју се образују.
Члан 12.
Председник општине усмерава и усклађује рад Општинске управе.
Члан 13.
У Општинској управи основне организационе јединице су:
1. Одељење за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе,
2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове,
3. Одељење за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију,
4. Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију,
5. Одељење за привреду, локални економски развој и друштвене делатности,
6. Oдељење органа општине,
7. Одељење за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу.
Члан 14.
Одељење за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе врши послове из области радних
односа радника Општинске управе, изабраних, именованих и постављених лица.
Одељење за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе врши послове Општинске управе
које се односе на послове пријемне канцеларије, врши послове овере потписа, рукописа и преписа,
администратнвно техничке послове на пријему, евидентирању и отпремању поште, послове архиве и
картотеке. Обављање неопходних стручних, техничких и других послова за потребе свих одељења и
служби општинске управе на коришћењу информатичке технологије и експлоатације рачунарске опреме,
послове анализе и развоја информационог система Општинске управе (посебно електронске управе).
Самостално израђује и уводи нова апликативна решења у циљу спровођења и примене стандардизованих
аката Општинске управе, одржава их и врши измене ради усаглашавања са новим законским прописима и
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потребама корисника. Ради на увођењу нових хардверских решења, стара се о раду рачунарске мреже,
оперативних система и врши заштиту података информационог система Општинске управе у складу са
законом и Уредбом о обезбеђивању и заштити информационих система државних органа. Прати
савремена достигнућа из области информатике, предлаже начин стручног усавршавања и врши обуку
корисника. Израђује и одржава WЕB презентацију Општинске управе и општине у целини. Врши послове
уноса, контроле, ажурирања и обезбеђивања података. вођење бирачког списка за општину Блаце, као и
обављање стручних и административних послова у поступку спровођења личних изјашњавања грађана и
поступку спровођења избора, послове превоза службеним возилима, одржавање и сервисирање свих
возила Општинске управе. Врши послове пружања услуга средствима веза и друге технике и одржавање
целокупне опреме и пословног простора зграде општине Блаце. Врши послове на спровођењу мера
противпожарне заштите као и оперативне послове система обавештавања и узбуњивања у складу са
законом. Врши послове грејања пословних просторија у згради општине Блаце, спроводи мере обезбеђења
и кретања странака. Врши послове одржавање хигијене у просторијама Општинске управе као и послове
из области дактилографије и биротехнике.
Члан 15.
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове врши
послове планирања и уређења простора, изградњу објеката, издавање одобрења за изградњу и употребу
објеката, акта о урбанистичким условима, извода из урбанистичких планова, потврда за изградњу
помоћних објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању, адаптацији и санацији објеката,
промену намене објеката без извођења грађевинских радова, за припремне радове и потврђивање почетка
извођења радова као и легализацију објеката, спровођење урбанистичких планова, имовинске и стамбенокомуналне послове из делокруга рада Општинске управе који се односе на комуналне послове и послове
заштите животне средине у циљу заштите животне средине, развоја комуналних делатности, линијског
превоза путника, техничко регулисање саобраћаја, као и називи улица и тргова. Стамбене послове у
смислу коришћења и давања на коришћење станова које користи општина и све остале послове који
произилазе из Закона о одржавању стамбених зграда, као и административне и техничке послове за
потребе Комисије за стамбене послове Скупштине општине Блаце.
Спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе;
пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената који
издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објекта односно за издавање локацијских услова,
грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за
прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.
Води јединствену евиденцију непокретности у својини општине Блаце у складу са законом,
подзаконским актом и одлуком Скупштине општине, припрема акта о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима које користе органи општине, стручне и административне послове
Комисије за враћање земљишта по Пољопривредном земљишном фонду, као и друге послове у складу са
законом.
Послове везане за експропријацију, повраћај пољопривредног земљишта које је прешло у
друштвену својину, повраћај утрина и пашњака, самовласна заузећа и друге послове везане за државну
својину, као и послове денационализације.
Члан 16.
Одељење за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију врши послове Општинске
управе који се односе на обављање управног надзора над применом републичких законских прописа,
прописа и општих аката Скупштине општине Блаце и поверених послова посебним материјалним
прописима из делокруга инспекцијског надзора грађевинарства, просвете, комуналних делатности,
саобраћаја, заштите животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању
објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и извршење
административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно
спровести и обезбедити у току рушења и уклањања бесправно подигнутих и постављених објеката. Врши
се припpема и израда нормативно-правних аката из целокупне надлежности службе, организује се,
усмерава и спроводи поступак у области заштите животне средине.
Врши послове буџетске инспекције и ревизије по налогу председника општине.
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Обавља послове буџетске инспекције и ревизије над директним и индиректним корисницима
буџетских средстава.
Одељење за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и ревизију врши послове израде правних
и других аката везаних за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у израду конкурсне
документације, пружање стручне и админисгративне помоћи Комисији за јавне набавке код директних и
индиректних корисника буџета.
Члан 17.
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију обавља послове Општинске
управе и то планско-аналитичке, финансијске, књиговодствене, статистичке и нормативне послове који се
односе на израду буџета и завршног рачуна буџета, буџетских рачуна подрачуна, буџетских фондова и
корисника, рачуна самодоприноса, рачуна за коришћење добара од општег интереса у производњи
електричне енергије, фонд ренте, као и других фондова општине Блаце, као и послове израде осталих
планских нормативних и других финансијских аката и извештај а који се односе на буџет, разделе и ставке
у буџету и све друге послове у складу са законом, другим прописима и општим актима општине Блаце.
Обавља послове Трезора, вршењем функција финансијског планирања (готовински токови, план
извршења буџета, сервисирање дуга) управљања готовинским средствима (отварање и контрола
банкарских рачуна, управљање банкарским односима, управљање ликвидношћу, управљање
финансијским средствима), контроле расхода, управљања дугом, буџетског рачуноводства и извештавања,
управљања финансијским информационим системом. Обавља послове интерне контроле са циљем да се
обезбеди примена закона, прописа, правила и процедура на основу којих одељење обавља послове,
односно обезбеђује успешност пословања одељења. Обавља и рачуноводствено-књиговодствене послове
за индиректне кориснике буџетских средстава. Обавља послове правне помоћи буџетским корисницима
нарочито у припреми програма и предлога пројеката за коришћење средстава донатора и страних
инвеститора за решавање проблема од интереса за општину. Врши обраду свих финансијских докумената
финансијско књиговодство, књиговодство основних средстава и ситног ивентара, послови благајне,
економата, као и вођење књиговодствене вредности имовине општине Блаце. Врши све послове
спровођења буџета општине Блаце, планирање и праћење прихода и расхода, састављање консолидованог
рачуна трезора, контролу расхода и преузетних обавеза, буџетско рачуноводство и извештавање.
Врши послове државне управе који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања
изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, канцеларијску и теренску контролу
као и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе, покретање и вођење првостепеног
пореског поступка за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода, дужна је да води
књиговодство изворних прихода јединице локалне самоуправе и да одржава и развија свој информациони
систем, као и да обавља друге послове у складу са овлашћењима и Законом.
Члан 18.
Одељење за привреду, локални и економски развој и друштвене делатности врши послове
Општинске управе који се односе на оснивање установа и организација у области предшколског
васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, културу, физичку културу, спорт, дечију и
социјалну заштиту, примарну здравствену заштиту, прати и обезбеђује њихово функционисање, врши
надзор над њиховим радом, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара, подстицање
развоја културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа
културе чији је општина Блаце оснивач. Прати и организује ученичка и студентска права, прати посебне
рачуне и подрачуне у области дечијег додатка, породиљских одсуства, борачко-инвалидске заштите и
друга питања друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите. Посебно се прати област
привреде, занатства, угостигељства, трговине, туризма, цена из надлежности општине, као и доношење
програма унапређивања и развоја пољопривреде, водопривреде, заштите од ерозија и регулације
водотокова.
Врши послове у области привредног предузетништва, праћења стања у области мале привреде,
личног рада и приватног предузетништва,
 заштиту коришђења и унапређења пољопривередног земљишта и вода,
 утврђује и процењује штете од елементарних непогода,
 обавља послове статистике и народне одбране,
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 прати доношења планова и програма јавних предузеша на територији општина и прати њихову
реализацију,
 врши надзор над законитошђу рада, установа из области друштвених делатности чији је оснивач
општина,
 обавља и друге послове у складу са Законом, по налогу председника општине, Општинског већа и
начелника Општинске управе.
Одељење за привреду, локални и економски развој и друштвене делатности врши послове у вези
личних стања грађана, вођење матичних књига и евиденције о држављанству. За вођење матичних књига
за општину Блаце одређује се матично подручје Блаце за насељена места: Блаце, Стубал, Попова,
Врбовац, Суви До, Ђуревац, Пребреза, Сибница, Чучале, Џепница, Трбуње, Кашевар, Рашица, Горње
Гргуре, Доње Гргуре, Вишесело, Дрешница, Музаће, Барбатовац, Кутловац, Чунгула, Горња Драгуша,
Доња Драгуша, Мала Драгуша, Криваја, Лазаревац, Претежана, Горње Сварче, Доње Сварче, Доња
Јошаница, Претрешња, Придворица, Брежане, Горња Јошаница, Међухана, Шиљомана, Алабана, Суваја и
Качапур.
У оквиру одељења за привреду, локални и економски развој и друштвене делатности обављају се сви
послови месне канцеларије Блаце.
За обављање изворних и поверених послова образује се Месна канцеларија Блаце за насељена места:
Блаце, Стубал, Попова, Врбовац, Суви До, Ђуревац, Пребреза, Сибница, Чучале, Џепница, Трбуње,
Кашевар, Рашица, Горње Гргуре, Доње Гргуре, Вишесело, Дрешница, Музаће, Барбатовац, Кутловац,
Чунгула, Горња Драгуша, Доња Драгуша, Мала Драгуша, Криваја, Лазаревац, Претежана, Горње Сварче,
Доње Сварче, Доња Јошаница, Претрешња, Придворица, Брежане, Горња Јошаница, Међухана,
Шиљомана, Алабана, Суваја и Качапур.
Месна канцеларија врши послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига,
издавање извода и уверења и састављање смртовница.
Одељење за привреду, локални и економски развој и друштвене делатности врши послове везане
за остваривање права прогнаних и расељених лица, врши послове израде правних и других аката везаних
за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне документације, пружање
стручне и административне помоћи Комисији за јавне набавке код директних и индиректних корисника
буџета.
Члан 19.
Одељење органа општине врши послове који се односе на стручне и административно-техничке
послове за Скупштину општине и Општинско веће нарочито у вези са припремом и одржавањем њихових
седница и свих сталних и повремених радних тела. Врши обраду материјала са седница, припремање
прописа и других општих и појединачних аката из области локалне самоуправе и свих других области које
нису предвиђене делокругом рада других служби Општинске управе. Врши израду радних верзија свих
општих и појединачних нормативних аката за чије је доношење надлежна Скупштина општине,
Општинско веће или председник општине. Врши послове припреме и објављивања Службеног листа
општине Блаце.
Врши праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са
законским и другим променама, приpема нацрте аката које доноси председник општине, Скупштина
општине Блаце и Општинско веће. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник
Општинске управе. Даје правна мишљења председнику општине, Скупштини општине и Општинском
већу у вези правних и других аката која они доносе.
Одељење органа општине врши послове који се односе на стучне и административно-техничке
послове за председника општине и заменика председника општине. Организује и спроводи послове
протокола за потребе председника општине, нарочито у остваривању сарадње са другим општинама у
земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација, остваривање слободног приступа
информацијама, издавању јавних и интерних публикација у области односа са грађанима. Врши припрему
за радне и друге састанке председника општине и заменика председника општине, прати активности на
реализацији утврђених обавеза, координира активностима на остваривању јавности рада. Врши стручне и
административне послове за потребе помоћника председника општине.
Врши и друге послове по налогу председника и заменика председника општине.
Врши и друге послове које јој повери председник општине и начелник Општинске управе.
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Члан 20.
Одељење за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу, обавља
послове на припреми програма изградње, одржавања општинских и некатегорисаних путева и улица у
граду и путних објеката, стара се о редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева и улица у
граду и врши контролу извођења радова на одржавању путева, стара се о изградњи техничке
документације за одржавање путева и путних објеката и саобраћајне сигнализације, обавља послове у
поступку уређивања грађевинског земљишта, који се односе на прибављање, уступање на коришћење
грађевинског земљишта, обавља послове припреме програма уређења грађевинског земљишта, прибавља
градско грађевинско земљиште (решавање имовинско правних односа, расељавање и слично), обезбеђује
и уређује земљиште за потребе инвеститора у складу са Просторним планом општине Блаце, односно
Планом генералне регулације насеља Блаца, сачињава потребну документацију у сарадњи са Стручном
службом Органа општине, за спровођење јавне набавке за извођење радова на изградњи и одржавању
комуналних објеката.
Одељење за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу,
обављаће и друге послове које им повери Председник општине и начелник Општинске управе.
Члан 21.
Посебна организациона јединица је кабинет председника општине.
У кабинету председника општине радни однос се заснива за време чије је трајање унапред
одређено (радни однос на одређено време), док траје дужност тих изабраних лица (помоћници
председника општине) као и других лица која заснивају радни однос на радним местима у кабинету
председника.
Члан 22.
Поред послова наведених члановима 14. до 20. ове Одлуке Општинска управа обављаће и друге
послове утврђене законом, другим прописима и општим актима Скупштине општине.
Сва одељења обављаће и друге послове које им повери председник општине и начелник
Општинске управе.
IV - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 23.
Врста и број унутрашњих организационих јединица утврдиће се према врсти, обиму и међусобној
повезаности послова основних организационих јединица.
Члан 24.
Унутрашње организационе јединице биће одређене актом о систематизацији послова и радних
задатака који усваја Општинско веће на предлог начелника Општинске управе.
V -РУКОВОЂЕЊЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 25.
Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Општинском већу у складу са Законом, Статутом
општине Блаце и овом Одлуком.
Члан 26.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа на 5 година. За
начелника општинске управе 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, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и
положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.
Начелник Општинске управе може да има заменика који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност.
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Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као
начелник.
Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник Општинске
управе.
Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника
управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може
поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се
оглашава у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може
се продужити најдуже још три месеца.
По истеку рока из става 1. и 3. овог члана постављени службеник се распоређује на радно место на
коме је био распоређен до постављења.
Члан 27.
Начелника Општинске управе, у случају његове спречености да обавља функцију или одсутности,
замењује заменик начелника или лице које он одреди посебним овлашћењем уз сагласност председника
општине.
Члан 28.
Начелник Општинске управе:
1. представља и заступа Општинску управу,
2. организује и усмерава рад Општинске управе и одговара за њен рад,
3. располаже средствима Општинске управе,
4. припрема предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, и
доставља га Општинском већу на усвајање.
5. у складу са законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској и материјалној одговорности
запослених, плати и другим накнадама запослених, оцењивању резултата рада запослених, решавању
стамбених потреба и друга акта у складу са законом и Статутом општине Блаце,
6. поставља и разрешава руководиоце одељења,
7. решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и постављених лица у Општинској
управи у складу са законом,
8. решава сукоб надлежности између основних и унутрашњих организационих јединица Општинске
управе,
9.подноси извештај о раду Општинске управе Скупштини општине и председнику општине,
10. врши и друге послове у складу са Законом, Статутом општине Блаце и другим општим актима
Скупштине општине и председника општине,
11. формира комисије ради ефикаснијег функционисања Општинске управе.
Члан 29.
Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и
ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица,
одлучује о правима и дужностима запослених, даје предлог Правилника о унутрашњој организацији,
систематизацији послова у Општинској управи на усвајање Општинском већу.
Управни поступак самостално може водити и решавати запослени који има најмање вишу стручну
спрему.
Поједине управне радње могу обављати запослени који имају најмање средњу стручну спрему.
VI -ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГАНИМА
Однос Општинске управе према Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу:
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Члан 30.
Однос Општинске управе према Скупштини општине и Председнику општине заснива се на
правима и дужностима утврђеним Законом и Статутом општине Блаце.
Општинска управа је обавезна да Скупштину општине и председника општине обавештава о
вршењу послова из свог делокруга рада, даје обавештења, објашњења и податке који су неопходни за
њихов рад.
Члан 31.
Председник општине, у циљу законитог и ефикасног функционисања Општинске управе, усмерава
и усклађује њен рад.
Председник општине и Општинско веће у циљу спровођења закона из надлежности поверених
послова, као и општих аката Скупштине општине може Општинској управи издавати упутства и смернице
за спровођење истих.
Члан 32.
Општинска управа је дужна да, на захтев председника општине, Општинског већа или надлежног
министарства, предузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се обезбеђује
ефикасно извршавање послова из изворног или повереног делокруга рада.
Члан 33.
Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима
утврђеним Законом, Статутом општине Блаце и овом Одлуком.
Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да појединачна акта нису у складу са
Законом, Статутом општине Блаце или неким другим актом Скупштине општине Блаце, Општинско веће
може да их укине или поништи.
Ако Општинска управа не поступи по налогу из става два овог члана Општинско веће може
покренути поступак одговорности радника који је непосредно задужен за доношење тих аката.
Члан 34.
Општинска управа је дужна да по захтевима грађана, предузећа, установа и других организација у
управним стварима решава у прописаним роковима, за случај прекорачења рокова обавести подносиоца
захтева и упути на могућност коришћења правних средстава у таквим случајевима.
Члан 35.
Поступцима пред Општинском управом у којима се решава о правима, обавезама и интересима
грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Члан 36.
Сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, установа и организација
решава Општинско веће када се одлучује о правима предвиђеним актима Скупштине општине Блаце.
Члан 37.
Запослени у Општинској управи су дужни да грађанима и правним лицима омогуће
остваривање њихових права, обавеза и интереса, да им дају потребна обавештења, упутства или податке,
да поштују достојанство тих лица и да чувају углед Општинске управе.
Члан 38.
Грађанин који се уредно одазове позиву Општинске управе, а службена радња због које је позван
не буде обављена има право на накнаду трошкова које је због тога претрпео.
О захтеву грађана и висини накнаде трошкова из става 1. овог члана одлучује начелник
Општинске управе по прописима на основу којих се одређује накнада трошкова сведока у управном
поступку.
Накнада трошкова из става 2. овог члана исплаћује се на терет средстава за финансирање послова
Општинске управе.
Ако службена радња из става 1. овог члана није обављена пропустом запосленог у Општинској
управи исплаћена накнада ће се одбити од зараде тог радника.
Члан 39.
Основне и унутрашње организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују
када то захтева природа послова, као и да размењују службене податке неопходне за рад.
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VII-ПPАВНИ АКТИ
Члан 40.
Сви акти Општинске управе морају бити сагласни са Уставом, Законом, Статутом општине Блаце
и општим актима Скупштине општине Блаце.
Члан 41.
Општинска управа доноси правилнике , упутства, решења, наредбе и закључке.
Општинска управа може издавати инструкције, стручна упуства и давати објашњења и
обавештења.
Члан 42.
Правилником се разрађују поједине одредбе Закона и других прописа и аката у циљу њиховог
извршавања.
Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе у обављању поверених
послова или извршавању појединих одредаба других прописа и одлука Скупштине општине Блаце.
Решењем се одлучује о појединим управним стварима и другим појединачним питањима у складу
са Законом и другим прописима.
Наредбом се, у циљу извршавања појединих одредби Закона и других прописа, наређује или
забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
3акључком се уређују правила о начину рада и поступања Општинске управе, у складу са Законом
и другим прописима.
Члан 43.
Обавезна инструкција утврђује обавезна правила о начину рада и поступања Општинске управе,
као и других организација када врше поверене послове Општинске управе, а која има за циљ успешно
извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за правилно организовање организационих јединица
Општинске управе и за стручан рад запоселних у Општинској управи и другим организацијама које врше
поверене послове.
Објашњењем се разрађује примена појединих одредби Закона, других прописа и одлука
Скупштине општине Блаце.
Члан 44.
Општинско веће решава у управном, у другом степену, о правима и обавезама грађана, предузећа,
установа и других срганизација из изворног делокруга рада Општинске управе.
VIII- ИЗУЗЕЋА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Члан 45.
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
Члан 46.
О изузећу службеног лица Општинске управе решава начелник Општинске управе.
IХ-ЈАВНОСТ РАДА
Члан 47.
Рад Општинске управе је јаван.
Јавност рада Општинска управа
информисања.

обезбеђује

давањем

информација

средствима

јавног

Члан 48.
Општинска управа ће ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну,
војну, службену или пословну тајну.
О давању односно ускраћивању давања информација о раду Општинске управе одлучује начелник
Општинске управе.
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X- РАДНИ ОДНОС У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 49.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи
примењују се одредбе Закона и других прописа.
Звања и занимања запослених, услови за њихово стицање, коефицијенти за утврђивање плата,
распоређивање, утврђују се посебним актима у складу са Законским одредбама које се примењују на
запослена и постављена лица у државним органима.
Члан 50.
О правима, обавезама и одговорностима запослених и постављених лица у Општинској управи
одлучује начелник Општинске управе.
Распоред радног времена запослених и постављених лица у Општинској управи утврђује начелник
Општинске управе.
XI- СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 51.
Општинска управа остварује приходе у складу са Законом и средства за њено финансирање
обезбеђују се буџетом општине Блаце, односно преносом средстава из буџета Републике Србије за
обављање поверених послова.
Члан 52.
Општинска управа може остварити и сопствене приходе у складу са Законом и одлукама
Скупштине општине Блаце.
Члан 53.
Начелник Општинске управе одговоран је за законито коришћење средстава за плате и накнаде
запослених у Општинској управи, материјалне трошкове Општинске управе, набавку и одржавање опреме
за потребе Општинске управе и средстава за обавезе према запосленима у Општинској управи по
колективном уговору.
XII-ЗАШТИТА ПРАВА СЛУЖБЕНИКА
Члан 54.
Акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа
доноси се у форми решења, сагласно закону којим се уређује општи управни поступак, и има карактер
управног акта, ако законом није друкчије уређено.
Жалба се изјављује у року од осам дана од дана достављања решења, ако законом није одређен
краћи рок.
Жалба не одлаже извршење решења само кад је то законом изричито одређено.
Члан 55.
Жалбена комисија у јединици локалне самоуправе је колегијални орган који у другом степену
одлучује о жалбама службеника.
Жалбену комисију образује веће.
До образовања жалбене комисије, одлучивање о жалбама службеника наставља да обавља веће.
Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховом
правима и дужностима, као и о жалбама учесниа интерног и јавног конкурса.
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако
законом није друкчије одређено.
Против одлуке жалбене комисије може да се покрене управни спор.
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Члан 56.
Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана.
Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду
жалбене комисије.
Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
Најмање два члана жалбене комисије морају да имају стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у струци.
Председник и чланови жалбене комисије именују се на пет година и могу да буду поново
именовани.
Имена чланова жалбене комисије објављују се на интернет презентацији јединице локалне
самоуправе.
На интернет презентацији јединице локалне самоуправе објављују се мишљења о питањима која
су најчешће предмет одлучивања жалбене комисије, у складу са прописом о заштити података о личности.
Чланови жалбених комисија имају право на накнаду за рад, чију висину одређује веће.
Члану жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време на које је
именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен.
Уместо члана жалбене комисије коме је дужност престала пре времена именује се нови, до
окончања мандата жалбене комисије.
Члан 57.
Председник или члан жалбене комисије ће бити изузет од вршења дужности у појединачном
жалбеном поступку уколико постоји лични интерес који он, или с њиме повезано лице, може имати у вези
са одлуком у чијем доношењу учествује.
Решење о изузећу члана жалбене комисије доноси председник комисије.
Решење о изузећу председника жалбене комисије доноси Веће.
Против решења о изузећу жалба није допуштена али може да се покрене управни спор.
Члан 58.
Члан жалбене комисије се разрешава ако несавесно врши своје дужности или ако је осуђен на
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини недостојним дужности за члана
жалбене комисије.
Председник жалбене комисије разрешава се дужности председника ако је несавесно или
неуспешно врши.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али може да се покрене управни спор.
Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Већу.
Стручно-техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган управе код кога се
и обезбеђују и средства за рад комисије.
ХIII- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Запослени у Општинској управи настављају са радом на досадашњим радним местима до
распоређивања по новом Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у
Општинској управи општине Блаце.
Члан 60.
Начелник Општинске управе дужан је да достави предлог Правилник о унутрашњој организацији
и систематизацији послова Општинске управе општине Блаце на усвајање Општинском већу у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 61.
Распоређивање запослених у Општинској управи извршиће се по доношењу новог Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Општинској управи општине Блаце, а најкасније у
року од 15 дана од дана ступања на снагу Правилника.
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Члан 62.
Запослени у Општинској управи који остану нераспоређени остварују права и обавезе у складу са
Законом и другим прописима.
Члан 63.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи општине Блаце
број I-02-1068/17, од 13.06.2017.године („Службени лист општине Блаце", бр. 6/17).
Члан 64.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце".
Број: I-02-1180/18
У Блацу, 17. 7. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС” бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/16-други закон и 47/2018), чл. 34. и 45. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 -усклађени дин. изн., 125/2014 -усклађени дин. изн., 95/2015 -усклађени дин. изн.,
83/2016, 91/2016 -усклађени дин. изн., 104/2016 -др. закон и 96/2017 -усклађени дин. изн.),
чл. 64, 207. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), чл. 2. и
8. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр.
18/16), члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
бр.6/18-пречишћени текст) и Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити,
број:II-400-339/18, од 9. 2. 2018 године, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној
дана 17. 7. 2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА
ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о реализацији буџета општине Блаце у делу планираних расхода за услуге
социјалне заштите за 2018. годину, („Службени лист општине Блаце“, број 1/18), врши се
допуна на следећи начин:
У члану 2. Одлуке, у табели, испод колоне означене „Укупан износ по услузи из
средстава наменског трансфера за 2018. годину“, за тачку 2) „Помоћ у кући“, додају се
новчана средства, у износу од 4.014.681,31 динара, тако да Табела сада гласи:
Услуге социјалне заштите које се финасирају
из средстава наменског трансфера за 2018.
годину

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину

1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
4.014.681,31
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно 4.014.681,31

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених
извора –прихода
4.000.000,00

4.000.000,00

Члан. 2
У свему осталом Одлука о реализацији буџета општине Блаце у делу планираних
расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину број I-400-87/18 од 12.1.2018. године
(„Службени лист општине Блаце“, број 1/18) остаје неизмењена.
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Члан 3.
Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о реализацији буџета
општине Блаце у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину
(„Службени лист општине Блаце“, број 1/18).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број I-400-1181/18
Дана: 17. 7. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу одредби члана 543. и члана 540. став 3. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014други закон, 5/2015 и 44/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016други закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“ број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној 17.7.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
о окончању поступка ликвидације
Члан 1.
Окончава се поступак ликвидације Јавног предузећа Дирекција за урбанизам,
изградњу и стамбене послове општине Блаце - у ликвидацији, улица Карађорђева број
4, са претежном делатношћу: 7111 - архитектонска делатност, уписаним у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 17345745, ПИБ:
100984339, покренут Одлуком Скупштине општине Блаце број I-023-2077/2016 од
16.12.2016. године.
Члан 2.
Општинској управи општине Блаце поверавају се на чување пословне књиге и
документа након брисања Јавног предузећа Дирекција за урбанизам, изградњу и
стамбене послове општине Блаце - у ликвидацији, из регистра привредних субјеката,
услед окончања поступка ликвидације.
Члан 3.
Одлуку доставити: ликвидационом управнику Љиљани Бабић Станковић, из с.
Будиловина, општина Брус, Општинској управи општине Блаце-Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Скупштине општине Блаце.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном
листу општине Блаце“.
Образложење
Одлуком Скупштине општине Блаце број I-023-2077/2016 од 16.12.2016. године,
покренут је поступак ликвидације Јавног предузећа Дирекција за урбанизам, изградњу
и стамбене послове општине Блаце - у ликвидацији, улица Карађорђева број 4, са
претежном делатношћу:7111-архитектонска делатност, уписаним у регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 17345745, ПИБ:
100984339, са пословним бројем рачуна 840-568641-47.
Одлуком Скупштине општине Блаце број I-023-426/2018 од 05.3.2018. године,
усвојен је завршни ликвидациони извештај Јавног предузећа Дирекција за урбанизам,
изградњу и стамбене послове општине Блаце - у ликвидацији, сачињен од стране
ликвидационог управника дана 17.12.2017. године.
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Ликвидациони управник Јавног предузећа Дирекција за урбанизам, изградњу и
стамбене послове општине Блаце - у ликвидацији, поднео је Скупштини општине Блаце
захтев број I-023-797/2018 од 08.5.2018. године и захтев број I-023-1110 од 25.6.2018
године, за доношење Одлуке о окончању поступка ликвидације над овим Јавним
предузећем, обзиром да су извршене све радње законом прописане у поступку
ликвидације.
Разматрајући захтев ликвидационог управника Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам, изградњу и стамбене послове општине Блаце - у ликвидацији, позивајући се
на одредбе члана 543. и члана 540. став 3. Закона о привредним друштвима, Скупштина
општине Блаце је на седници одржаној дана 17.7.2018. године, одлучила као у
диспозитиву Одлуке.
Број I-023-1110/2018
Дана 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016)
и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
бр. 6/18-пречишћени текст), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана:
17.7. 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, број 1306 од 19.6.2018. године, о измени и допуни Финансијског
плана Јавног комуналног предузећа „Блаце“ за 2018. годину.
II
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви Скупштине
општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-023-1096/18
У Блацу, дана: 17. 7. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. 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 41. став 1. тачка 14. и члана 76. Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ
ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I Констатује се престанак функције члановима Општинског већа општине Блаце,
због поднете оставке председника општине Блаце, и то:
1. Ани Дуњић, из с. Горња Драгуша,
2. Владимиру Митровићу, из Блаца,
3. Мирјани Петровић, из Блаца,
4. Адриани Стевановић Васић, из Блаца,
5. Зорану Стошићу, из Блаца,
6. Светозару Хаџићу, из Блаца.
II Решење доставити: именованима, Општинској управи општине БлацеОдељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Скупштине
општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Образложење
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 1. наведеног Закона прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и
општинског већа.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 14. 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 76. Статута општине Блаце прописано је да разрешењем
председника општине престаје мандат заменика председника општине и Општинског
већа.
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Обзиром на напред цитиране одредбе закона и подзаконских аката, имајући у
виду да је Одлуком Скупштине општине Блаце број I-02-1217/2018 од 17.7.2018. године
констатован престанак функције досадашњем председнику општине Блаце Зорану
Јозићу, на основу поднете писане оставке број I-02-1217/2018 од 17.7.2018. године
то је Скупштина општине Блаце, на 26. седници одржаној дана 17.7.2018. године,
одлучила 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-02-1235/2018
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 –други закон, 101/2016други закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 14. и члана 66. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст) и члана 31.
Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број
13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I За чланове Општинског већа општине Блаце изабрани су:
1. Адриана Стевановић Васић, доктор медицине, из Блаца,
задужена за ресор здравства,
2. Дејан Ђокић, професор разредне наставе, из Блаца,
задужен за ресор омладине и спорта,
3. Марија Јовановић, доктор медицине, из Блаца,
задужена за ресор социјалне политике
4. Зоран Стошић, економиста, из Блаца,
задужен за ресор комуналних делатности,
5. Александар Тодоровић, дипломирани правник, из Блаца,
задужен за ресор инвестиција и капиталних пројеката,
6. Никола Убавић, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство
и виноградарство, из Блаца, задужен за ресор пољопривреде,
7. Светозар Хаџић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Блаца,
задужен за ресор образовања.
II Мандат изабраним члановима Општинског већа општине Блаце траје до истека
мандата Скупштине општине Блаце.
III Решење доставити: изабраним члановима, Општинској управи општине Блаце
- Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Скупштине
општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Образложење
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. 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
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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,
Одредбама члана 41. став 1. тачка 14. 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 66. Статута општине Блаце прописано је да Општинско веће
општине Блаце чине председник општине, заменик председника општине, као и 7
чланова 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 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.
Одредбама члана 31. Пословника о раду Скупштине општине Блаце прописана је
законска процедура за избор чланова Општинског већа општине Блаце, те да између
осталог, гласањем за избор руководи председник Скупштине и Комисија од три члана
из различитих политичких организација које изабере Скупштина и секретар Скупштине,
те да је за члана Општинског већа изабран кандидат за кога је гласала већина од
укупног броја одборника.
У складу са цитираним одредбама закона и подзаконских аката, кандидат за
председника општине Блаце, као једини овлашћени предлагач, је на седници
Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 17.7.2018. године, поднео писани
предлог за избор чланова Општинског већа општине Блаце и за кандидате је предложио
именоване као у диспозитиву решења.
Обзиром да је наведени предлог кандидата за чланове Општинског већа општине
Блаце поднет од стране овлашћеног предлагача у складу са цитираним одредбама
Закона о локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду Скупштине
општине Блаце, те да је исти, након спроведеног законом прописаног поступка и
достављеног извештаја број I-02-1233/2018 од стране Комисије за спровођење поступка
за избор чланова Општинског већа општине, коју је именовала Скупштина општине
Блаце, усвојен на 26. седници Скупштине Општине одржаној дана 17.7.2018. 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-02-1236/2018
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/2016- други закон и 47/2018), члана 41. став 1.
тачка 31. и члана 46. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
6/18-пречишћени текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17. 7.
2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за административна питања, и то:
- Милан Ћурчић, из Ђуревца.
II ИМЕНУЈE СЕ члан Kомисије за административна питања, и то:
- Андрија Јовановић из Ђуревца.
III Решењем известити: именоване, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине
Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављенo у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-02-1239/18
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Mилош Васиљевић 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
123. став 2. и став 4. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" број
24/2011) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце"
број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "БЛАЦЕ"
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I Разрешавају се чланови Управног одбора Центра за социјални рад "Блаце", са
седиштем у Блацу, и то:
1. Бранимир Димитријевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
2. Марина Судимац, из с. Ђуревац, из реда локалне самоуправе,
3. Иван Нешковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
4. Ружица Милојевић, из Блаца, из реда запослених,
5. Мирјана Милуновић, из Блаца, из реда запослених.
II Решењем известити именоване, Центар за социјални рад "Блаце", са седиштем у
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број 1-02-1196/2018
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић 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
123. став 2. и став 4. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" број
24/2011) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце"
број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за социјални рад "Блаце", са седиштем у Блацу,
на мандатни период од четири године, у следећем саставу:
1. Бранимир Димитријевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за председника,
2. Марина Судимац, из с. Ђуревац, из реда локалне самоуправе, за члана,
3. Иван Нешковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
4. Ружица Милојевић, из Блаца, из реда запослених, за члана,
5. Милан Шеговић, из Блаца, из реда запослених, за члана.
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".
Број I-02-1 196/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић 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, 1О1/2016-други закон и 47/2018), члана
116. и 1 17. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике
Србије" број 88/2017, 2712018-други закон и 271201 8 (Il)-други закон) и члана 41. став 1. тачка
11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАША
РАДОСТ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

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,
4. Милена Николић, из реда запослених,
5. Љиљана Вукомановић, из реда запослених,
6. Мирјана Ђошић, из реда запослених,
7. Јарлене Силва Ашанин, из реда Савета родитеља,
8. Бранкица Грбић, из реда Савета родитеља,
9. Виолета Симић, из реда Савета родитеља,
П Решењем известити именоване, Предшколску установу "Наша радост", са седиштем у
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број 1-02-1198/2018
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 61

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 и 27/2018 (П)-други закон) и члана 41. став 1. тачка 1
1. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "НАША
РАДОСТ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I ИМЕНУЈУ 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,
4. Милена Николић, из реда запослених,
5. Љиљана Вукомановић, из реда запослених,
6. Мирјана Ђошић, из реда запослених,
7. Тијана Вучетић, из реда Савета родитеља,
8. Бранкица Грбић, из реда Савета родитеља,
9. Виолета Симић, из реда Савета родитеља.
II Мандат органа управљања траје четири године.

III Решењем известити именоване, Предшколску установу "Наша радост", са седиштем
у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.

IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број I-02-1 198/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 62

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-други закон, 10112016-други закон и 47/2018), члана
41. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије" број 72/2009, 13/2016 и 30/2016исправка) и члана 41. став 1. тачка 1 1. Статута општине Блаце ("Службени лист општине
Блаце" број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана
17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА,ДРАИНАЦ" СА
СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Културног центра "Драинац ",
са седиштем у Блацу, и то:
1. Дејан Томић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, председник,
2. Марија Ђорђевић, из с. Трбуње, из реда локалне самоуправе, члан,
3. Аца Терзић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, члан,
4. Славица Цветковић, из Блаца, из реда запослених, члан,
5. Небојша Николић, из реда запослених, члан.
П Решењем известити именоване, Културни центар "Драинац", са седиштем у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.

Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број I-02-1 189/2018
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 63

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-други закон, 10112016-други закон и 47/2018), члана
41. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије" број 72/2009, 13/2016 и 30/2016исправка) и члана 41. став 1. тачка 1 1. Статута општине Блаце ("Службени лист општине
Блаце" број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана
17.7.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА "ДРАИНАЦ" СА
СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I Именује се Управни одбор Културног центра "Драинац", са седиштем у Блацу, на
мандатни период од четири године, у следећем саставу:
1. Дејан Томић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за председника,
2. Кристина Милосављевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
3. Аца Терзић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
4. Славица Цветковић, из Блаца, из реда запослених, за члана,
5. Небојша Николић, из реда запослених, за члана.

II Решењем известити именоване, Културни центар "Драинац", са седиштем у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.
Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број I-02-1189/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 64

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-други закон, 81/2005-исправка другог закона, 83/2005- исправка другог закона
и 83/2014-други закон), члана 139. став 1. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије" број 107/2005, 72/2009-други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 1 19/2012,
45/2013-други закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 1 13/2017-други закон) и члана 41
став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА "БЛАЦЕ" СА
СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I Разрешавају се чланови Надзорног одбора Дома здравља "Блаце", са седиштем у
Блацу, и то:
1. Бисерка Здравковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
2. Виолета Симоновић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
3. Радоје Мијајловић, из Блаца, из реда запослених.
II Решењем известити именоване, Дом здравља "Блаце", са седиштем у Блацу и архиву
Скупштине општине Блаце.
Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".

Број I-02-1 199/2018
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 65

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,
71194,79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог закона, 83/2005- исправка другог закона и
83/2014-други закон), члана 139. став 1. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије" број 107/2005, 72/2009-други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 - други закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017-други закон) и члана 41
став 1. тачка 1 1. Статута општине Блаџе ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА "БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I Именује се Надзорни одбор Дома здравља "Блаце", са седиштем у Блацу, на мандатни
период од четири године, у следећем саставу:
1. Виолета Симоновић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за председника,
2. Бисерка Здравковић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
3. Радоје Мијајловић, из Блаца, из реда запослених, за члана.
II Решењем известити именоване, Дом здравља "Блаце", са седиштем у Блацу и архиву
Скупштине општине Блаџе.

Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број I-02-1 199/2018- 1
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 66

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
- други закон, 81/2005 - исправка другог закона, 83/2005 - исправка другог закона и 83/2014 други закон), члана 137. став 1. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике
Србије" број 107/2005, 72/2009-други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-други
закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017 - други закон) и члана 41 став 1. тачка
11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018 - пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
"БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Дома здравља "Блаце", са
седиштем у Блацу, и то:
1. Саша Стефановић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, председник,
2. Лидија Убавић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, члан,
3. Ана Стевановић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, члан,
4. Лидија Дељанин, из Блаца, из реда запослених, члан,
5. Милена Судимац-Гвозденовић, из реда запослених, члан.
II Решењем известити именоване, Дом здравља "Блаце", са седиштем у Блацу и архиву
Скупштине општине Блаце.

Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број I-02-895/2018
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 67

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-други закон, 8112005-исправка другог закона, 83/2005- исправка другог закона и
83/2014-други закон), члана 137. став 1. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије" број 107/2005, 72/2009-други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013-други закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017-други закон) и члана 41
став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА "БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I Именује се Управни одбор Дома здравља "Блаце", са седиштем у Блацу, на мандатни
период од четири године, у следећем саставу:
1. Саша Стефановић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за председника,
2. Лидија Убавић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
3. Ана Стевановић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
4. Лидија Дељанин, из Блаца, из реда запослених, за члана,
5. Милена Судимац-Гвозденовић, из реда запослених, за члана.
II Решењем известити именоване, Дом здравља "Блаце", са седиштем у Блацу и архиву
Скупштине општине Блаце.

Ш Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
Број I-02-895/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 68

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
30. и 39. Закона о туризму ("Службени гласник Републике Србије" број 36/2009, 88/2010, 99/201
1-други закон, 93/2012 и 84/2015), члана 22. Закона о јавним службама ("Службени гласник
Републике Србије" број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 41. став 1. тачка 11.
Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
"БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Туристичке организације "Блаце",
са седиштем у Блацу, и то:
1. Данко Нововић, из реда локалне самоуправе,
2. Немања Вулић, 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".
Број I-02-1241/2018
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 69

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
30. и 39. Закона о туризму ("Службени гласни к Републике Србије" број 36/2009, 88/2010,
99/201 1-други закон, 93/2012 и 84/2015), члана 22. Закона о јавним службама ("Службени
гласник Републике Србије" број 42/91, 71/94, 79/2005-12 и 83/2014-22) и члана 41. став 1. тачка
1 1. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце" број 6/2018-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
"БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Туристичке организације "Блаце", са
седиштем у Блацу, и то:
1. Данко Нововић, из реда локалне самоуправе,
2. Немања Вулић, из реда локалне самоуправе,
3. Ана Антић, из реда запослених.
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".
Број I-02-1241/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 70

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 83/2014-други закон, 10112016-други закон и 47/2018), члана
18. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник Републике
Србије" број 52/2011 ), члана 41. и 42. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије"
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце
("Службени лист општине Блаце" број 6/2018 - пречишћен текст), Скупштина општине Блаце,
на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "РАКА
ДРАИНАЦ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
1 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Народне библиотеке "Рака Драинац", са
седиштем у Блацу, и то:
1. Богдан Мијајловић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
2. Никола Радасављевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
3. Снежана Козић, из Блаца, из реда локалне самоуправе,
4. Драгица Милуновић, из Блаца, из реда запослених,
5. Горан Јевремовић, из Блаца, из реда запослених.
II Решењем известити именоване, Народну библиотеку "Рака 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".
Број 1-02-1190/2018
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 71

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
18. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник Републике
Србије" број 52/2011), члана 41. и 42. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије"
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), члана 41. став 1. тачка 1 1. Статута општине Блаце
("Службени лист општине Блаце" број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "РАКА ДРАИНАЦ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне библиотеке "Рака Драинац", са седиштем у
Блацу, на мандатни период од четири године, у следећем саставу:
1. Богдан Мијајловић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за председника,
2. Никола Радосављевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
3. Снежана Козић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
4. Драгица Милуновић, из Блаца, из реда запослених, за члана,
5. Горан Јевремовић, из Блаца, из реда запослених, за члана.
II Решењем известити именоване, Народну библиотеку "Рака 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''.
Број I-02-1190/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 72

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 8312014-друrи закон, 101/2016-друrи закон и 47/2018), члана
20. Закона о јавним службама ("Службени гласник Републике Србије" број 42/91, 71
194,79/2005-друrи закон, 81/2005-исправка другог закона, 83/2005- исправка другог закона и
83/2014-друrи закон) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист
општине Блаце" број 6/2018-пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 17.7.2018. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
"БЛАЦЕ" СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Спортског центра "Блаце", са
седиштем у Блацу, и то:
1. Валентина Павловић, из Г.Драгуше, из реда локалне самоуправе, председник ,
2. Александра Николић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, члан,
3. Миодраг Грбић, из Блаца, из реда запослених, члан ,
4. Горан Милошевић, из реда запослених, члан.
II Решењем известити именоване, Спортски центар "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".

Број I-02-1205/2018
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 73

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,
71194,79/2005-други закон, 81/2005-исправка другог закона, 83/2005- исправка другог закона и
83/2014-други закон) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист
општине Блаце" број 6/2018 - пречишћен текст), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 17.7.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "БЛАЦЕ''
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I Именује се Управни одбор Спортског центра "Блаце", са седиштем у Блацу, на
мандатни период од четири године, у следећем саставу:
1. Валентина Павловић, из с. Горња Драгуша, из реда локалне самоуправе, за
председника,
2. Александра Николић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
3. Миленко Вучетић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, за члана,
4. Зоран Крстојевић, из Блаца, из реда запослених, за члана,
5. Горан Милошевић, из реда запослених, за члана.
II Решењем известити именоване, Спортски центар "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".

Број I-02-1205/2018-1
У Блацу, 17.7.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 74

На основу 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) ), члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 6/2018-пречишћен текст) и члана 4. Протокола о поступку примопредаје
дужности и службених аката („Службени лист општине Блаце“ број 6/08), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ
И СЛУЖБЕНИХ АКАТА
I ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за примопредају дужности и службених аката између
функционера који предаје дужност (у даљем тексту: предавалац дужности) и
новоизабраног, новопостављеног, односно новоименованог функционера који прима
дужност у јединици локалне самоуправе општине Блаце, као и у јавним предузећима,
организацијама и службама чији је оснивач општина Блаце (у даљем тексту: прималац
дужности), на мандатни период од четири године, у следећем сталном саставу:
1. Младен Ћирковић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за
председника,
2. Вељко Јовановић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана,
3. Љубодраг Красић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана.
По једног члана Комисије могу да именују лица која врше примопредају дужности и
службених аката.
II Задатак Комисије је да у складу са Протоколом о поступку примопредаје дужности и
службених аката спроводи поступке примопредаје дужности и службених аката између
предаваоца дужности и примаоца дужности, наведених у ставу I решења.
III Примопредаја дужности и службених аката ће се вршити у службеним просторијама
лица које предаје дужност, а Комисија је дужна да све учеснике у поступку
примопредаје благовремено обавести о месту и датуму примопредаје.
IV Решењем известити именоване чланове Комисије и архиву Скупштине општине
Блаце.
V Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број I-02-1238/2018
У Блацу, дана 17.7.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 75
На основу члана 48. став 3. и став 5. Закона о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), 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 41. став 1. тачка
44. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен
текст), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године доноси

ЗАКЉУЧАК
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ одборнички мандат у Скупштини општине Блаце, дана
17.7.2018. године Ивану Бургићу, инжењеру грађевине, из Блаца, са изборне листе
„Александар Вучић-Србија побеђује“.
II Закључак доставити: Ивану Бургићу, 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 и биће објављен у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Изборна комисија општине Блаце је дана 17.7.2018. године Скупштини општине
Блаце доставила извештај број I-02-1220/2018 о поновној додели мандата у коме је
наведено да мандат одборника Скупштине општине Блаце Сузани Вељовић, инжењеру
прехрамбене технологије, из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић-Србија
побеђује“, престаје због преузимања функције заменика председника општине Блаце, те
да исти припада предлагачу Изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“ и
поново се додељује Ивану Бургићу, инжењеру грађевине, из Блаца, са изборне листе
„Александар Вучић-Србија побеђује“, који је дана 31.5.2018. године поднео захтев за
поновну доделу мандата одборника, јер му је престала функција заменика председника
општине Блаце дана 31.5.2018. године, обзиром да постоји упражњено одборничко
место које припада истој изборној листи и уверење о поновној додели мандата за
одборника Скупштине општине Блаце Ивану Бургићу, инжењеру, из Блаца, број I-021221/2018 од 17.7.2018. године.
Комисија за административна питања Скупштине општине Блаце, на седници
одржаној дана 17.7.2018. године, утврдила је сагласност извештаја Изборне комисије
општине Блаце број I-02-1220/2018 о поновној додели мандата и уверења Изборне
комисије општине Блаце о поновној додели мандата за одборника Скупштине општине
Блаце Ивану Бургићу, инжењеру грађевине, из Блаца, број I-02-1221/2018, те је
предложила да Скупштина општине Блаце потврди одборнички мандат Ивану Бургићу,
инжењеру грађевине, из Блаца, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“,
на основну одредби члана 48. став 3. и став 5. Закона о локалним изборима, с тим да
мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Позивајући се на напред цитиране одредбе закона и подзаконских прописа,
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, након
достављања извештаја од стране Комисије за административна питања, донела је
одлуку 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-02-948/18
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 76

На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана
32. став 1. тачка 20. и члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и
47/2018), члана 41. став 1. тачка 44. и члана 64. став 1. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст) и члана 28. став 4.
Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број
13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборници у Скупштини општине Блаце,
дана 17.7.2018. године, Сузани Вељовић, инжењеру прехрамбене технологије, из Блаца,
са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“.
II Закључак доставити: Сузани Вељовић, 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 и биће објављен у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
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, док је одредбама члана 43. став 5. наведеног закона прописано да
председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у скупштини општине.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце прописано је
Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
Статутом, док је одредбама члана 64. став 1. Статута прописано да председнику
општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у скупштини општине.
Одредбама члана 28. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Блаце
прописано је да заменику председника општине избором на ову функцију престаје
мандат одборника.
На 26. седници Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 17.7.2018.
године, на предлог кандидата за председника општине Блаце, као овлашћеног
предлагача, а након спроведеног изборног поступка и достављања извештаја Комисије
за спровођење поступка за избор заменика председника општине од 17.7.2018 године,
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већином од укупног броја одборника (16 од укупно 25 одборника), изабрана је Сузана
Вељовић, из Блаца, за заменицу председника општине Блаце, одборница у Скупштини
општине Блаце, са изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, Одлуком
Скупштине општине Блаце број I-02-1237/2018 од 17.7.2018. године.
На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о
локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду Скупштине општине
Блаце, имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Блаце је на 26. седници
одржаној дана 17.7.2018. године, након достављања извештаја Комисије за
административна питања од 17.7.2018. године, донела закључак о утврђивању престанка
мандата одборници Сузани Вељовић, инжењеру прехрамбене технологије, из Блаца, са
изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, јер је изабрана на функцију
заменице 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-02-1242/18
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), члана
32. став 1. тачка 20. и члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и
47/2018), члана 41. став 1. тачка 44. и члана 64. став 1. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст) и члана 26. став 7.
Пословника о раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број
13/2017), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце,
дана 17.7.2018. године, Милану Ћурчићу, дипломираном економисти, из с. Ђуревац, са
изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“.
II Закључак доставити: Милану Ћурчићу, из с. Ђуревац, 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“.
Образложење
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, док је одредбама члана 43. став 5. наведеног закона прописано да
председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у скупштини општине.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 44. Статута општине Блаце прописано је
Скупштина општине у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
Статутом, док је одредбама члана 64. став 1. Статута прописано да председнику
општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат
одборника у скупштини општине.
Одредбама члана 26. став 7. Пословника о раду Скупштине општине Блаце
прописано је да председнику општине избором на ову функцију престаје мандат
одборника.
На 26. седници Скупштине општине Блаце, која је одржана дана 17.7.2018.
године, на предлог председника Скупштине општине Блаце, као овлашћеног
предлагача, а након спроведеног изборног поступка и достављања извештаја Комисије
за спровођење поступка за избор председника општине Блаце од 17.7.2018. године,
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већином од укупног броја одборника (16 од укупно 25 одборника) изабран је Милан
Ћурчић, дипломирани економиста, из с. Ђуревац, за председника општине Блаце,
одборник у Скупштини општине Блаце, са изборне листе „Александар Вучић-Србија
побеђује“, Одлуком Скупштине општине Блаце број I-02-1218/2018 од 17.7.2018.
године.
На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о
локалној самоуправи, Статута општине Блаце и Пословника о раду Скупштине општине
Блаце, имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Блаце је на 26. седници
одржаној дана 17.7.2018. године, након достављања извештаја Комисије за
административна питања од 17.7.2018. године, донела закључак о утврђивању престанка
мандата одборнику Милану Ћурчићу, дипломираном економисти, из с. Ђуревац, са
изборне листе „Александар Вучић-Србија побеђује“, јер је изабран на функцију
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 његовог 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-02-1243/18
У Блацу, 17.7.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 48. став 3. и став 5. Закона о локалним изборима ("Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011 ), 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 41. став 1 . тачка 44.
Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", број 6118-пречишћен текст),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године доноси
ЗАКЉУЧАК
1 ПОТВРЋУЈЕ СЕ одборнички мандат у Скупштини општине Блаце, дана 17.7.2018.
године Зорану Јозићу, професору разредне наставе, из Блаца, са изборне листе
"Александар Вучић-Србија побеђује".
П Закључак доставити: Зорану Јозићу, 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 и биће објављен у "Службеном листу
општине Блаце".
Образложење
Изборна комисија општине Блаце је дана 17.7.2018. године Скупштини општине
Блаце доставила извештај број I-02-1222/2018 о поновној додели мандата у коме је наведено
да мандат одборника Скупштине општине Блаце
Милана
Ћурчића, дипломираног
економисте, из с. Ћуревац, са изборне листе "Александар Вучић-Србија побеђује", престаје
због преузимања функције председника општине Блаце, те да исти припада предлагачу
Изборне листе "Александар Вучић -Србија побеђује" и поново се додељује Зорану Јозићу,
професору разредне наставе, из Блаца, са изборне листе "Александар Вучић-Србија
побеђује", који је дана 17.7.2018. године поднео захтев Изборној комисији општине Блаце
за поновну доделу мандата одборника, јер му је престала функција председника општине
Блаце дана 17.7.2018. године, обзиром да постоји упражњено одборничко место које
припада истој изборној листи и уверење о поновној додели мандата за одборника
Скупштине општине Блаце Зорану Јозићу, професору разредне наставе, из Блаца, број I-021223/2018 од 17.7.2018. године.
Комисија за административна питања Скупштине општине Блаце, на седници
одржаној дана 17.7.2018. године, утврдила је сагласност извештаја Изборне комисије
општине Блаце број I-02-1222/2018 о поновној додели мандата и уверења Изборне комисије
општине Блаце о поновној додели мандата за одборника Скупштине општине Блаце
Зорану Јозићу, професору разредне наставе, из Блаца, број I-02-1 223/2018, те је
предложила да Скупштина општине Блаце потврди одборнички мандат Зорану Јозићу,
професору разредне наставе, из Блаца, са изборне листе "Александар Вучић-Србија
побеђује", на основну одредби члана 48. став 3. и став 5. Закона о локалним изборима, с
тим да мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Позивајући се на напред цитиране одредбе закона и подзаkонских прописа,
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 17.7.2018. године, након достављања
извештаја од стране Комисије за административна питања, донела је одлуку као у диспозитив
у закључка.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења закључка.
Број: I-02-1244/ 18
У Блацу, 17.7.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 4. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/11 и 104/16), члана 4. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист општине Блаце“ , бр.
5/18) и члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08,
8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 18. 6. 2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА У НАСЕЉУ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се општа јавна паркиралишта у насељу Блаце и иста се
категоришу према зонама и времену коришћења паркиралишта.
Члан 2.
На територији насеља Блаце утврђују се општа јавна паркиралишта у улицама:
-Вожда Карађорђа, на делу од раскрснице са улицом Кнеза Лазара, до раскрснице са улицом
Браће Вуксановић;
-Краља Петра I Карађорђевића, на делу од раскрснице са улицом Браће Вуксановић, до
раскрснице са улицом 7. Јула (''кружни ток'');
-Браће Вуксановић, на делу од раскрснице са улицом Краља Петра I Карађорђевића, до
раскрснице са улицом Цара Душана;
-Радоша Јовановића Сеље, на делу од раскрснице са улицом Вожда Карађорђа до раскрснице
са улицома Кнеза Лазара;
-Вука Караџића, на делу од раскрснице са Улицом краља Петра I Карађорђевића, до
раскрснице са улицом Светог Саве.
Члан 3.
Наплата услуге коришћења општих јавних паркиралишта из члана 2. ове Одлуке
вршиће се сваког радног дана, у периоду од 8,00, до 20,00 часова и суботом од 8,00, до 12,00
часова.
У дане државних и верских празника и недељом, неће се вршити наплата паркирања.
Члан 4.
Паркиралишта из става 2. ове Одлуке категоришу се према зони и према дозвољеном
времену коришћења паркиралишта као једна зона под називом ''прва зона''.
Време коришћења паркиралишта у ''првој зони'' није ограничено.
Члан 5.
На јавним паркиралиштима, одређеним чланом 2. ове Одлуке, наплата паркирања ће се
вршити у свему у складу са одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима (''Службени лист
општине Блаце'', бр. 5/18).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-344-1076/18
Датум: 18. 6. 2018. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 82

На основу члана 68. став 1 тачка 2. Статута општине Блаце ("Службени лист општине
Блаце", број 6/18-пречишћен текст) и члана 23. Одлуке о подизању и одржавању споменика на
територији општине Блаце (Службени лист општине Блаце", број 5/15), Општинско веће општине
Блаце, решавајући по захтеву СУБНОР-а Блаце, на седници одржаној дана 18. 6. 2018. године,
доноси:
ОДЛУК У
o измештању (дислокацији) комплекса споменика
палих бораца НОР-а
Члан 1.
УСВАЈА СЕ захтев СУБНОР-а Блаце о измештању (дислокацији) комплекса споменика
палих бораца НОР-а те се, из Дома у Горњем Гргуру, изнад постојеће спомен-чесме измешта
шест споменика палих бораца НОР-а са бистама, и то:
1. Споменик са натписом "Радош Јовановић Сеља",
2. Споменик са натписом "Трајко Јовановић Јосиф",
3. Споменик са натписом "Жива Чиклован Светозар",
4. Споменик са натписом "др. Радивој Увалић Бата",
5. Споменик са натписом "Ратко Павловић Ћићко" (без бисте) и
6. Споменик са натписом "Славољуб Вуксановић Јајко"
и исти се дислоцира испред платоа Народне библиотеке "Рака Драинац", у Блацу, у
улици Краља Петра 1 Карађорђевића.
Члан 2.
Комплекс споменика побројаних у члану 1. Одлуке у складу са Идејним решењем Одељења
за урбанизам , грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске
управе општине Блаце, на поменутој локацији измешта се на неодређено време, осим споменика
под редним бројем 6. са натписом "Славољуб Вуксановић Јајко" који се, на овој локацији
привремено дислоцира док наведено Одељење Општинске управе општине Блаце Идејним решењем
не утврди има ли услова да се поменути споменик измести у парк, изнад фонтане у центру
града, по захтеву СУБНОР-а.
Члан 3.
О реализацији ове Одлуке стараће се Општинска управа - Одељење за инспекцијске
послове , буџетску инспекцију и ревизију (комунални инспектори).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у "Службеном листу
општине Блаце".
Број: 11-633-1082/18
Дана 18. 6. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 26. ст. 1 и 2, чл. 72. и 80. став 2 Закона о јавној својини
(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/16 –др. закон, 108/16 и 113/17),
28. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права као и поступци јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/18), Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине
Блаце ( „Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17), члана 68. Статута
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце”, 6/18 – пречишћени текст), Општинскo веће
општине Блаце, на седници одржаној дана 10. 7. 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЦАЗИЈИ „БЛАЦЕ“
Члан 1.
Овом Одлуком даје се на коришћење, без накнаде, Туристичкој организацији
„Блаце“, са седиштем у Блацу, ул. Вука Караџића бб, пословни простор који се налази,
на кп. 6734 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића бб, локал бр. 2 пословни
простор површине од 29,70 м², за отварање туристичко информативног пулта.
Описани пословни простор, Туристичкој организацији „Блаце“, даје се на
коришћење ради обављања делатности у складу са оснивачким актом, на период док то
правно лице обавља поверене послове од јавног интереса и има статус правног лица и
чији је већински власник капитала општина Блаце, без могућности уписа права
коришћења код Службе за катастар непокретности за КО Блаце.
Члан 2.
Туристичка организација „Блаце“ преузима на коришћење наведену
непокретност из члана 1. ове Одлуке и обавезна је да исту користи у складу са
природом и наменом ствари и да истом управља у складу са Законом о јавној својини,
важећим подзаконским прописима и важећим актима Општине Блаце и измирује све
обавезе везано за коришћење струје, воде, као и све друго, а што је везано за коришћење
предметног објекта, о чему се између Општине и Туристичке организације “Блаце”
закључује уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе по основу пренетог
права коришћења.
Примопредаја непокретности на коришћење из члана 1. ове Одлуке врши се
записнички након закључивања уговора са Општином.
Члан 3.
Туристичка организација „Блаце“, нема право располагања, отуђења, стављања
хипотеке или другог терета на описаној непокретности, сем давања у закуп наведене
непокретности из члана 1. ове Одлуке што се ближе регулише уговором између
општине и Туристичке организације „Блаце“.
Туристичка организација може дати у закуп непокретности из члана 1. ове
Одлуке по претходно прибављеној сагласности Општине као носиоца права јавне
својине и у обавези је да у свему поступа у складу са Законом о јавној својини,
подзаконским прописима и важећим актима Општине Блаце који уређују поступке
располагања непокретностима у јавној својини и другим актима Општине.
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Извештај о спроведеним поступцима из предходног става са по једним
примерком документације доставља се у року и на начин по окончању поступка у
складу са чланом 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права као и поступци јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС'', бр. 16/18) и Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
1/15, 7/15, 9/15 и 13/17).

Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Блаце да о давању на коришћење
непокретности из члана 1. ове Одлуке закључи уговор са Туристичком организацијом
„Блаце”.
Општинска управа општине Блаце са Општинским правобраниоцем Блаце је у
обавези да до краја оконча поступак уписа права јавне својине на непокретности која је
предмет ове Одлуке, као и упис употребне дозволе за ову непокретност или Решење о
озакоњењу.
Члан 5.
Туристичка органиција „Блаце“, са седиштем у Блацу, по основу ове Одлуке не
може на наведеној непокретности изводити никакве радове сем радова текућег
одржавања без сагласности Општине.
Коришћење непокретности из члана 1 ове Одлуке, Општина Блаце може да
одузме ако се не користи у функцији остваривања оснивачким актом поверене
делатности од општег интереса овог правног лица, као и ако се користи супротно
закону, другом пропису или природи и намени непокретности, у случају потребе за
извршавање других надлежности од општег интереса Општине.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном. листу
општине Блаце''.
Број; II-361-1168/ 2018
Дана: 10. 7. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 113/17 и 50/18) и члана 68. став 1. тачка 1. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 14. 7. 2018. године, доноси
ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о финансијској подршци породици са децом (у даљем тексту: Одлука) уређује се
финансијска подршка породици са децом на територији општине Блаце, у циљу побољшања услова
за задовољавање основних потреба деце, усклађивања рада и ридитељства и посебног подстицаја и
подршке родитељима да остваре жељени број деце, утврђују се облици, услови, начин остваривања
и висина права на финансијску подршку породице са децом у циљу побољшања материјалног
положаја и организоване друштвене бриге о деци на територији општине Блаце.
II OБЛИЦИ, УСЛОВИ, НАЧИН ОСТВАРИВАЊА
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

1.
2.
3.
4.
5.

И

ВИСИНА

ПРАВА

НА

Члан 2.
Облици права на финансијску подршку породици са децом утврђених овом Одлуком су:
Право на новчану накнаду незапосленим породиљама;
Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете;
Право на новчани поклон поводом дана општине Блаце:
Право на новчани поклон за прворођено дете у Новој календарској години;
Право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу.

Члан 3.
Породицу у смислу ове Одлуке чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у
првој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена
сродства под условом да живе у заједничком домаћинству.
Заједничко домаћинство јесте заједница живљења, привређивања и трошења средстава свих чланова
домаћинства.
Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења
захтева за остваривање права на дан подношења захтева за остваривање права према броју
живорођене деце мајке.
1. ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
Члан 4.
Право на новчану накнаду незапосленим породиљама се утврђује у износу од 10.000,00
динара, у нето новчаном износу, на месечном нивоу и припада незапосленој породиљи (мајци), од
момента рођења детета до навршене прве године живота детета.
Незапослена породиља у смислу ове Одлуке је породиља која није у радном односу код
послодавца - правног или физичког лица, није власник радње или предузећа, која не остварује
приходе по основу оснивачких права, по основу пензија и инвалиднина, као и породиља која не
остварује приходе по основу обављања привремених и повремених послова.
Незапосленост се утврђује на дан рођења детета.
Члан 5.
Право на новчану накнаду незапосленим породиљама припада незапосленој породиљи под
следећим условима:
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-да је дете живорођено;
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева;
-да је породиља држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус
стално настањеног странца у Републици Србији, под условом да је дете рођено на територији
Републике Србије;
-да у моменту рођења детета мајка има пребивалиште на територији општине Блаце најмање
6 (шест) месеци;
-да месечни приходи по члану породице не прелазе износ минималне нето зараде у
Републици Србији утврђене актом надлежног органа за месец који претходи месецу у којем се
захтев подноси;
-да је на евиденцији Националне службе за запошљавање или здравствено осигурана преко
другог лица.
Право из става 1. овог члана може остварити и незапослена породиља са статусом интерно
расељеног лица, са боравиштем на територији општине Блаце, које мора бити пријављено најмање 6
(шест) месеци пре порођаја.
Право на новчану помоћ може да оствари незапослена породиља која непосредно брине о
детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу
социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.
Члан 6.
Право на новчану помоћ може остварити отац детета уколико је мајка детета страни
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних
разлога спречена да брине о детету, уколико су испуњени услови за остваривање овог права
предвиђени чланом 5. ове Одлуке .
Отац детета доставља доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да се мајка
непосредно не стара о детету.
Члан 7.
Захтев за остваривање права на новчану накнаду у смислу члана 4. Ове Одлуке подноси се
Општинској управи општине Блаце – Одељењу за привреду, локални економски развој и друштвене
делатности, најкасније до навршених годину дана живота детета.
Уз захтев се обавезно подносе докази о испуњености услова за признавање права на новчану
накнаду незапосленим породиљама, у складу са овом Одлуком и то:
-изводи из матичне књиге рођених за сву децу ;
-фотокопије уверења о пребивалишту за мајку и за сву децу у породици;
-фотокопије личних карти родитеља;
-уверење о држављанству за мајку (не старије од шест месеци);
-уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица за
мајку;
- докази о месечним приходима у породици за месец који претходи месецу у
коме се захтев подноси;
-уверење надлежног органа да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да
њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску,
старатељску породицу или дата на усвајање и да није лишена родитељског права у односу на децу
претходног реда рођења
- породиља која је страни држављанин а има статус стално настањеног странца, подноси и
уверење надлежне службе из земље чији је држављанин о истуњености услова из претходног става
ове Одлуке.
-фотокопије картице текућег рачуна мајке.
Члан 8.
Незапослена породиља са вишеструким рађањем у једном порођају уколико испуњава услове
прописане овом Одлуком, остварује право на износ новчане помоћи утврђен у члану 4. Одлуке за
свако рођено дете у том порођају.
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Право на новчану накнаду незапосленим породиљама је лично и не може се преносити на
друга лица, осим у случају предвиђеним чланом 6. ове Одлуке.
Члан 9.
Ако у току коришћења права на новчану помоћ из претходног става овог члана наступе
битне промене (пресељење, заснивање радног односа и томе слично) прималац новчане помоћи је
дужан да насталу промену пријави одмах Одељењу за привреду, локални економски развој и
друштвене делатности Општинске управе општине Блаце, а најкасније у року од 5 (пет) дана, како
би се обуставила исплата новчане помоћи.
Неосновано исплаћен новчани износ по овом основу прималац је дужан да врати у буџет
општине Блаце.
Члан 10.
Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању
права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за новчану накнаду незапосленим
породиљама, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од
обавештавања странке о решењу.
По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.
2. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ
Члан 11.
Право на једнократну новчану помоћ у смислу ове Одлуке утврђује се у износу од 30.000,00
динара и може се остварити за свако новорођено (живорођено) дете, под следећим условима:
-да је мајка држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус стално
настањеног странца у Републици Србији под условом да је дете рођено на територији Републике
Србије;
-да мајка у моменту рођења детета има пребивалиште на територији општине Блаце,
најмање 6 (шест) месеци пре рођења детета,
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева;
Право из претходног става овог члана могу остварити и интерно расељена лица са
боравиштем на територији општине Блаце, којa морају бити пријављенa најмање 6 (шест) месеци
пре рођења детета.
Право на новчану помоћ може да оствари мајка која непосредно брине о детету за које је
поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења.
Уколико мајка са вишеструким рађањем у једном порођају испуњава услове прописане
овом Одлуком, остварује право на износ новчане помоћи утврђен ставом 1. овог члана Одлуке за
свако рођено дете у том порођају.
Члан 12.
Уз захтев за остваривање права из члана 11. ове Одлуке, подноси се следећа документација:
-фотокопија личних карата родитеља;
-уверење надлежног органа да мајка непосредно брине о детету;
-извод из матичне књиге рођених за сву децу;
-уверње о пребивалишту за мајку и сву децу;
-уверење о држављанству за мајку (не старије од шест месеци);
-фотокопија текућег рачуна.
-мајка која је страни држављанин а има статус стално настањеног странца, подноси и
уверење надлежне службе из земље чији је држављанин о истуњености услова из претходног става
ове Одлуке.
Члан 13.
Право из члана 11. ове Одлуке може остварити отац детета уколико је мајка детета страни
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних
разлога спречена да брине о детету, уколико су испуњени услови за остваривање овог права
предвиђени чланом 11.
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Отац детета доставља доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да се мајка
непосредно не стара о детету.
Члан 14.
Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању
права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за једнократну новчану помоћ за
новорођено дете, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од
обавештавања странке о решењу.
По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.
3. ПРАВО НА НОВЧАНИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 15.
Право на новчани поклон поводом дана општине Блаце остварује мајка за дете рођено на дан
општине Блаце 28. августа, почев од 2018. године, и исплаћује се у једнократном новчаном износу
од 50.000 динара, на име родитеља који је остварио наведено право.
Члан 16.
Право из члана 15. Одлуке може остварити мајка под следећим условима:
-да је мајка држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус стално
настањеног странца у Републици Србији под условом да је дете рођено на територији Републике
Србије;
-да мајка у моменту рођења детета има пребивалиште на територији општине Блаце,
најмање 6 (шест) месеци пре рођења детета,
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева;
- да је мајка поднела захтев за остваривање права најкасније у року од три месеца од рођења
детета.
Право из претходног става овог члана могу остварити и интерно расељена лица са
боравиштем на територији општине Блаце, којa морају бити пријављенa најмање 6 (шест) месеци
пре рођења детета.
Право на новчану помоћ може да оствари мајка која непосредно брине о детету за које је
поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења.
Једнократну новчану помоћу у име општине Блаце, мајци детета, уручује Председник
општине Блаце.
Члан 17.
Право из члана 15.ове Одлуке може да оствари отац детета уколико је мајка детета страни
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права и уколико је из објективних
разлога спречена да непосредно брине о детету детету, уколико су испуњени услови из члана 16.
ове Одлуке, под условом да поднесе захтев за остваривање права најкасније 3 месеца од рођења
детета.
Уз захтев за остваривање права из члана 15. ове Одлуке отац детета подноси документацију
предвиђену чланом 12. ове Одлуке, као и доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да
се мајка непосредно не стара о детету.
Када се у порођају роди двоје и више деце, износ новчане помоћи припада за свако
живорођено дете.
Члан 18.
Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању
права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за новчани поклон поводом дана
општине, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од
обавештавања странке о решењу.
По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.
4. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО
ДЕТЕ У НОВОЈ ГОДИНИ
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Члан 19.
Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој календарској години исплаћује се у
износу од 40.000,00 динара.
Једнократну новчану помоћ у име општине Блаце, мајци детета, уручује Председник
општине Блаце.
Члан 20.
Право на једнократну новчану помоћ стиче прворођено дете у Новој календарској години,
под следећим условима:
-да је мајка држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус стално
настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике Србије;
-да мајка која непосредно брине о детету има пребивалиште на територији општине Блаце
најмање 6 (шест) месеци пре рођења детета;
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце.
Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу писаног захтева и документације
о испуњености услова за остваривање овог права, који се може поднети у року од 3 месеца од дана
рођења детета.
Право на новчану помоћ може да оствари мајка која непосредно брине о детету за које је
поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења.
Члан 21.
Право из члана 19. ове Одлуке може остварити отац детета уколико је мајка детета страни
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних
разлога спречена да непосредно брине о детету, уколико су испуњени услови за остваривање овог
права предвиђени овом Одлуком.
Отац детета доставља доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да се мајка
непосредно не стара о детету.
Члан 22.
Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању
права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за новчану накнаду за прворођено
дете у Новој години, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15
дана од обавештавања странке о решењу.
По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.
5. ЈЕДНОКРАТНО НОВЧАНО ДАВАЊЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 23.
Корисник средстава је лице које је у поступку вантелесне оплодње под следећим условима:
-да је неуспешно завршило поступке који се финансирају од стране Републичког фонда за
здравствено осигурање, или
-да због старосне границе, медицинских или других разлога није у могућности да ово право
оствари преко Републичког фонда за здравствено осигурање.
Ово право остварује жена до 50 година старости.
Право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу остварује и жена до 50 година
старости која је успешно окончала поступак вантелесне оплодње сопственим средствима, под
условом да поднесе захтев у року од шест месеци од дана утврђивања трудноће и да у време
вантелесне оплодње није испуњавала услове да се укључи у програм вантелесне оплодње који
финансира Републички завод за здравствено осигурање.
Члан 24.
Ради остваривања права из претходног члана, подносилац захтева Општинском већу
општине Блаце подноси захтев и доставља следећу документацију:
-фотокопију одговарајуће медицинске документације;
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-фотокопију личне карте;
-доказ да су неуспешно завршени поступци вантелесне оплодње који се финансирају
средствима Републичког фонда за здравствено осигурање;
-доказ да је у поступку наредног покушаја вантелесне оплодње, односно доказ о успешно
завршеном поступку вантелесне оплодње сопственим средствима;
-доказ о немогућности остваривања права преко Републичког фонда за здравствено
осигурање.
-фотокопију картице текућег рачуна на име лица које је у поступку вантелесне оплодње.
Члан 25.
Одлуку о висини једнократног новчаног износа на име давања за вантелесну оплодњу доноси
Општинско веће општине Блаце, које од корисника може тражити извештај и доказе о реализацији
одобрених новчаних средстава по овом основу.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, локални економски развој и
друштвене делатности Општинске управе општине Блаце.
Члан 27.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Блаце и биће
предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за текућу годину.
Члан 28.
Рок за решавање по захтевима за остваривање права из члана 2. ове Одлуке је 30 дана од дана
подношења захтева.
Члан 29.
На поступке за остваривање права из члана 2., који су покренути пре ступања на правну
снагу ове Одлуке, примењиваће се Одлуке које су важиле у време подношења захтева за
остваривање права.
Члан 30.
Ступањем на правну снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права на
једнократну новчану помоћ за новорођено дете број II-183-42/2016 од 13.01.2016.године („Службени
лист општине Блаце“ број 1/16), Одлука о остваривању права ради неге детета незапосленим
мајкама број II-183-210/2016 oд 18.02.2016.године („Службени лист општине Блаце“ број 2/16) и
Одлука о остваривању права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у Новој години број
II-400-253/18 од 31.01.2018. године („Службени лист општине Блаце“ број 3/18).
Члан 31.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број II-401-1185/18
У Блацу, дана: 14. 7. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
113/17), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2018.
годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17), Општинско веће општине Блаце, решавајући
по захтеву Општинског одбора Црвеног крста Блаце, дана 11. 6. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Општинском одбору Црвеног крста Блаце, новчана средства у
износу од 20.000,00 динара, са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине Блаце,
економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва,
функционална класификација 160, за поклоне и награде најхуманијим даваоцима крви са
територије општине Блаце поводом Светског дана давалаца крви, 14. јуна 2018. године, по
захтеву овог одбора, број. II-400-1037, од 11. 6. 2018. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун
Општинског одбора Црвеног крста Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. – Општина Блаце – Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија
заштита, Програмска активност: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста,
функција-090, економска класификација 481100, увећањем апропријације (позиције) 139 „Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима“.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1037/18
У Блацу, дана 11. 6. 2018. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРИЛОГ: Захтев ОО Црвеног крста,
бр. II-400-1037, од 11. 6. 2018. год

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 92

На основу члана 69. став 1. тач. 2. и 6. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“, бр. 15/16) и члана 68. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце", бр. 7/08,
8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Јавно
комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, на седници одржаној дана 18. 6.
2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Јавног комуналног предузећа „Блаце”, у Блацу, број 1278,
од 14. 6. 2018. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбор Јавног
комуналног предузећа „Блаце“, у Блацу, под бројем 1263, од 12. 6. 2018. године, о
одобрењу подизања овердрафт кредита – дозвољеног минуса на текућем рачуну, код
Комерцијалне банке а.д. Београд, у износу од 2.000.000,00 (двамилиона) динара.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном листу
општине Блаце".
III
Решењем известити: Јавно комунално предузеће „Блаце“, у Блацу и архиву
општине Блаце.
Број: II-42-1071/18
Датум: 18. 6. 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
бр. 54/09, ..... и 113/17), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 6/18 – пречишћен текст) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за
2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17), Општинско веће општине Блаце,
решавајући по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, Вука Караџића бб, на
седници одржаној дана 3. 7. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, новчана средства
у износу од 36.573,00, са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска
класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална
класификација 160, за исплату дела јубиларне награде Марији Ристић, из Блаца, за 20 година
рада проведених у радном односу у Основној школи, по захтеву ове школе, деловодни број.
419, од 14. 6. 2018. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Основне
школе „Стојан Новаковић“, у Блацу.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у
оквиру Раздела 5, – Општинска управа општине Блаце, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање, Програмска активност: 2002-0001 - Функционисање основних школа,
апропријације (позиције) 133 – „текући трансфери осталим нивоима власти“, економска
класификација 463100, функционална класификација 912, увећањем позиције у њиховом
финансијском плану, назив „4161 Награде запосленима и остали посебни расходи“.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1074/18
У Блацу, дана 3. 7. 2018. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић
ПРИЛОГ: Захтев ОШ „Стојан Новаковић“,
бр. II-400-1074, од 15. 6. 2018. год

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
113/17), члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
6/18-пречишћени текст) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2018. годину
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 13/17), Општинско веће општине Блаце, решавајући по
захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, Вука Караџића бб, на седници
одржаној дана 3. 7. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, новчана средства
у износу од 17.204,00, са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска
класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална
класификација 160, за накнаду трошкова ради вођења извршног поступка пред јавним
извршитељем, утврђених решењем о накнади трошкова Јавног извршитеља И. И-593/2018,
по захтеву ове школе, деловодни број 519/1, од 2. 7. 2018. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Основне
школе „Стојан Новаковић“, у Блацу.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5, – Општинска управа општине Блаце, Програм 9 – Основно образовање и
васпитање, Програмска активност: 2002-0001 - Функционисање основних школа,
апропријације (позиције) 133 – „текући трансфери осталим нивоима власти“, економска
класификација 463100, функционална класификација 912, увећањем позиције у њиховом
финансијском плану, назив „4831-Новчане казне и пенали по решењу судова“.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1146/18
У Блацу, дана 3. 7. 2018. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић
ПРИЛОГ: Захтев ОШ „Стојан Новаковић“,
бр. II-400-1146, од 2. 7. 2018. год

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 3. и тачка 5. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други
закон), члана 61. став. 13. и став 14. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, број 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 и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3. и тачка 5.
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 6/18-пречишћен текст) и
Одлуке о буџету општине Блаце за 2018 годину („Службени лист општине Блаце“, број
13/17), Председник општине Блаце, дана 18.5.2018 године, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
ПРЕНОСЕ СЕ новчана средства у износу од 1.000.000,00 динара са позиције број
132, у оквиру Раздела 5 –Општина Блаце-Општинска управа, Програм 7-Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат: 0701-П01-Ревитализација пољских
путева, економска класификација 425100 -Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
на позицију број 81, у оквиру Раздела 5 -Општина Блаце-Општинска управа, Програм 15Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 -Текућа буџетска
резерва, економска класификација 499100, функционална класификација 160.
Члан 2.
Пренета средства из члана 1. Одлуке користиће се за намене које нису предвиђене
буџетом (непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације) или за сврхе за које се у
току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Члан 3.
Реализацију овe Одлуке извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из члана 1. Одлуке и књижењем истих на позицију
број 81, у оквиру Раздела 5 -Општина Блаце-Општинска управа, Програм 15-Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 -Текућа буџетска резерва,
економска класификација 499100, функционална класификација 160.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске
управе општине Блаце, Председнику општине Блаце упутило је допис број службено/18 од
14.5.2018. године, у ком је дато обавештење о стању текуће буџетске резерве, на дан
14.5.2018 године, где су средства текуће буџетске резерве распоређена у износу од
2.786.637,40 динара, што чини 92,89% укупно планираног износа од 3.000.000,00 динара.
Како средства код Фонда за грађевинско земљиште на позицији број 132, у оквиру
Раздела 5 –Општина Блаце-Општинска управа, Програм 7-Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура, Пројекат: 0701-П01 -Ревитализација пољских путева,
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економска класификација 425100 -Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у
износу од 3.000.000,00 динара тренутно не могу да се користе у складу са планираном
наменом из разлога што актуелним Конкурсом за 2018. годину није предвиђено
финансирање радова на ревитализацији пољских путева, већ за друге намене у вези са
заштитом, уређењем и коришћењем пољопривредног земљишта, то су се стекли услови за
доношење ове Одлуке прописани чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 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 и 113/17) којим је дата
могућност да, уколико у току године дође до промене околности која не угрожава
утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлежни извршни орган локалне
власти, доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или
за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Број: II-400-857/2018
Дана: 18.5.2018 године
ДР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 5 и 13. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“ број 6/18-пречишћен текст), Председник општине Блаце, дана 01.6.2018
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

I Именује се Славица Кнежевић, из Блаца за председника Комисије за међународну
сарадњу.
II У свему осталом решење број II-02-2067/16 од 05.12.2016. године и решење број
II-02-1090/17 од 07.6.2017 године остају неизмењена.
III Решење ступа на снагу даном доношења а исто ће бити објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
IV Решење доставити именованоj, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви.

Број II-02-976/18
У Блацу, дана 01.6.2018 године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 98

На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16), чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 113/17) члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 1. став 2. Одлуке о измени и
допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Блаце за 2017. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/18),
Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“, са
седиштем у Блацу, дана 7. 6. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији
послова у Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу, који је донео директор Центра за
социјални рад „Блаце“, под деловодним бројем 01-281/18, од 7. 3. 2018. године, у делу
који се односи на број и структуру запослених у установи, а који се финансирају из буџета
општине Блаце.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити Центру за социјалн и рад „Блаце“ и архиви.
Број: II-02-1018/18
У Блацу, дана 7. 6. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 99

На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник
РС“, бр. 18/16), члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 1, став 2. Одлуке о измени и диопуни
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе општине Блаце за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 5/18), Председник
општине Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра Блаце, са седиштем у Блацу,
дана 13. 6. 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Спортском центру Блаце, са седиштем у Блацу, коју је
донео директор Спортског центра Блаце, под деловодним бројем 227/2018, од 12. 6.
2018. године
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити Спортском центру Блаце и архиви.
Број: II-02-1059/18
У Блацу, дана 13. 6. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 100

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 6/18) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за 2018.
годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17), Председник општине Блаце, на предлог
Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 2. 7. 2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 136.502,00 динара, са позиције
81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100,
функционална класификација 130, за отпремнину Милки Савић, из Блаца, запосленој у
Општинској управи општине Блаце, којој је престао радни однос по основу одласка у
превремену старосну пензију, дана 31. 5. 2018. године, по решењу начелника Општинске
управе општине Блаце, бр. II-400-1015/18, од 6. 6. 2018). Године, на предлог Одељења за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 2. 7. 2018. године.
2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у
оквиру Раздела 5, Глава 5.01- Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 43 – „Отпремнине и
помоћи“, економска класификација 414300, функционална класификација 130.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1147/18
У Блацу, 2. 7. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 101

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 6/18) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине Блаце за
2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17), Председник општине Блаце, на
предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, дана 3. 7.
2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 62.550,00 динара, са
позиције 81 „текућа резерва“ буџета oпштине Блаце, економска класификација 499100,
функционална класификација 130, за накнаду штете тужиљи Милеви Ђошић, из Суваје
и трошкова парничног поступка, по основу Судског поравнања пред Основним судом у
Куршумлији, 3 П број 16/2018, из Налога Општинског правобраниоца, бр. П 10/18, од
27. 6. 2018. године на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, од 3. 7. 2018. године.
2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем
истих у оквиру Раздела 5. Глава 5.01- Општинска управа Општине Блаце, Програм 15 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 74 –
„Новчане казне и пенали по решењу судова“, економска класификација 483100,
функционална класификација 130.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1125/18
У Блацу, 3. 7. 2018. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 8/18

Страна 102

На основу решења Председника Општине Блаце бр.II-02-869/2017 од 04.05.2017. године, Комисија за
категоризацију соба за изнајмљивање кућа и станова за одмор, на седници одржаној 06.06.2018. године, донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
ЗА СМЕШТАЈ (ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН, СОБА И СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО)
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овим Пословником ближе се утврђује начин рада и одлучивање Комисије за категоризацију
угоститељских објеката за смештај (врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство), у даљем
тексту:Комисија.
Члан 2.
Рад Комисије доступан је јавности.
Члан 3.
Седницу комисије сазива председник Комисије најкасније 3 дана пре њеног одржавања, а може се сазвати
и у краћем року ако за то постоје посебни разлози.
Комисија ради у седницама којима присуствује већина чланова Комисије, а одлучује већином гласова
присутних чланова.
У раду Комисије, могу по позиву, учествовати и представници Општинске управе као и поједини
стручњаци из области туризма.
У извршењу послова из свог делокруга Комисија, може преко свог председика тражити од надлежних
служби Општинске управе податке и информације од значаја за његов рад.
Члан 4.
О предлогу аката и других материјала који су разматрани, Комисија, подноси Начелнику Општинске
управе, извештај који садржи мишљење и предлог Комисије.
Комисија одређује известиоца који ће Начелнику Општинске управе образложити извештај, ради
разврставања соба, односно кућа и станова за одмор у у одговарајућу категорија.
На захтев појединог члана Комисије, његово издвојено мишљење изнеће се пред Начелником Општинске
управе, упоредно са извештајем комисије и он има право да га образложи пре отварања претреса на седници на
којој присуствује Начелник Општинске управе.
Члан 5.
О току седнице Комисија води записник.
У записнику се уносе имена присутних, питања која су разматрана и мишљења и предлози Комисије.
Записник потписује председник комисије и лице кије је водило записник.
Члан 6.
Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу општине Блаце“.
Број:II-360-1016/18
У Блацу, 06.06.2018. године
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
ЗА СМЕШТАЈ (ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН, СОБА И СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО)
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Ана Антић с.р.
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