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Службени лист Општине Блаце број 4/18 

 

На основу члана 32. и 90. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) и члана 41. Став 1. тачка 6. 

Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 05. 03. 2018. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗРАДИ СИМБОЛА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради симбола општине Блаце. 

Симболи општине Блаце су грб и застава. 

Садржина грба и заставе мора одговарати историјским и стварним чињеницама везаним 

за општину Блаце. 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Комисија за спровођење поступка избора симбола 

општине Блаце, која ће у складу са овом Одлуком дефинисати услове јавног конкурса за израду 

предлога симбола општине. 

Комисију за спровођење поступка избора симбола општине Блаце именоваће ће 

Општинско веће општине Блаце, након ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Комисија из члана 2. Одлуке ће одредити опште карактеристике симбола општине Блаце, 

у складу са одредбом из члана 1. став 3. Одлуке. 

Поступак избора симбола општине Блаце вршиће се на основу позивног јавног конкурса. 

Услове конкурса, преглед приспелих радова и њихову усклађеност са конкурсним 

задатком врши Комисија. 

По спроведеном поступку, Комисија из члана 2. Одлуке, доставља извештај Општинском 

већу општине Блаце, са назнаком који од приспелих радова испуњавају услове конкурса. 

 

Члан 4. 

Општинско веће општине Блаце предлаже Скупштини општине доношење Одлуке којом 

ће се утврдити симболи општине Блаце. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на правну снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

 

Број: I-020-403/18 

У Блацу, дана 05. 03. 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 536. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 41. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана: 05. 03. 2018. године, доноси 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 

 

  

 

Члан 1. 

 

Усваја се 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. 

 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у „Службеним листу 

општине Блаце“. 

 

Члан 3. 

 

Одлуку доставити: ликвидационом управнику, Агенцији за привредне регистре  и 

архиви овог органа. 

 

 

Број: I-023-426/18 

У Блацу, дана 05.03.2018. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце број 4/18 

 
На основу члана 32. став 1. тачке 8. и 20.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/214-други закон и 101/2016-други закон), члана 41.и 80. став 1. 

тачка 10. Статута општине Блаце („Службени лист оштине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) 

а у вези са чланом 31.став 1. тачка 10. Одлуке о општинској управи општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 6/17 ), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана: 05. 03. 2018. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Општинске управе општине Блаце за 2017. годину, број  III-400-

686/18  од 12. 01. 2018. године.  

 

II 

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

 

 

Број: I-400-686/18 

Дана: 05. 03. 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                               

                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           Милош Васиљевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце број 4/18 

 

 

На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист општине 

Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана:  

05.03. 2018. године, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  ШТАБУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду за 2017. годину и План  рада за 2018. 

годину Штабу за ванредне ситуације општине Блаце.  

 

II 

 

 Решењем известити: Штаб за ванредне ситуације општине Блаце и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“ 

 

 

 Број: I-020-227/18 

  У Блацу, 05.03.2018.године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Милош Васиљевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце број 4/18 

 

 

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

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 18. 

Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - 

други закон, 81/2005 - исправка другог закона, 83/2005 - исправка другог закона и 83/2014 - други 

закон ), и члана 41. став 1. тачка 11.Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 

дана 05.03.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

 КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата вршиоцу дужности директора Спортског 

центра „Блаце“ са седиштем у Блацу, Дујовић Небојши, професору физичког васпитања, из 

Блаца,  због истека мандатног периода на који је именован. 

II 

Решењем известити: Дујовић Небојшу из Блаца, Спортски центар „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) прописано 

је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом. 

 Одредбама члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 42/91, 71/94, 79/2005 - други закон, 81/2005 - исправка другог закона, 83/2005 - исправка другог 

закона и 83/2014 - други закон ) прописано је да директора установе именује и разрешава 

оснивач. 

Решењем Скупштине општине Блаце број I-119-1582/17 од 27.08.2017. године за 

вршиоца дужности директора Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, именован је 

Небојша Дујовић, професор физичког васпитања, из Блаца, на мандатни период од шест 

месеци, почев од 02.09.2017. године. 
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Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских аката, 

имајући у виду да је мандатни период вршиоцу дужности директора Спорског цента 

„Блаце“, са седиштем у Блацу истекао, на 22. седници Скупштине општине Блаце, која је 

одржана дана 05.03.2018. године, констатован је престанак мандата Дујовић Небојши, 

професору физичког васпитања, из Блаца, као вршиоцу дужности директора , са седиштем у 

Блацу, због истека мандатног периода на који је именован.  

На основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 

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

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

 

Број I-119-473/18 

У Блацу, дана 05.03.2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                            Милош Васиљевић с.р. 
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Службени лист Општине Блаце број 4/18 

 

 

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

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон), члана 18. Закона о јавним 

службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - други закон, 81/2005 - 

исправка другог закона, 83/2005 - исправка другог закона и 83/2014 - други закон), члана 41. став 1. 

тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 05.03.2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „БЛАЦЕ“ 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Дујовић Небојша, професор физичког васпитања, из Блаца, за директора 

Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, на мандатни период од четири године. 

II 

Решењем известити: Дујовић Небојшу из Блаца, Спортски центар „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

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

Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

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

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон) прописано је да Скупштина 

општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на 

њихове Статуте, у складу са законом. 

Одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 42/91 и 71/94)прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач. 

 Дана 29.12.2017. године Управни одбор Спортског центра „ Блаце“, са седиштем у Блацу 

донео је Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор директора Спортског центра „Блаце“. Текст 

јавног конкурса објављен је у публикацији Послови Националне службе за запошљавање, на 

огласној табли Општине Блаце и на званичној интернет презентацији општине Блаце, дана 

31.01.2018. године. 

 Услови за пријављивање на јавни конкурс за именовање директора Спортског центра 

„Блаце“, са седиштем у Блацу су: Општи услови утврђени Законом и следећи посебни услови: 

завршен факултет VII степен стручне спреме, поседовање организационих способности, пет година 
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радног искуства, програм рада кандидата.У року за подношење пријава на јавни конкурс пристигла 

је једна пријава, и то пријава Дујовић Небојше, из Блаца. 

 Управни одбор Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу је на седници одржаној дана 

13.02.2018. године разматрао поднету пријаву на јавни конкурс и констатовао да пријава  Дујовић 

Небојше, из Блаца испуњава у потпуности све услове предвиђене јавним конкурсом.  Управни одбор 

Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу,  дао је позитивно мишљење о испуњавању услова 

из конкурса у потпуности, те је о наведеном сачинио образложени предлог листе кандидата за избор 

директора Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу број 47/1-2018  од 23.02.2018. године и 

исти, у законом прописаном року доставио Скупштини општини Блаце, на даљу надлежност и 

одлучивање. 

Позивајући се напред цитиране одредбе законских прописа и подзаконских аката, 

разматрајући и одлучујући о образложеном предлогу Управног одбора Спортског центра „Блаце“ о 

листи кандидата са позитивним мишљењем за избор директора Спортског центра „Блаце“, са 

седиштем у Блацу, Скупштина општине Блаце, је на 22. седници одржаној дана 05.03.2018. године, 

већином од укупног броја одборника (16), одлучила као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом, у 

року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број I-119-399/18 

У Блацу, дана 05.03.2018. 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 129/07 и 83/14-други закон), члана 18. Закона о јавним 

службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91 и 71/94) и члана 41. став 1. 

тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 

9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 05.03.2018. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“ 

 

I 

Разрешава  се Дејан Томић, професор музичке културе, из Блаца, са функције в.д. 

директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

II 

 Решењем известити: Дејана Томића из Блаца, Туристичку организацију „Блаце“ и 

архиву Скупштине општине Блаце. 

III 

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

општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 

           

   На седници Скупштине општине Блаце која је одржана дана: 17.12.2017. године, 

Решењем број: I-119-2415/17. године, Дејан Томић, професор музичке културе из Блаца, 

именован је за в.д. директора Туристичке Организације „Блаце“, на мандатни период до 

именовања директора а најдуже годину дана од дана именовања. 

  

 Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 17.12.2017. године, у складу 

са чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 15/16), а у вези са чланом 18. и 19. 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 23. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу („Службени лист општине Блаце“ 

13/16), донела Одлуку број I-119-2335/17 о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу 

 

 Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима 

општине Блаце, именована решењем Скупштине општине Блаце број I-02-872/16 од дана 

09.6.2016. године и решењем број I-02-686/17 од дана 31.3.2017. године спровела је 

поступак за избор кандидата за именовање директора Туристичке организације „Блаце“, са 

седиштем у Блацу. 
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Обзиром на напред наведено, Скупштина општине Блаце је на 22. седници одржаној 

дана 05.03.2018. године, а у складу са надлежностима  прописаним одредбама члана 32. став 

1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине 

Блаце, именовала директора Туристичке организације „Блаце“ са седиштем у Блацу, те је из 

тих разлога  донела Одлуку као у диспозитиву. 

Правна поука: против овог решења незадовољна страна може покренути спор пред 

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

 

Број: I-119-474/18 

У Блацу, 05.03.2018. године 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                Милош Васиљевић с.р. 
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На основу  члана 42. и 43. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 15/16), у вези са чланом 30. и 39. Закона о туризму („Службени гласник Републике 

Србије“, број 36/09, 88/10, 99/11 - други закон, 93/2012 и 84/2015), а у вези са чланом 18. Закона о 

јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - други закон, 

81/2005 - исправка другог закона, 83/2005 - исправка другог закона и 83/2014 - други закон), члана 

23. Одлуке о оснивању Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу („Службени лист 

општине Блаце“ број 13/16) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 

дана 5. 3. 2018. године, доноси 

 РЕШЕЊЕ 

   О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Виолета Поповић, из Блаца, дипломирани инжењер текстилне 

технологије, за директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, на 

мандатни период од четири године. 

 Именована из тачке 1. овог решења дужна је да ступи на функцију у року од осам дана од 

дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Ово решење је коначно. 

 Решење ступа на правну снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном листу општине Блаце“ и званичној интернет страници 

општине Блаце. 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 17.12.2017. године, у складу са 

чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16), 

а у вези са чланом 18. и 19. 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 23. Одлуке о оснивању Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у 

Блацу („Службени лист општине Блаце“ 13/16), донела Одлуку број I-119-2335/17 о спровођењу 

јавног конкурса за избор директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима општине 

Блаце, именована решењем Скупштине општине Блаце број I-02-872/16 од дана 09.6.2016. године и 

решењем број I-02-686/17 од дана 31.3.2017. године, је дана 22.12.2017. године, утврдила текст 

огласа о јавном конкурсу под бројем I-119-2335/2017-1 за избор кандидата за именовање директора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу и исти је у законом предвиђеном року, 

објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Данас“ и на званичној 

интернет презентацији општине Блаце. 

По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора у јавним предузећима општине Блаце је на седници одржаној дана 

06.02.2018. године констатовала да је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу,  поднето укупно шест пријава на конкурс, 

од којих су три пријаве непотпуне и исте су одбачене закључком Комисије.  
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На наведеној седници, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним 

предузећима општине Блаце донела је закључак број I-119-311/2018 о спровођењу изборног 

поступка оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина кандидата који испуњавају услове 

за именовање директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу, усменим 

разговором са кандидатима, који је заказан за 28.02.2018. године, о чему је кандидатима међу којима 

се спроводи изборни поступак достављено писано обавештење. 

Полазећи од обавезе Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним 

предузећима општине Блаце утврђене одредбама члана 12. Уредбе о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“ број 65/16), Комисија је на 

седници одржаној дана 28.02.2018. године, спровела усмени изборни поступак, те је на основу увида 

у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора Туристичке организације 

„Блаце“, са седиштем у Блацу, након спроведеног изборног поступка са кандидатом Виолетом 

Поповић, из Блаца, која је по струци дипломирани инжењер текстилне технологије и која се једина 

од кандидата одазвала по позиву за учешће у изборном поступку, констатовала да именована као 

кандидат испуњава услове јавног конкурса са просечном оценом 2,8 од максимално 3. 

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима општине 

Блаце је на основу напред наведеног, сходно одредбама члана 41. став 1. и 2. Закона о јавним 

предузећима, саставила и утврдила ранг листу са именом кандидата Виолете Поповић, из Блаца, која 

испуњава мерила и услове за именовање директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у 

Блацу, која је учествовала у изборном поступку у складу са закључком Комисије број I-119-311/2018 

и бодована са просечном оценом 2,8 од максимално 3, те је исту доставила Општинском већу 

општине Блаце, на даљу надлежност и поступање. 

На основу достављене ранг листе кандидата који су испунили мерила за избор директора 

Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у Блацу и записника са седнице Комисије за 

спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима општине Блаце о спроведеном 

изборном поступку одржане дана 28.02.2018. године, Општинско веће општине Блаце, је на седници 

одржаној дана 3. 3. 2018. године, у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима, 

утврдило предлог решења о именовању Виолете Поповић, из Блаца, по струци дипломирани 

инжењер текстилне технологије, за директора Туристичке организације „Блаце“, са седиштем у 

Блацу, на мандатни период од четири године и исти доставља Скупштини општине Блаце, на даљу 

надлежност и поступање. 

 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Правна поука: против овог решења незадовољна страна може покренути управни спор пред 

Управним судом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

 

Решење доставити: Поповић Виолети, из Блаца, Туристичкој организацији „Блаце“, са 

седиштем у Блацу и архиви овог органа. 

 

Број I-119-439/2018 

Датум: 5. 3. 2018. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ                  

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                  Милош Васиљевић с.р.                                                        
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На основу члана 30. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени 

гласник РС“, бр. 18/10) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана: 05. 03. 2018. године, донела је:  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  

„ НАША РАДОСТ“ У БЛАЦУ 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, на основу 

Захтева бр.19 од  31.01.2018. године за упис већег броја деце у вртићким групама до 20 % 

већег броја у односу на важеће нормативе 

 

II 

 

Решењем известити: Предшколску установу „Наша радост“ у Блацу и архиву Скупштине 

општине. 

 

III 

 

Решењем ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: I-60-257/18 

У Блацу, 05. 03. 2018. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                      

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                     Милош Васиљевић с.р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 14 

Службени лист Општине Блаце број 4/18 

 

 

 На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 

15/16),  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др. Закон и 101/16-други закон) и члана 41. став 1. тачка 31 . Статута општине Блаце 

("Службени лист општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 05.03.2018. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА  

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

 

I 

 

 РАЗРЕШАВА СЕ Златко Петровић из Блаца, дужности члана Комисије за 

спровођење јавног конкурса за избор директора у јавним предузећима. 

 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Ђукић из Блаца, за члана Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор директора у јавним предузећима. 

 

II 

 

 Решењем известити: именоване, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 Број: I-02-476/18 

 

 У Блацу, 05.03.2018. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

                  Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 52. Став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 

бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 

и 145/14), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и  

83/2014 – др. закон и 101/2016- др. закон), чл. 2., чл. 3., чл. 4. и чл. 13. Правилника о условима и 

начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу 

усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/15) и чл. 41. став 1. тачка 31. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“ бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници 

одржаној дана 05.03.2018. године, донела је 

 

 

  РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ 

 

 

 

I        

 

           РАЗРЕШАВА СЕ Бисерка Марковић из Ниша, дужности члана Комисије за планове 

општине Блаце, услед смрти. 
 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Бојана Вукадиновић, дипломирани инжењер грађевине-одсек 

високоградња,  лиценца 201 1491 15 и лиценца 203 0878 05, за члана Комисије за планове 

општине Блаце, из реда локалне самоуправе. 

          

III 

 Решењем известити: именовану, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце. 

 

 

IV 

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

Блаце“.  

 

Број: I- 02-477/18                                                                                     

У Блацу 05. 03. 2018. године        

                                                               

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                       Милош Васиљевић  с.р.                                                                                                                       
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На основу 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 ) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута 

општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана: 05. 03. 2018.  године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“ 

 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника и члана Управног одбора Туристичке 

организације „Блаце“ са седиштем у Блацу: 

 1. Виолета Поповић, из Блаца, на лични захтев-на основу писане оставке број: I-02-

475/18 oд 05.03.2018. године.  

  

II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Туристичке организације „Блаце“, са 

седиштем у Блацу: 

1. Владица Ђорђевић, из Блаца. 

                                                          

                                                         III 

 

Решењем известити: именоване, Туристичку организацију „Блаце“ и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

IV 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-475/18 

У Блацу, 05. 03. 2018. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Милош Васиљевић с.р.                                                                   
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На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 

71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закон, 83/2005-испр.др.закон и 83/2014-др.закон) ) 

и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", 

бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

05.03.2018. године, донела је 

 

 

 

  Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 

I  РАЗРЕШАВА СЕ  Миленко Вучетић, из Блаца, дужности председника и члана 

Управног одбора Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

 

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ: Александра Николић, из Блаца за члана Управног одбора 

Спортског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

 

III Решењем известити: именоване, Спортски центар „Блаце“ и архиву  Скупштине 

општине Блаце. 

 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-472/18 

У Блацу, 05.03. 2018. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                       ПРЕДСЕДНИК 

                      Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 26. став 2. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр.72/11, 88/13  и 

105/14), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупља писмених понуда (''Сл. 

гласник РС'', бр. 24/12 и 48/15), Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у својини Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 9/15), чл. 68. ст. 1. 

тач. 2. и 6. Статута општине Блаце („ Сл. лист Општине Блаце, 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 3. 3. 2018. године, доноси 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ ДОМУ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком дају се на коришћење, без накнаде Дому здравља Блаце, у Блацу, 

непокретности које су означене као: 

  

- објекат - зграда бр. 1, на кп. бр. 5868 Блaцe, ПО1, ПР1, СП1, ПК1,  површине 770 м² – објекат у 

јавној својини општине  Блаце, удео 1/1, постојећа на кп. бр. 5868 КО Блаце, површине 8666 м², 

јавна својина Општине Блаце, удео 1/1, уписане у Лист непокретности бр. 1064 за КО Блаце, укупне 

књиговодствене садашње вредности 8.568.745,95 динара. 

Описани пословни простор даје се на коришћење ради обављања делатности ове Установе у 

складу са оснивачким актом, на период док то правно лице обавља послове од јавног интереса. 

 

Члан 2. 

Установа Дом здравља 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, телефона, грејања са прикључака у 

функцији наведеног објекта као и све друго (осигурање и др), а што је везано за коришћење 

предметног објекта, о чему се између Општине и Дома здравља 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. 

Установа 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 Установе.  

По закључењу уговора са општином Блаце којим ће се уредити међусобна права и обавезе,  

Установа преузима на коришћење непокретност из члана 1. ове Одлуке. 

Установа може дати у закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке по предходно 

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.  

  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, давања у закуп ствари у 

јавној својини и постуцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 

24/12,48/15 и 99/15). 

Члан 4. 
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Овлашћује се Председник општине Блаце да о давању на коришћење непокретности из члана 

1. ове Одлуке закључи уговор са Установом Дом здравља Блаце. 

 

Члан 5. 

Установа Дом здравља Блаце, по основу ове Одлуке не може без сагласности Општине на 

наведеној непокретности изводити никакве радове осим радова текућег одржавања. 

Општина  Блаце, коришћење непокретности из члана 1 ове Одлуке 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 ''Сл. листу општине Блаце''.  

 

Број: II-463-379/18 

Дана: 3. 3. 2018. године 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                            Зоран Јозић с.р.                
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На основу чл. 24. ст. 2, чл  26. и чл. 27. ст. 10., Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16 и 113/17) и члана 68. став 1. тачка 6. 

Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце”, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 5. 3. 2018. године,  решавајући по 

захтeву Дома здравља Блаце, са седиштем у Блацу, Браће Вуксановића 53, доноси 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Дома здравља Блаце, са седиштем у Блацу, Браће 

Вуксановића 53, деловодни број 441, од 5. 3. 2018. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Дому 

здравља Блаце, за изградњу складишта медицинског отпада, на катастарској парцели број 

5868 КО Блаце, у кругу Дома здравља Блаце, у складу са Идејним пројектом изградње 

складишта медицинског отпада Дома здравља, бр. 19/17, од 22. 2. 2017. године. 

  

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном листу 

општине Блаце”. 

 

 Члан 3.  

 Одлуку доставити: Дому здравља Блаце, са седиштем у Блацу, Браће Вуксановића 

53, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне 

послове  и архиви овог органа.  

 

Број: II-351-466/18   

У Блацу, дана: 5. 3. 2018. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ      

                                                                                      

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                

Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић                                                                              Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 55/14). члана 68. став 1 тачка 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 11. Одлуке о општинском 

правобранилаштву општине Блаце, Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 

дана 3. 3. 2017. године,  доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

I ПОСТАВЉА СЕ Александар Станковић, дипломирани правник, из Крушевца, на 

функцију Општинског правобраниоца општине Блаце, на период од 5 (пет) година. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III Решење  објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

IV Решењем известити: Александра Станковића, Општинску управу општине Блаце 

– Одељење за општу управу и заједничке послове и архиву овог органа. 

 

 Број: II-02-461/18 

 Дана 3. 3. 2018. године   

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                             Зоран Јозић с.р.      
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 3. 3. 2018. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана  

Комисије за подстицање развоја пољопривреде на територији општине Блаце 

 

 

I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за подстицање развоја 

пољопривреде на територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 14/16, 

10/17 и 12/17) (у даљем тексту: Комисија). 

 

II Разрешава се дужности члана Комисије: 

- Влада Миљојковић, инж. пољопривреде, из Кутловца. 

 

   Именује се за члана Комисије: 

- Слађана Стевановић, мастер инж. пољопривреде, из Стубла.  

 

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

општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа. 

 

Бр. II-02-459/18 

У Блацу, 3. 3. 2018. године 

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                       

Општинског већа                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                          Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету општине 

Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник општине 

Блаце, решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, дана 1. 3. 2018. године, 

доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 18.033,00 динара са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, 

економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa исплату дела накнаде штете за неискоришћен 

годишњи одмор за 2017. годину, Марији Ћурчић, из Блаца, која је разрешена са функције 

вршиоца дужности директора КЦ „Драинац“, по захтеву Културног центра, број 43/2018, од 

28. 2. 2018. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Културног центра „Драинац“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 4. 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, Глава 5.02 – Културни центар „Драинац“, Програм 13 – Развој културе и 

информисања, Програмска активност: 1201-0001 - Функционисање локалних установа 

културе, увећањем апропријације (позиције) 191 – „остале накнаде штете“, економска 

класификација  485100, функционална класификација 820.   

 

5. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-431/18 

У Блацу, 1. 3. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.        
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