Општина Блаце

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ГОДИНА: XXIV
БРОЈ: 12
ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 01.12.2016.

ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана

Страна 1
Службени лист Општине Блаце број 12/16

На основу члана 69. став 1. тачка 2. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 15/16) и члана 41. 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 28. 8. 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Проширење финансијског плана Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, којe је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, под бројем 1191, од 25. 8. 2016. године.
II
Решењем известити: ЈКП „Блаце“ и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном листу општине
Блаце".
Број: I-400-1413/16
У Блацу, 28. 8. 2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Златко Димитријевић с.р.

Страна 2
Службени лист Општине Блаце број 12/16
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. 11. 2016. године, решавајући
по захтеву Средње школе, у Блацу, на основу члана 22. став 6. и 7. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 68. став 1. тачка 7. Статута општине Блаце („Сл.
лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), донело је
ОДЛУКУ
I УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Средње школе, са седиштем у Блацу, деловодни број 1170, од
22.11.2016. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за давању у закуп непокретности, школских
просторија (учионице, кабинета, амфитеатра, мултимедиалне учионице), укупне површине 3.558
м², непосредном погодбом уз надокнаду, на период од 5 (пет) година, Високој пословној школи
струковних студија, у Блацу.
II Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу општине
Блаце“.
III Решење доставити: Средњој школи, са седиштем у Блацу и архиви овог органа.
Образложење
Средња школа, у Блацу, поднела је захтев Општинском већу општине Блаце, под дел.
бројем 1170, од 22. 11. 2016. године, за давање сагласности за издавање у закуп непосредном
погодбом уз надокнаду, школских просторија (учионице, кабинета, амфитеатра, мултимедиалне
учионице), укупне површине 3558 м², на период од 5 (пет) година, Високој пословној школи
струковних студија, у Блацу, како би са њима могли да закључе уговор о пословно техничкој
сарадњи.
Чланом 18. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) (у даљем
тексту: Закон) прописано је да носиоци права коришћења из члана 18. Закона, имају право да ствар
држе и да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме
управљају у складу са овим и другим законом. О давању сагласности на давање у закуп ствари у
својини јединице ликалне самоуправе одлучује надлежни орган јединице локалне самоуправе, што
је и предвиђено чланом 22. став 6. Закона.
Према члану 26. Закона, располагањем ствари у јавној својини сматра се давање ствари на
коришћење, давање ствари у закуп и др.
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. 11. 2016. године, разматрало
је захтев из става 1. овог образложења, при томе имајући у виду описане одредбе Закона, одлучило
је као у изреци ове Одлуке.
Број: II-463-2001/2016
У Блацу, 22. 11. 2016. године
ГА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р

Страна 3
Службени лист Општине Блаце број 12/16

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 68. став 1.
тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/6) и
члана 3, 13. и 27. Одлуке о буџету Општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број
9/15, 8/16 и 9/16), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе „Стојан
Новаковић“, у Блацу, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску администрације, на
седници одржаној дана 2. 11. 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, употреба новчаних
средства, у износу од 421.980,00 динара, са позиције 76 „текућа буџетска резерва“ буџета општине
Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника буџетских средстава
70298, функционална класификација 130, за измирење дела обавеза из Одлуке Школског одбора
Основне школе “Стојан Новаковић”, дел. бр.611/2, од 13. 9. 2016. године, односно за исплату прве
две рате реализације наставе у природи за ученике 4. разреда и екскурзије ученика 8. разреда ове
школе (септембар и октобар), по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, дел. бр. 714/1, oд 28.
10. 2016. године, а на предлог Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Основне школе „Стојан
Новаковић“, 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 Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру главе 5.02.
Општинска управа/ОШ „Стојан Новаковић“, програм 9 – Основно образовање, увећањем
апропријације (позиције) 122 - „екскурзије“., економска класификација 423911, функционална
класификација 912.
Број: II-400-1831/16
У Блацу, 2. 11. 2016. године
ГА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 4
Службени лист Општине Блаце број 12/16

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 68. став 1.
тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/6) и
члана 3, 13. и 27. Одлуке о буџету Општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број
9/15, 8/16 и 9/16), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе „Стојан
Новаковић“, у Блацу, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску администрације, на
седници одржаној дана 2. 11. 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, употреба новчаних
средства, у износу од 26.099,00 динара, са позиције 76 „текућа буџетска резерва“ буџета општине
Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника буџетских средстава
70298, функционална класификација 130, за део плаћања по предрачуну „Собел“ д.о.о. Београд,
број Е-0896, од 28. 9. 2016. године, за набавку грејања олучног система, по захтеву Основне школе
„Стојан Новаковић“, дел. бр. 715, oд 28. 10. 2016. године, а на предлог Службе за буџет, финансије
и локалну пореску администрацију.
2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Основне школе „Стојан
Новаковић“, 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 Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру главе 5.02.
Општинска управа/ОШ „Стојан Новаковић“, програм 9 – Основно образовање, увећањем
апропријације (позиције) 126 - „425 – текуће поправке и одржавање зграда“., економска
класификација 463110, функционална класификација 912.
Број: II-400-1832/16
У Блацу, 2. 11. 2016. године
ГА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 5
Службени лист Општине Блаце број 12/16
На основу члана 18. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и
других објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце'', бр. 3/15) и члана 68.
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 03.10.2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- ПОСТАВЉАЊЕ БАРАКА –
Члан 1.
Овим Правилником о изменама и допунама, мења се и допуњује Правилник о техничким
условима за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене – постављање барака. (''Службени лист општине Блаце'', бр. 4/15), у даљем тексту
''Правилник''.
Члан 2.
Члан 5. Правилника мења се тако што се став 2. након тачке 5. допуњује тачкама 6. и 7. које
гласе:
''-да испуњавају услове заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара;
-да испуњавају санитарне услове за обављање делатности у складу са Законом о санитарном
надзору;''
Члан 3.
Члан 5. Правилника, став 3., брише се и замењује текстом:
''Посебни услови:
-начин градње (постављања) објекта на локацији може бити монтажни;
-барака се поставља на равну бетонску подлогу;
-материјали који се користи за израду барака морају одговарати амбијенту у којем се барака
поставља. Својим изгледом и квалитетом бараке не могу нарушавати архитектонске вредности
простора у који се постављају;
-носећа конструкција бараке може бити израђена од: челичних поцинкованих профила, од инокс
профила, од алуминијумских профила, од дрвета или од комбинације наведених материјала;
-кровни покривач може бити од челичног или алуминијумског лима (завршно обојеног или
пластифицираног), од кровних панела или од битуменизиране шиндре;
-странице бараке могу бити обложене равним алуминијумских или челичним панелима (завршно
обојеним или пластифицираним) или другим врстама фасадних облога (цементне плоче, дрвени
панели и сл.);
-отвори могу бити од дрвета, алуминијумских или ПВЦ профила, по потреби застакљени или са
испуном;
-боје свих примењеним материјала на објекту морају бити из палете белих, сивих и сребрних
тонова;
-удаљеност бараке од другог објекта (зграде) трајног карактера било које намене не може бити
мања од 4,0м. Објекат се може поставити и на удаљеност мањој од 4,0м уз писану сагласност
власника или корисника суседног објекта;
-удаљеност бараке од мреже или објеката инфраструктуре је у складу са прописима из области на
које се инфраструктура односи;
-спратност бараке може бити максимално П;
-висина објекта може бити максимално 5,0м;
-кота пода приземља је максимално 20cm виша од коте тротоара или коте друге јавне саобраћајне
површине на којој се објекат налази;''
Члан 4.
Остали делови Правилника остају непромењени.
Члан 5.
Овај Правилник о изменама и допунама Правилника ступа на снагу даном доношења.
Број: II-353-1592/16
У Блацу, дана 03.10.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 6
Службени лист Општине Блаце број 12/16
На основу члана 18. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других
објеката привременог карактера („Службени лист општине Блаце'', бр. 3/15) и члана 68. 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 03.10.2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- КИОСЦИ Члан 1.
Овим Правилником о измени и допуни, мења се и допуњује Правилник о техничким условима за
постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене –
киосци. („Службени лист општине Блаце'', бр. 5/15), у даљем тексту ''Правилник''.
Члан 2.
Члан 5. Правилника мења се тако што се став 3. брише и замењује текстом:
''Посебни услови:
-начин градње (постављања) објекта на локацији може бити монтажни;
-киоск се поставља на равну бетонску подлогу;
-материјали који се користи за израду киоска морају одговарати амбијенту у којем се киоск
поставља. Својим изгледом и квалитетом киосци не могу нарушавати архитектонске вредности
простора у који се постављају;
-носећа конструкција киоска може бити израђена од: челичних поцинкованих профила (видљиви
делови конструкције морају бити завршно обојени или обложени пласифицираним лимом), од
инокс профила, од алуминијумских профила или од комбинације наведених материјала;
-кровни покривач може бити од челичног лима или алуминијумског лима (завршно обојеног или
пластифицираног), или од кровних панела (са испуном од полиуретана или од минералне вуне);
-странице киоска могу бити од равних алуминијумских или челичних панела (завршно обојених
или пластифицираних), са испуном од полиуретана или од минералне вуне;
-отвори могу бити од алуминијумских профила, по потреби застакљени или са испуном;
-боје свих примењеним материјала на објекту морају бити из палете сивих и сребрних тонова;
-удаљеност киоска од другог објекта (зграде) трајног карактера било које намене не може
бити мања од 1,0м. Објекат се може поставити и на удаљеност мањој од 1,0м уз писану сагласност
власника или корисника суседног објекта;
-удаљеност киоска од мреже или објеката инфраструктуре је у складу са прописима из области на
које се инфраструктура односи;
-спратност киоска може бити максимално П;
-висина објекта може бити максимално 3,5м;
-кота пода приземља је максимално 20cm виша од коте тротоара или коте друге јавне саобраћајне
површине на којој се објекат налази;''
Члан 3.
Остали делови Правилника остају непромењени.
Члан 4.
Овај Правилник о измени и допуни Правилника ступа на снагу даном доношења.
Број: II-353-1591/16
У Блацу, дана 03.10.2016 год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу 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 22. 11.
2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и поступак за остваривање новчане помоћи, коју Општина
Блаце додељује студентима са пребивалиштем на територији Општине Блаце или боравиштем на
територији Општине Блаце за интерно расељена лица.
Члан 2.
Правилником се уређују основ и критеријуми за утврђивање реда првенства, поступак и органи
одлучивања, као и друга питања од значаја за избор кандидата за новчане помоћи.
Члан 3.
Општина Блаце сваке године Одлуком о буџету општине Блаце предвиђа средства за новчану
помоћ студентима. Висину помоћи утврђује Општинско веће општине Блаце и она се у истом
износу исплаћује за све студенте кориснике који остваре право на ову врсту помоћи.
Начелник Општинске управе (у даљем тексту начелник), расписује конкурс за доделу новчанe
помоћи поштујући одредбе овог Правилника.
Члан 4.
Категорије студената за доделу новчане помоћи
Право на новчану помоћ могу остварити студенти академских и струковних студија на
високошколским установама чији су програми акредитовани од стране надлежног Министарства.
Конкурс није намењен студентима I (прве) године првог степена студија, апсолвентима и
студентима докторских студија.
Право на новчану помоћ могу остварити следеће категорије студената :
1) Прва категорија су студенти првог степена студија - основних академских, основних
струковних и интегрисаних студија – од II до IV године студија.
Додељује се до 80% од укупног броја одобрених новчаних помоћи.
2) Друга категорија су студенти другог степена студија – дипломских академских студија
(мастер), специјалистичких академских и специјалистичких струковних студија и интегрисаних
студија - од V до VI година студија.
Додељује се до 20 % од укупног броја одобрених новчаних помоћи.
Услови за доделу новчане помоћи:
 да студент у школској години за коју се додељује новчана помоћ први пут уписује
најмање II (другу) годину на студијама првог степена студија;
 да студент има најмање просечну оцену 7,50 (седам 50/100) из претходних година
студија;
 да студент има пребивалиште на територији општине Блаце односно боравиште најмање
3 године за интерно расељена лица;
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 да студент није у радном односу (за кандидате који су студенти на студијама другог
степена).
Потребна документација:
 уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са назначеном
просечном оценом положених испита из претходних година студија и бројем остварених
ЕСПБ, односно, за студенте који се први пут уписују на студије другог степена уверење о
дипломирању на основним студијама (уверење оверава високошколска установа на којој
студира учесник конкурса);
 уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период јануар –
јун текуће године;
 штампани подаци са електронске личне карте или оверена фотокопија старе важеће
личне карте;
 потвда о боравишту за интерно расељена лица (услов - најмање 3 године пријављеног
боравишта на територији општине Блаце);
 копија свих писаних страна индекса или оверена потврда високошколске установе да
студент није изгубио годину током студија;
 доказ да студент није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица
Националне службе за запошљавање (за кандидате који су студенти на студијама другог
степена);
 уговор о закупу стамбеног простора за студента који са породицом живи у изнајмљеном
стамбеном простору.
Члан 5.
Критеријуми за рангирање студената
Рангирање кандидата за доделу новчане помоћи се утврђује на основу укупног броја бодова које
студент оствари према следећим критеријумима:





успех остварен током студирања
ефикасност студирања
материјално стање студента

Успех остварен током студирања се вреднује на основу просечне оцене свих испита које је
студент положио током студија, са минималним просеком оцена 7,50 (седам 50/100):
просечна оцена
-||-||-||-||-

9,51 – 10 = 5
9,01 – 9,50 = 4
8,51 – 9
= 3
8,01 – 8,50 = 2
7,50 – 8 = 1

бодова
-||-||-||-||-

2. Ефикасност студирања исказује се бројем ЕСПБ бодова, према години студија у коју је
студент уписан:
 за студенте који су уписали другу годину студија са мање од 60 ЕСПБ – 1 бод, а са остварених
60 ЕСПБ – 1,5 бодова,
 за студенте који су уписали трећу годину студија са мање од 120 ЕСПБ – 2 бода, а са
остварених 120 ЕСПБ – 2,5 бодова,
 за студенте који који су уписали четврту годину студија са мање од 180 ЕСПБ – 3 бода, а са
остварених 180 ЕСПБ – 3,5 бодова,
 за студенте који су уписали пету годину студија са мање од 240 ЕСПБ – 4 бода, а са остварених
240 ЕСПБ – 4,5 бодова.
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 за студенте који су уписали шесту годину студија са мање од 300 ЕСПБ – 5 бодова, а са
остварених 300 ЕСПБ – 5,5 бодова.
(ЕСПБ = Европски систем преноса бодова односно број остварених бодова у току студирања)
3. Материјално стање студента цени се према фактичком материјалном положају породице
– домаћинства у коме студент живи (плате чланова породице са којима студент живи, стамбене
прилике, приход од имовине и други приходи).
Критеријум за материјално стање студента је приход по члану породице који месечно, за период
од 01-06 месеца текуће године, не прелази ½ просечне нето плате у општини Блаце, према
последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.
Материјално стање породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по
члану породице студента за период јануар - јун текуће године.
Mатеријално стање студента бодује се на следећи начин:
0 % дo 20% износа ½ просечне плате*
више од 20%, до 40%
-||више од 40%, до 60%
-||више од 60%, до 80%
-||више од 80% дo 100%
-||-

=5
=4
=3
=2
=1

бодова
-||-||-||-||-

* износ од ½ просечне нето плате у општини Блаце по члану домаћинства.
Уколико студент са породицом живи у изнајмљеном стамбеном простору, материјално стање
студента увећава се за 1 бод.
За студента који је пријављен на адреси различитој од адресе родитеља у периоду краћем од 3
(три) године од дана подношења захтева, у просек укупних месечних прихода по члану породице
студента урачунавају се и приходи родитеља.
Члан 6.
Рангирање кандидата се врши према оствареном броју бодова на основу достављене
документације.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу стипендија оствари исти број бодова,
предност у рангирању има кандидат са већом ефикасношћу током студирања.
Члан 7.
Уколико студент који прима помоћ у току школовања изгуби годину и након тога настави редовно
школовање може поново да поднесе захтев за доделу помоћи, међутим његов приоритет је нижи у
односу на друге кандидате.
Мера нижег приоритета је смањивање укупног броја бодова који је студент остварио према
критеријумима из члана 5. за проценат умањења од 5%.
Члан 8.
Начелник решавајући по захтевима утврђује наводе и податке, доказе, а по потреби врши њихову
проверу увидом на лицу места и на други начин и о томе сачињава записник односно службену
белешку.
Члан 9.
На основу утврђеног система бодовања начелник сачињава предлог листе кандидата који су се
пријавили на објављени конкурс, а на основу приложене документације.
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Члан 10.
Утврђену листу кандидата начелник доставља Оптинском већу за давање сагласности на исту,
односно утврђивање броја студената који су остварили право на помоћ, а према укупном износу
средстава која су Одлуком о буџету општине Блаце за 2017. годину предвиђена за те намене.
Након добијене сагласности, закључује се Уговор о новчаној помоћи између Општине Блаце и
студента.
Новчана помоћ студенту исплаћује се 10 месеци, колико траје једна школска година на академским
и струковним студијама.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилника о условима за остваривање
новчане помоћи-стипендија студентима („Сл. лист општине Блаце“, бр. 11/15 и 8/15).
Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу општине Блаце“.
Број II-400-2006/16
Дана 22. 11. 2016. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број
62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист
општине Блаце» број 14/06), председник општине Блаце је дана 01.12.2016. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини Блаце у следећим катастарским
општинама:

КО
АЛАБАНА
БАРБАТОВАЦ
БЛАЦЕ
ВИШЕСЕЛО
ВРБОВАЦ
ГОРЊА ДРАГУША
ГОРЊА ДРАГУША
ГОРЊА ЈОШАНИЦА
ГОРЊИ КАШЕВАР
ГРГУРЕ
ДОЊА ДРАГУША
ДОЊА ЈОШАНИЦА
ДОЊА РАШИЦА
ДОЊИ КАШЕВАР
ЂУРЕВАЦ
КАЧАПУР
КРИВАЈА
КУТЛОВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
МЕЂУХАНА
МУЗАЋЕ

Број
Површина
јавног
(ха, ари,
надметања
м2)
2
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27

11,2263
21,3137
12,1081
4,8152
1,3577
11,1928
16,3479
4,2452
0,8758
104,1155
75,3073
0,5938
1,7403
4,0895
0,5206
10,1675
2,1669
14,3855
6,0701
1,1929
41,0349

Почетна
Период
Депозит
цена
закупа Степен
заштите
( дин /
(дин)
(год)
ха)
20%
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600

14820
28140
15990
6360
1800
14780
21580
5610
1160
137440
99410
790
2300
5400
690
13430
2870
18990
8020
1580
54170

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ПОПОВА
ПРЕБРЕЗА
ПРЕТРЕШЊА
ПРИДВОРИЦА
РАШИЦА
СВАРЧЕ
СИБНИЦА
СТУБАЛ
СУВАЈА
СУВИ ДО
ТРБУЊЕ
ЧУНГУЛА
ЧУЧАЛЕ
ЏЕПНИЦА
ШИЉОМАНА

УКУПНО

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

3,5641
50,1505
4,5012
99,4996
58,7004
1,9545
37,0355
5,6733
1,9827
8,056
4,6267
3,4338
39,8514
35,3111
4,0525
703,2608

6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600
6600

4710
66200
5950
131340
77490
2580
48890
7490
2620
10640
6110
4540
52610
46620
5350

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет
издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Блаце, у канцеларији бр.
38 сваког радног дана од 07 до 15 часова.
Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се
извршити: за све КО у радно време (7-15 h) Заинтересовани понуђачи за обилазак
пољопривредног земљишта су у обавези да се дан раније пријаве у згради општине Блаце
канцеларија број 38, сваког радног дана од 7до 10 часова. Контакт особа Драган Гмијовић, тел.
027/371-079.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће
се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног
земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на
коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и
није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
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1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини има:
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини
на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта;
- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице
локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у
државној својини које је предмет закупа;
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном
статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у
катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на
територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве
одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о
пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;
извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада
катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три
године;
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о
власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за
физичка лица (не старији од шест месеци);
извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које
је предмет закупа (не старији од шест месеци).
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у
табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка
лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до
дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
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сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа
доказује фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих
извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју
доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са
Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из
тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији
понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената
из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра
документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног
надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Блаце број:
840-392740-70, модел 97, позив на број 29-023.
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају
да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни
понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног
надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се
наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна
пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
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3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II
тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну
производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Блаце. Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:


Адреса: Општина Блаце, улица и број: Карађорђева бр. 4., Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини
 Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
 име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 15. сати, дана 14.12.2016. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине
Блаце до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог
огласа одржаће се у згради Општине Блаце, улица и број: Карађорђева бр 4., за све К.О. дана
15.12.2016. године са почетком у 10 часова
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће
доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе
општине Блаце.
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
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 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта
или
 уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена
закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Блаце, на огласној табли Општинске
управе општине Блаце и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од
дана објављивања у Службеном листу општине Блаце.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II 320-2015/16
Дана: 01.12.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 65. став 1. тачка 3. и 5.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 12,
13. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15,
8/16 и 9/16), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, са
седиштем у Блацу, а на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску администрацију,
дана 20. 9. 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ Културном центру „Драинац“, са седиштем у Блацу, употреба новчаних
средстава, у износу од 28.557,00 динара, са позиције 76 „текућа буџетска резерва“ буџета општине
Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника буџетских средстава
04432, функционална класификација 130, за потребе увећања позиције 198-Текуће поправке и
одржавање зграде, како би се извршило плаћање, по рачунима СЗР „Драгић“ бр. 07/016, од 8. 8.
2016. године и „DELTA BUILD“ DОО бр. 160905/00002, од 5. 9. 2016. године, а по захтеву број II400-1488/16, од 6. 9. 2016. године.
2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру Раздела 5.,
Главе 5.04. Општинска управа/Културни центар „Драинац“, Програм 13-Развој културе,
Програмска активност: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција-820,
економска класификација 425100, апропријација (позиција)- 198-Текуће поправке и одражавање
зграде.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1488/16
У Блацу, 20. 9. 2016. године
Предмет обрадио:
Драган Тодосијевић
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 65. став 1. тачка 3. и 5.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 12,
13. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15,
8/16 и 9/16), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Спортско туристичко трговинског
центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, а на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску
администрацију, дана 28. 9. 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ Спортско туристичко трговинском центру „Блаце“, са седиштем у
Блацу, употреба новчаних средстава, у износу од 499.200,00 динара, са позиције 76 „текућа
буџетска резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра
корисника буџетских средстава 04432, функционална класификација 130, за потребе увећања
позиције 283-Остале специјализоване услуге, како би се извршило плаћање услуге техничке
реализације разгласа, расвете, алуминијумске конструкције и бине за Манифестацију „Село слави
шљиву“, по предрачуну „Audio konstruktor“ DOO, брoj 72-2016, од 12. 8. 2016. године, а по захтеву
број II-400-1556/16, од 16. 9. 2016. године.
2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру Раздела 5.,
Главе 5.06. Општинска управа/СТТЦ „Блаце“, Програм 4-Развој туризма, Пројекат:1502-П01Обележавање значајних датума и манифестација, функција-473, економска класификација 424900,
увећањем апропријације (позиције)- 283-Остале специјализоване услуге.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1556/16
У Блацу, 28. 9. 2016. године
Предмет обрадио:
Драган Тодосијевић
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 19
Службени лист Општине Блаце број 12/16
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 65. став 1. тачка 3. и 5.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 12,
13. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15,
8/16 и 9/16), Председник општине Блаце, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску
администрацију, дана 04.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ употреба новчаних средстава, у износу од 323.201,00 динара, са
позиције 76 „текућа буџетска резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 499100,
организациона шифра корисника буџетских средстава 04432, функционална класификација 130, за
потребе увећања позиције 97-Обележавање значајних датума, како би се измириле обавезе према
„Металпласт-Павловић“ ДОО, за услугу набавке материјала и израде платоа-бине, за потребе
одржавања Манифестације „Дани шљиве Блаце 2016“, по рачуну бр. 29-09/16-1, од 29.09.2016.
године.
2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру Раздела 5.,
Главе 5.01. Општинска управа општине Блаце, Програм 4-Развој туризма, Програмска активност:
1502-0002-Туристичка промоција, функција-473, увећањем апропријације (позиције)-97Обележавање значајних датума.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1659/16
У Блацу, 04.10.2016. године
Предмет обрадио:
Драган Тодосијевић
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 20
Службени лист Општине Блаце број 12/16
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 65. став 1. тачка 3. и 5.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3, 12,
13. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15,
8/16 и 9/16), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака
Драинац“, са седиштем у Блацу, а на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску
администрацију, дана 13.10.2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. ОДОБРАВА СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, употреба
новчаних средстава, у износу од 38.688,00 динара, са позиције 76 „текућа буџетска резерва“
буџета општине Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника
буџетских средстава 04432, функционална класификација 130, за потребе увећања позиције 216Социјална давања запосленима, како би се извршила исплата отпремнине, по Решењу о отказу
Уговора о раду бр. 81, од 10.10.2016. године и Решењу о отказу Уговора о раду бр. 82, од
10.10.2016. године, а по захтеву број II-400-1717, од 13.10.2016. године.
2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру Раздела 5.,
Главе 5.05. Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“, Програм 13-Развој културе,
Програмска активност: 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција-820,
економска класификација 414300, увећањем апропријације (позиције)- 216-Социјална давања
запосленима.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1717/16
У Блацу, 13.10.2016. године
Предмет обрадио:
Драган Тодосијевић
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 21
Службени лист Општине Блаце број 12/16

На основу чл. 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), чл. 65. ст. 1. тач. 3. и 5. Статута
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 3, 12, 13. и 27.
Одлуке о буџету Општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15, 8/16 и ),
Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколској установи „Наша радост“, у
Блацу, на предлог Службе за буџет, финасије и локалну пореску администрацију, дана 30. 11. 2016.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. ОДОБРАВА СЕ Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, употреба новчаних
средства, у износу од 45.080.00 динара, са позиције 76 „текућа буџетска резерва“ буџета општине
Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра корисника буџетских средстава
70298, функционална класификација 130, за исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи
одмор за Ану Антић, запослену у овој Установи, по захтеву, број: 470, oд 16. 11. 2016. године, на
предлог Службе за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.
2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које су
иста одобрена.
3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру Раздела 5,
глава 5.08. Општинска управа/Предшколска установа „Наша радост“, Програм 8 – Предшколско
образовање, Програмска активност 2001-0001 – Функционисање предшколских установа,
отварањем нове апропријације (позиције) 345/1 - „Накнада штете за неискоришћени одмор“,
економска класификација 485100, функционална класификација 911.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1968/16
У Блацу, 30. 11. 2016. године
ГА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.

Страна 22
Службени лист Општине Блаце број 12/16
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