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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон и 47/18), чл. 10. ст. 1. чл. 74. ст. 
1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 14.
Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/06),
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 21. децембра 2021. године,
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЖИРИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ“ 

I ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови Жирија за доделу награде „Драинац“, 
и то: 
- за председника:
Ена Поповић, из Блаца, в.д. директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у

Блацу, 

- за члана:
Топлица Ђоковић, из Блаца, в.д. директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са

седиштем у Блацу, и 
Марија Ћурчић, из Блаца, директорка Основне школе „Стојан Новаковић“, са 

седиштем у Блацу. 

II Задатак Жирија је да објави позив за прикупљање предлога за награду „Драинац“ 
и да изврши избор добитника награде „Драинац“. 

III Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о именовању Жирија за 
доделу награде „Драинац“ („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/16). 

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

V Решењем известити именоване и архиву овог органа. 

 Број:II-02-3042/21 
У Блацу, 21. децембра 2021. год.   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ      

    За Општинско веће                ПРЕДСЕДНИК 
   Гордана Агатоновић  с.р. Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 18/21-
др. закон), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе 
општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 21. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 900.000,00 динара, са позиције 48 „текућа 

резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 499000, 
недостајући део за набавку материјала за лед расвету, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 21. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 1102 – Комуналне делатности, Програмска 
активност: 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска 
класификација 426000, отварањем нове апропријације (позиције) 83/1-Материјал, расход по намени 
426900 – Материјал за посебне намене, у износу од 900.000,00 динара,  

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

 Број: II-400-3036/21 
 У Блацу, 21. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                     Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 
21. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, новчана средства 
у износу од 6.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по 
намени 499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 - 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, број 173, од 21. децембра 2021. године, за исплату накнаде у 
натури – новогодишње честитке деци запослених, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 21. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.03. Установа културе, Програм 1201-Развој 
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних 
установа културе, функција 820, економска класификација 413000, увећањем апропријације 
(позиције) 135 – Накнада у натури, у финансијском плану Народне библиотеке „Рака Драинац“ 
Блаце, расход по намени 413100 – Накнада у натури. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 Број: II-400-3032/21 
 У Блацу, 21. децембра  2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р                                                                         Иван Бургић с.р.    
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске 
управе општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, на седници одржаној дана 21. децембра 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 540.000, са позиције 48 „текућа резерва“,
расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 
0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 
499000, за потребе извођења радова радове на реконструкциј канализационе мреже за отпадне 
воде у улици Стевана Немање, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 21. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 1102 – Комуналне делатности, Програмска 
активност: 1102-0008 –Управљање и снабдевање водом за пиће,  функција 630, економска 
класификација 425000, отварањем нове апропријације (позиције) – 79/1 – Текуће поправке и 
одржавање, расход по намени 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у 
износу од 540.000 динара.

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“

Број: II-400-2038/21 
У Блацу, 21. децембра 2021. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа          ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић  с.р. Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. 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, 103/15, 99/116, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/20) и Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, у Блацу, на предлог Одељења 
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној 
дана 21. децембра 2021. године, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о увећању буџета 

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 1.006.447,00 динара,
из разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. 
годину (Службени лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21). 

2. Одобрена средства су обезбеђена по основу Уговора о спровођењу јавног рада, бр.
2701-10169-22/2021,, од 31. 8. 2021. године, 

Наведена средства преношена су на рачун Предшколске установе „Наша радост“ 
Балаце, сукцесивно у месечним износима по поднетим захтевима. 

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава: 

1) на страни прихода, на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у
корист новоа општина, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти и  

2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01-Предшколска
установа „Наша радост“ Блаце, Програм 2001-Предпколско образованје и васпитање, 
Програмска активност: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања, функционална класификација 911, у финансијском плану Предшколске установе 
„Наша радост“ Блаце: 

- апропријација (позиција)-110-Услуге по уговору, економска класификација 423000,
расход по намени 423900-Остале опште услуге, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, 
у износу од 988.447,00 динара и 

- апропријација (позиција)-112-Текуће поправке и одржавање економска
класификација 425000, расход по намени 425200-Текуће поправке и одржавање опреме, извор 
07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 18.000,00 динара. 

4. Решење доставити: Предшколској установи „Наша радост“ Блаце, Општинској
управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и 
архиви овог органа.    

Број: II-400-2965/21 
У Блацу, 21. децембра 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа               ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић  с.р.   Иван Бургић с.р.            
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, .... и 118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине 
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине 
Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће 
општине Блаце, по захтеву Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање 
капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на седници одржаној 
дана 21. децембра 2021. године, доноси 

 О Д Л У К У 
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву  

1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 3.380.000,00 динара, предвиђених
Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21), 
у оквиру и књижењем истих на позицију 48  „текућа резерва“ буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 
5 – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-
0009 - Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
расход по намени 499100-Средства резерве и то умањењем у оквиру Раздела 5 – Општинска управа: 

Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,  ПА: 0701-0002 
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре”, функција–451, економска класификација 
511000, позиција 59/2-Зграде и грађевински објекти,  расход по намени 511400 – Пројектно 
планирање, у износу од 400.000,00 динара, 

Програма 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 
1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање, функција–620, економска класификација 511000, 
позиција 77-Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу 
од 730.000,00 динара, 

Програма 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 
1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова, функција–660, економска 
класификација 511000, позиција 84/1-Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511400 – 
Пројектно планирање, у износу од 300.000,00 динара, 

Програма 1102 – Комуналне делатности, Програмска активност: 1102-0007 Производња и 
дистрибуција топлотне енергије, функција–660, економска класификација 511000, позиција 88/1-
Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 
450.000,00 динара и 

Програма 1201 – Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0003 
Унапређење система оч0увања и представљања културно историјског наслеђа, функција–820, 
економска класификација 511000, позиција 95/2-Зграде и грађевински објекти, расход по намени 
511400 – Пројектно планирање, у износу од 1.500.000,00 динара. 

2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке. 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту  објавити у „Службеном листу општине
Блаце“. 

4. Одлуку доставити Општинској управи, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, 
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа. 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 118/21) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које 
нису предвиђена средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине 
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Блаце, на захтев Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и 
путевима, комуналне послове и саобраћа, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021.  
 
годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да 
доноси одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу  
3.380.000,00 динара, по Одлуци, предвиђена на позицији 59/2-Зграде и грађевински објекти, расход по 
намени 511400 – Пројектно планирање, средства у износу 400.000,00 динара, на позицији 77-Зграде и 
грађевински објекти, расход по намени 511400 – Пројектно планирање, средства у износу од 
730.000,00 динара, на позицији 84/1-Зграде и грађевински објекти, расход по намени 51100 – 
Пројектно планирање, средства у износу од 450.000,00 динара и на позицији 95/2-Зграде и 
грађевински објекти, расход по намени 51100 – Пројектно планирање, средства у износу од 
1.500.000,00 динара, неће бити потребна, могуће је искористити их у друге сврхе. 

 
Број: II-400-3037/21 
У Блацу, 21. децембра 2021. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                             ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                          Иван Бургић                                                                                          
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21), 
члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 
и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву председника Скупштине општине 
Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 
на седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 129.000,00 динара, са позиције 90 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 
0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499000, са позиције 48-
Текуће резерве, Расход по наменина 499100-Средства резерве, за исплату накнаде 
одборницима Скупштине општине, накнада члановима Административне комисије и 
солидарне помоћи запосленима, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 23. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем 
истих у оквиру Раздела 1 – Скупштина општине, Програм 2101 – Политички систем локалне 
самоуправе, Програмска активност: 2101-0001 – Функционисање скупштине, функционална  
класификација – 111, увећањем: 

 - апропријације (позиције) 3 – Отпремнине и помоћи, економска класификација 414000,  
расход по намени 414400-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом, у износу од 45.000,00 динара и 

- апропријације (позиције) 7 – Услуге по уговору, економска класификација 423000,  
расход по намени 423500-Стручне услуге, у износу од 84.000,00 динара 

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

 Број: II-400-3062/21 
 У Блацу, 27. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                     Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21), 
члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 
и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву председника општине Блаце, на 
предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на 
седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 82,000,00 динара (15.000 + 67.000), 

са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска 
управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499000, 
са позиције 48-Текуће резерве, Расход по наменина 499100-Средства резерве, за исплату по 
рачуну добављача „Етно село Наша авлија“, у Блацу и исплату солидарне помоћи запосленика, 
по захтеву од 22. децембра 2021. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 23. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем 
истих у оквиру Раздела 3 - Председник, Програм 2101 – Политички систем локалне 
самоуправе, Програмска активност: 2101-0002 – Функционисање извршних органа, 
функционална  класификација – 111: 

- увећањем апропријације (позиције) 17 – Услуге по уговору, економска класификација 
423000 расход по намени 423600-Услуге за домаћинство и угоститељство, у износу од 15.000 
динара и 

. отварањем нове апропријације (позиције) 14 – Отпремнине и помоћи, економска 
класификација 414000, расход по намени 414400-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом, у износу од 67.000 динара. 

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

 Број: II-400-3060/21 
 У Блацу, 27. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                Иван Бургић  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. 
годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, У Блацу, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 27. 
децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, новчана средства у износу 
од 12.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по намени 
499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву Културног 
центра „Драинац“, број 317, од 17. децембра 2021. године, за потребе исплате новогодишње 
честитке деци запослених, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 21. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.03. Установа културе, Програм 1201-Развој 
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних 
установа културе, функција 820, економска класификација 413000, увећањем апропријације 
(позиције) 135 – Накнада у култури, у финансијском плану Културног центра „Драинац“ Блаце, 
расход по намени 413100 – Накнада у натури. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 Број: II-400-3010/21 
 У Блацу, 27. децембра  2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                        Иван Бургић с.р.    
 
 

 
 

 

Службени лист број 1/2022 Страна 10



       
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. 
годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 
27 . децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, новчана средства 
у износу од 103.350,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход 
по намени 499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 - 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, број 174, од 22. децембра 2021. године, за потребе исплате 
солидарне помоћи запосленима, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 24. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.03. Установа културе, Програм 1201-Развој 
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних 
установа културе, функција 820, економска класификација 414000, увећањем апропријације 
(позиције) 136 – Социјална давања запосленима у финансијском плану Народне библиотеке 
„Рака Драинац“ Блаце, расход по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог 
или члана уше породице и друге помоћи запосленом. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 Број: II-400-3070/21 
 У Блацу, 27. децембра  2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                        Иван Бургић с.р.    
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. 
годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, У Блацу, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 27. 
децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, новчана средства у износу 
од 222.220,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по 
намени 499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 - 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву Културног 
центра „Драинац“, број 320, од 22. децембра 2021. године, за потребе исплате солидарне 
помоћи запосленима, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 24. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.03. Установа културе, Програм 1201-Развој 
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних 
установа културе, функција 820, економска класификација 414000, отварањем нове 
апропријације (позиције) 136 – Социјалана давања запосленима, у финансијском плану 
Културног центра „Драинац“ Блаце, расход по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 Број: II-400-3078/21 
 У Блацу, 27. децембра  2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                        Иван Бургић с.р.    
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`       
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21), 
члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 
3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинског правобраниоца 
општине Блаце,  на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 23.000 динара, са позиције 48 „текућа резерва“, 

расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска 
управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за исплату 
солидарне помоћи, по захтеву Општинског правобраниоца општине Блаце од 22. децембра 2021. 
године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 
од 23. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 4 – Општински правобранилац, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0004-Општинско/градско правобранилаштво, функција 330, 
економска класификација 414000, увећањем апропријације (позиције) 21 – Социјална давања 
запосленима, расход по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 
породице и друге помоћи запосленом. 

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

 Број: II-400-3055//21 
 У Блацу, 27. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                     Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21-
др. закон), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе 
општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 1.380.000,00 (1.200.000 + 50.000 + 103.000 + 

27.000) динара, са позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета 
општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе солидарне помоћи, за трошкове 
превоза за месец децембар 2021. год., за обавезе по Уговорима о привремено повременим 
пословима и Уговорима о делу за месец децембар и за потребе репрезентације, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 23. децембра 
2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130, увећањем: 

 - позиције 34-Отпремнине и помоћи, економска класификација 414000, расход по намени 
404400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи 
запосленом, у износу од 1.200.000,00 динара,  

 - позиције 35-Накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415000, расход по 
намени 415100 - Накнада трошкова за запослене, у износу од 50.000 динара, 

- позиције 39-Услуге по уговору, економска класификација 423000, расход по намени 
423500 – Стручне услуге, у износу од 103.000 динара и, 

- позиције 39-Услуге по уговору, економска класификација 423000, расход по намени 
423700 – Репрезентација, у износу од 27.000 динара, 

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

 Број: II-400-3061/21 
 У Блацу, 27. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 18/21-
др. закон), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе 
општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 24. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 200.000,00 динара, са позиције 48 „текућа 

резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 499000, 
за преостали износ средстава за набавку ЛЕД екрана за спољашну употребу, на предлог Одељења 
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 24. децембра 2021. 
године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130, економска класификација 512000, увећањем позиције 46-Машине и опрема, расход 
по намени 512200 – Административна опрема, у износу од 200.000,00 динара,  

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

 Број: II-400-3095/21 
 У Блацу, 24. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 

118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основна школе 
„Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 160.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по 
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе текућих поправки 
и одржавање објеката и трошкова превоза ученика у Основној школи „Стојан Новаковић“, у 
Блацу, По захтеву ове школе број 822/2, од 22. децембра 2021, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 23 децембра 2021. 
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Основне школе 
„Стојан Новаковић“, у Блацу. 
  

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 2002 – Основно образовање и васпитање, 
Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912, у 
финансијском плану Основне школе „Стојан Новаковић“, позиције 100 – Трансфери осталим 
нивоима власти, економска класификација 463000, увећањем позиције: 

- расход по намени 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 
40.000,00 динара и 

- расход по намени 472700 – Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт у 
износу од 120.000,00 динара. 

 
5. Обавезује се Основна школа да уподоби - измене свој финасијски план за 2021. годину, 

са средствима одобреним овим решењем. 
 
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 
 Број: II-400-3059/21 
 У Блацу, 27. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                      Иван Бургић  с.р. 
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На основу члана 61. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 
118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2021. годину („Сл. лист 
oпштине Блаце“, број 19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву 
Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, у Блацу, на седници одржаној дана 
27. децембра 2021. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

 
1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2021. 

годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 19/20, 3/21 и 15/21), у оквиру: 
 
Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.02 Установа за одржавање објеката у својини општине Блаце 
Програм 1301-Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301- 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, функцоналана класификација -810, у финансијском плану Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце:  
 

- позицију 123 - „Стални трошкови“, економска класификација 421000, расход по намени 
421200-Енергетске услуге, умањити за 100.000,00 динара и 

- позицију 123 - „Стални трошкови“, економска класификација 421000, расход по намени 
421400 – Услуге комуникације, умањити за 18.000,00 динара, а,  

- позицију 1203 - „Стална давања запосленима“, економска класификација 414000, расход по 
намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењузапосленог или члана уже породице и друге помоћи 
запосленом, увећати за 118.000,00 динара 

2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке. 

 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-3089/21 
У Блацу, 27. децембра      2021. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                             Иван Бургић         

 
 
 

 
 

 

Службени лист број 1/2022 Страна 17



       
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 

124/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) 
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 19/20 и 36/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 2. јула 
2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Установи за одржавање објеката у својини општине Блаце 

„Блаце“, новчана средства у износу од 515.857 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета 
Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499000, расход по намени 499100 - средства 
резерве, на име административних услуга за закључења уговора о привремено повременим 
пословима за три лица која би била ангажована у јулу 2021. године и остале опште услуге за 
закључења уговора о привремено повременим пословима за седам лица која би била 
ангажована у јулу 2021. године, по захтеву ове установе, бр. 110/2021, од 29. јуна  2021. године, 
на делимично усвојен захтев ове установе, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке.   
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“. 
  

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глава 5. 02 – Установе за одржавање објеката у својини 
општине Блаце, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, функција-810, економска класификација 
423000, увећањем апропријације (позиције) 125 – „Услуге по уговору“, у финансијском плану 
Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце: 

- расход по намени 423100-Административне услуге, износ од 149.765 и  
- расход по намени 423900-Остале опште услуге износ од 366.092 
 
5. Обавезује се Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“ да 

уподобе - измене свој финасијски план за 2021. годину, са средствима одобреним овим 
решењем. 
 

6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
  

Број: II-400-1505/21 
 У Блацу, 2. јула 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                         Иван Бургић с.р.    
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21), 

члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 
и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за одржавање објеката у 
својини општине Блаце „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 27. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Установи за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, 

новчана средства у износу од 150.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине 
Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класификација 499000, расход по намени 499100 - средства резерве, за исплату 
отпремнине за одлазак у пензију, по захтеву ове установе, бр. 288/2021, од 24. децембра 2021. 
године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке 
од 27. децембра 2021. године.   
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“. 
  

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глава 5.02 – Установе за одржавање објеката у својини 
општине Блаце, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, функција-810, економска класификациј 414000, 
увећањем апропријације (позиције) 120 – Социјална давања запосленима, у финансијском плану 
Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце, расход по намени 414300-Отпремнине и 
помоћи. 

 
5. Обавезује се Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“ да 

уподобе - измене свој финасијски план за 2021. годину, са средствима одобреним овим решењем. 
 

6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
  

Број: II-400-3091/21 
 У Блацу, 27. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                         Иван Бургић с.р.    
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, .... и 118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, по захтеву Општинске 
управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, доноси 
 

 О Д Л У К У 
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву   

 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 2.000.000,00 динара, предвиђених 

Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21), 
у оквиру и књижењем истих на позицију 48  „текућа резерва“ буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 
5 – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-
0009 - Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
расход по намени 499100-Средства резерве и то умањењем у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, 
Програма 1102 – Комуналне делатности, Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање 
јавног осветљења, функција–640, економска класификација 421000, позиција 82-Стални трошкови, 
расход по намени 421200 – Енергетске услуге, у износу од 2.000.000,00 динара 

 
 2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке.  

  
 3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
4. Одлуку доставити Општинској управи, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, 
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 118/21) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које 
нису предвиђена средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине 
Блаце, на захтев Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и 
путевима, комуналне послове и саобраћа, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2021.годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен 
да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу  
2.000.000,00 динара, по Одлуци, ппозиција 82-Стални трошкови, расход по намени 421200 – 
енергетске услуге, неће бити потребна, могуће је искористити их у друге сврхе. 

 
Број: II-400-3150/21 
У Блацу, 28. децембра 2021. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                             ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић с.р.                                                                                Иван Бургић с.р.                                                                                             
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 18/21-
др. закон), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе 
општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 485.000,00 динара, са позиције 48 „текућа 

резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 499000, 
за измирење обавеза по Уговору о пружању услугс за прикључење на дистрибутивни 
систенелектричне енергије зграде Дома за смештај одраслих и старих лица, при Центру за 
социјални рад „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, од 28. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја заштита, Програмска 
активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилиштва и други врсте смештаја 
функција 620, отварањем нове позиције 28/1-Текуће поправке и одржавање економска 
класификација 425000,  расход по намени 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, 
у износу од 485.000,00 динара,  

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

 Број: II-400-3158/21 
 У Блацу, 28. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 18/21-
др. закон), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе 
општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 13.500,00 динара, са позиције 48 „текућа 

резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 499000, 
за измирење обавеза према добављачу Маријани Милановић пр, из Блаца, по рачуну12/21, на 
предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 28. 
децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130, економска класификација 423000, увећањем апропријације (позиције) 39-Услуге по 
уговору, расход по намени 423700 – Репрезентација, у износу од 13.500,00 динара,  

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

 Број: II-400-3149/21 
 У Блацу, 28. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р.     
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. 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, 103/15, 99/116, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20 и 118/21), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, 
бр. 19/20, 3/21 и 15/20) и Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколске 
установе „Наша радост“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о увећању буџета 

 
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 49.500,00 динара, из разлога 

што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Службени лист 
општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21). 

 
2. Одобрена средства су обезбеђена по основу Закључка Владе Републике Србије, бр. 401-

9560/2021, од 21. октобра 2021. године, за реализацију пројекта Подршке примени ИКТ у 
предшколским установама кроз коришћење дидактичког средствс „Пчелица“ . 

Наведена средства пренета су на рачун Предшколске установе „Наша радост“ Блаце. 
 
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава: 
1) на страни прихода, на конту 733150-Текући остали трансфери од других нивоа власти, извор 

07 – Трансфери од других нивоа власти и  
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01-Предшколска установа „Наша 

радост“ Блаце, Програм 2001-Предпколско образованје и васпитање, Програмска активност: 2001-0001 
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функционална класификација 
911, у финансијском плану Предшколске установе „Наша радост“ Блаце: 

- апропријација (позиција)-116-Машине и опрема, економска класификација 512000, расход по 
намени 512600-Опрема за образовање, науку, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу 
од 49,500,00 динара. 

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
5 Решење доставити: Предшколској установи „Наша радост“ Блаце, Општинској управи: 

Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и архиви овог органа.    
 
Број: II-400-3126/21 
У Блацу, 28. децембра 2021. године  
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
              Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                
Општинског већа                                                                                         ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић с.р.                                                                                 Иван Бургић с.р.                          
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На основу члана 61. став 7. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) 
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету 
oпштине Блаце за 2021. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 19/20, 3/21 и 15/20), 
Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, 
у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финасије и локалну пореску администрацију, дана 28. 
децембра 2021. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

  
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, 

променом апропријација  у Одлуци о буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист 
oпштине Блаце“, број 19/20,  3/21 и 15/20), по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, 
број 587, од 27. децембра 2021. године, преусмеравањем средстава у оквиру: 

 
Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.01-Предшколска установа „Наша радост“ Блаце, 

Програм 2001-Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност: 2001-0001 
Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања, фун. класификацију – 
911, у финансијском плану Предшколске установе  „Наша радост“ Блаце тако што:  

 
- позицију 108 - „Стални трошкови“, економска класификација 421000, расход по 

намени 421200 – Енергетске услуге, извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, 
умањити за износ од 65.200,00 динара, а 

- позицију 110 - „Услуге по уговору“, економска класификација 423000, расход по 
намени 423900 – Остале опште услуге, извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа 
власти увећати за износ од 65.200,00 динара. 

 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне 

набавке. 
 
3. Решење доставити: Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, Општинској 

управи општине Блаце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке и архиви овог органа. 

 
Број: II-400-3127/21 
У Блацу, 28. децембра 2021. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић с.р.                                                                  Иван Бургић с.р.         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21-
др. закон), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколске установе 
„Наша радост“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 1.052.220,00 (30.000 + 772.220 + 250.000) 

динара, са позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета 
општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, за исплату новогодишње честитке деци, за 
исплату солидарне помоћи, за потребе набавке пакетића за кориснике вртића, по захтевуове 
установе, бр. 588, од 27. децембра 2021. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 27. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.01-Предшколска установа „Наша радост“ Блаце 
Програм 2001 – Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност: 2001-0001 – 
Функционисање и остваривање прешколског васпитања и образовања, функција 911, у 
финансијском плану Предшколске установе „Наша радост“ Блаце, увећањем: 

 - апропријација (позиције) 104-Накнада у натури, економска класификација 413000, расход 
по намени 413100 –Накнада у натури, у износу од 30.000,00 динара,  

 - апропријаије (позиције) 105-Социјална давања запосленима, економска класификација 
414000, расход по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже 
породице и друге помоћи запосленом, у износу од 772.220,00 динара и 

- апропријације (позиције) 110-Услуге по уговору, економска класификација 423000, расход 
по намени 423700 – Репрезентација, у износу од 250.000 динара, 

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

 Број: II-400-3128/21 
 У Блацу, 28. децембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 
16, 18. и 23. Одлуке о јавним признањима општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/06), 
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30 децембра 2021. године, донело је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ „ТОПЛИЧКИ УСТАНАК“ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I 

 Награда „Топлички устанак“, јавно признање које се додељује најбољим студентима факултета 
и високих школа, за постигнут успех у току студија, са територије општине Блаце, за 2021. годину, 
додељује се: 

- Димитри Јездимировић, из Блаца, Мастер инжењеру архитектуре Грађевинско – 
архитектонског факултета, у Нишу, 

- Нини Драгићевић, из Блаца, студенту Факултета уметности, у Нишу, 
- Милени Лапчевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу, 
- Наталији Ивковић, из Блаца, студенту Електронског факултета, у Нишу, 
- Новаку Ћојбашићу, из Блаца, дипл. инжењеру организационих наука Факултета 

организационих наука, у Београду 
- Ани Лапчевић, из Блаца, дипломираном комуникологу Филозофског факултета, у Нишу, 
- Јелени Рајковић, из Блаца, студенту Грађевинско – архитектонског факултета, у Нишу, 
- Милици Грујић, из Блаца, студенту Факултета политичких наука 
- Немањи Тимотијевићу, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу, 
 - Теодори Чамагић, из Блаца, студенту мастер академских студија Природно математичког 

факултета, у Нишу, 
- Никола Павловић, из Блаца, дипломирани музички уметник Факултета уметности, у Нишу, 
- Душици Спасић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу, 
- Јулији Мијајловић, из Сувог Дола, студенту Медицинског факултета, у Нишу, 
- Анђели Драгићевић, из Блаца, магистру фармације Медицинског факултета, у Нишу, 
- Милуну Павловићу, из Сувог Дола, студенту Филозофског факултета, у Нишу, 
- Николији Радивојевић, из Блаца, студенту Економског факултета, у Нишу, 
- Марији Миленковић, из Чунгуле, студенту Правног факултета, у Нишу, 
- Стефану Пекићу, из Витине, са боравиштем у Блацу, дипломираном теологу Православно 

богословског факултета, у Београду 
- Наталији Терзић, из Мале Драгуше, студенту Филозофског факултета, у Нишу,  
- Милици Димитријевић, из Блаца, студенту Метрополитан универзитета у Београду, 
- Андријани Филиповић, из Блаца, студенту Академије струковних студија Јужна Србија-

Одсек за пословне студије Блаце, у Блацу 
- Андрији Урошевићу, из Блаца, студенту Математичког факултета, у Београду  
- Сандри Панић, из Чучала, студенту Академије струковних студија Јужна Србија-Одсек за 

пословне студије Блаце, у Блацу 
- Немањи Павловићу, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Београду, 
- Милици Младеновић, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу, 
- Анђели Кричак, из Блаца, студенту Војне академије, у Београду, 
- Јовани Панић, из Трбуња, студенту Електронског факултета, у Нишу, 
- Жељку Стевановићу, из Блаца, студенту Филозофског факултета у Нишу, 
- Милици Матић, из Барбатовца, дипломираном инжењеру електротехнике и рачунарства 

Електротехничког факултета, у Београду, 
- Марини Јанићијевић, из Доњег Гргура, студенту Медицинског факултета, у Нишу, 
- Анђели Ћирковић, из Блаца, студенту Филолошког факултета, у Београду 
-  Марији Павловић, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу 
- Бранкици Црноглавац, из Блаца, студенту мастер академских студија Филозофског 

факултета, у Нишу, 
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- Стефан Миљаковић, из Блаца, струковни мастер инжењер пољопривреде Академије 
струковних студија Јужна Србија-Одсек за пољопривредно прехрамбене студија Прокупље, 

- Анђели Драшковић, из Блаца, студенту Филозофског факултета, у Нишу, 
- Милици Николић, из Блаца, студенту Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, у 

Београду и  
- Сањи Милетић, из Блаца, студенту Академије васпитачко медицинских струковних студија 

Ћуприја, у Ћуприји 
 

II 
Награда „Топлички устанак“, најбољим студентима састоји се из дипломе о додели награде и 

новчаног износа од по 15.000,00 динара. 
 

III 
 Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
 Број: II-400-3192/21 
.  У Блацу, 30. децембра 2021. године                 . 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                          Иван Бургић с.р.  
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На основу чл. 9. ст. 1, чл. 29. ст. 1. и чл. 36. Закона о планском систему Републике 
Србије („Службени гласник Републике Србије“ бр. 30/18), члана 46. став 1. тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон 
и 101/16-други закон и 47/18), члана 74. ст 1. тач. 1) и чл. 111. ст. 1 тач. 3) и 7) Статута 
општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 5/19), чл 13. став 1 тачка 2), чл. 14. и 
17. Одлуке о јавној расправи („Службени лист општине Блаце", бр. 1/20), Општинско веће 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. децембра 2021. године, донелп је 

 

ЗАКЉУЧАК 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2029. ГОДИНЕ 

 
 

Члан 1. 

Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Блаце за 
период 2022-2029. године. 

Члан 2. 

 Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Блаце за период 
2022-2029. године. 
 

Члан 3. 

 Јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Блаце за период 2022-2029. године 
спровешће се у периоду од 31. децембра 2021. године до 15. јануара 2022. године.  

 
Члан 4. 

  
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 
Број: II-016-2844/21 
У Блацу, 30. децембра 2021. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

     За Општинско веће                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
    Гордана Агатоновић с.р.                                                                      Иван Бургић с.р.    
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 149/20), 
члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 
и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине 
Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 
на седници одржаној дана 30 децембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 51.200,00 динара, са позиције 48 „текућа 

резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 499000, 
за измирење обавеза по пристиглим рачунима, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 30. децембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функција 130, , увећањем: 

 
1. позиције 39 - Услуге по уговору, економска класификација 423000: 
- расход по намени 423400 – Услуге информисања, у износу од 29.200,00 динара и  
- расход по намени 423700 – Репрезентација, у износу од 2.000,00 динара; и 
 
2. позиција 37 - Стални трошкови, економска класификација 421000, расход по намени 

421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, у износу од 20.000 динара.  
                                
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 Број: II-400-3178/21 
 У Блацу, 30. децембра 2021. год.  
 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р.     
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2022. 

године, на основу члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, број 5/19) и чл. 19. и 21. Пословника Општинског већа општине 
Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 14/20), решавајући по захтеву Црвеног 
крста “Блаце”, у Блацу, доноси  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

УСВАЈА СЕ захтев Црвеног крста „Блаце“, у Блацу, број II-400-31, од 4. јануара 
2022. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Црвеног крста „Блаце“ 
за 2022. годину, донетог дана 4. јануара 2022. године.   

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Општинском већу општине Блаце обратио се Црвени крст „Блаце“, захтевом 

број II-400-31, од 4. јануара 2022. године, за давање сагласности на Фннансијски план 
Црвеног крста за 2022. годину, донетог дана   4. јануара 2022. године.   

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2022. 
године, разматрало је захтев за давање сагласности описан у ставу 1. овог образложења 
и утврдило да је исти оправдан, па је на основу изложеног одлучено као у диспозитиву 
овог закључка. 
                                                                                                                                               
Број: II-400-31/2022 
У Блацу, 6. јануара 2022. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ      
                                                                                                                    

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                
Општинског већа                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић с.р.                                                                          Иван Бургић с.р.    
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 На основу члана 61. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/20), чл. 70. став 1. тач. 3) и чл. 74. ст. 1. тач. 2) Статута 
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету 
oпштине Блаце за 2022. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, бр. 18/21), Општинско веће 
општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце - Одељења за 
управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на предлог 
Одељења за буџет, финансије и јавне набавке, дана 6. јануара 2022. године, доноси 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени у апропријацијама 

 
  

1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 
2022. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 18/21), јер је потребно да се обезбеде 
додатна стредства за потребе реализације пројекта  „Реконструкција улице Војводе 
Мишича“ предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набввке, врши се преусмеравањем средстава са  

 - Раздела 5-Општина Блаце - Општинска управа, Програм: 0701– Организација 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност: 0701-0002 – Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција - 451, економска класификација 425000, 
позиција 67-Текуће поправке и одржавање, расход по намени 425100 – Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката, умањити за 1.700.000 динара, у корист 

- Раздела 5-Општина Блаце - Општинска управа, Програм: 0701– Организација 
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат: 0701-5001 – “Реконструкција улице 
Боводе Мишића”, функција - 451, економска класификација 511000, позиција 74-Зграде и 
грашевински објекти, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, 
увећати за 1.700.000 динара. 
   

2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке.  

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

Број: II-400-43/22 
У Блацу, 6. јануара 2022. године  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                         
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић  с.р.                                                                      Иван Бургић с.р.          
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На основу чл. 69. и 74. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11), 
члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
83/2014 – др. Закон,101/16 – др. закон и 47/18), члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине Блаце 
(,,Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 5. ст. 2. тач. 2) и чл. 22, 23. и 24. Одлуке о 
социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 1/20 и 6/21), 
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 6. јануара 2022. године, донело је  
 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА  

УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 
 
 

Члан 1. 
  Овим правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац 
детета. 

Члан 2. 
 Средства за финансирање услуге лични пратилац детета обезбеђују се у висини 
планираних средстава у буџету општине Блаце, наменских трансфера и других извора. 
 

Члан 3. 
 Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне 
практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради 
успостављања што већег нивоа самосталности. 
 

Члан 4. 
 Услугу могу користити особе које: 

- припадају категорији деце са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, а које имају 
потребу за подршком у задовољавању основних потреба свакодневног живота и то у 
области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са 
другима, под условом да су укључена у васпитно-образовну установу, односно школу, и то 
до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе; 

- имају боравиште на подручју општине Блаце; 
- искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица које се налази под старатељском 

заштитом, старатељ мора исказати вољу за коришћењем услуга). 
 

Члан 5. 
 Услуга личног пратиоца на подручју општине Блаце пружа се у складу са важећим 
законским прописима, уз примену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање 
услуга социјалне заштите који је усвојила Влада РС и закљученим уговором о спроведеној јавној 
набавци између општине Блаце и изабраног пружаоца услуге. 
   

Члан 6. 
 Лиценцирани пружалац услуге се обезбеђује путем јавне набавке. 
 Наручилац услуге је општина Блаце, односно орган општине Блаце надлежан за социјалну 
заштиту. 
 Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног 
пружаоца услуге и њиме се обавезно уређује начин плаћања, праћење, и трајање пружања услуге, 
као и начин извештавања и услови раскида уговора. 
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Члан 7. 
 Захтев за остваривање права на коришћење услуге личног пратиоца, подноси родитељ, 
односно старатељ корисника Центру за социјални рад „Блаце“. 
 Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се фотокопија личне карте подносиоца захтева. 
 Центар ће по службеној дужности прибавити следећу документацију неопходну за 
доношење првостепеног решења: 
 - решење о разврставању корисника или мишљење интерресорне комисије о процени 
потреба за пружањем овог облика подршке кориснику, 
 - потврду да је дете укључено у васпитно-образовну установу. 
 

Члан 8. 
 Центар за социјални рад „Блаце“ на основу поднетог захтева странке, законског 
заступника или старатеља, доноси Решење о признавању права на коришћење услуге, применом 
одредаба Закона о социјалној заштити, Закона о општем управном поступку, Одлуке о социјалној 
заштити општине Блаце и овог правилника, мишљења интерресорне комисије и издаје упут 
кориснику ради остваривања права код изабраног пружаоца услуге. 
  

Члан 9. 
 Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног члана може се 
изјавити жалба у року од 15 дана. 
 Жалба из става 1. овог члана изјављује се Општинском већу општине Блаце. 
 Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана. 

 
Члан 10. 

 Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену упутом, 
дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести Центар за социјални рад „Блаце“ и 
корисника и да за то наведе разлоге. 
 Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог 
обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад „Блаце“. 
 О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад „Блаце“ одмах обавештава општину 
Блаце, орган надлежан за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и инспекцију 
социјалне заштите. 

Члан 11. 
 Пружалац услуге је дужан да општину Блаце извештава писаним путем на начин и у року 
дефинисаним  уговором о пружању услуге. 

 
Члан 12. 

 Правилник се доставља Центру за социјални рад „Блаце“, одабраном пружаоцу услуге, 
Општинске управе општине Блаце - Одељењу органа општине и друштвених делатности и 
Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке. 
 

Члан 13. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Блаце“. 
 

Број: II-560-2640/2021 
У Блацу, 6. јануара 2022 . године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

  За Општинско веће                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
 Гордана Агатоновић с.р.                                                                        Иван Бургић с.р.    
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 

118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине 
Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и 
саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 6. јануара 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 120.000,00 динара, са позиције 54 „Средства 
резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 
- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 
0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 
499000, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, од 6. јануара 2022. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, функција 421, 
економска класификација 511000, отварањем нове позиције 65/1 – Зграде и грађевински објекти, 
расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 120.000 динара.                                

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 

 Број: II-400-44/22-1 
 У Блацу, 6. јануара 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                     Иван Бургић с.р.     
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, .... и 118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 18/21), Општинско веће општине Блаце, по захтеву Општинске управе општине 
Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на 
седници одржаној дана 6. jaнуара 2022. године, доноси 
 

 О Д Л У К У 
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву   

 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 120.000,00 динара, предвиђених 

Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/20), у оквиру 
Раздела 5 – Општинска управа, Програма 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, функција–421, економска класификација 
425000, позиција 65-Текуће поправке и одржавање, расход по намени 425100 – Текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката и то умањењем у износу од 120.000,00 динара и књижењем истих на 
позицију 54  „средства резерва“ буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, 
Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 - Текућа буџетска 
резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499000, расход по намени 
499100-Средства резерве  

 
 2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке.  

  
 3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
4. Одлуку доставити Општинској управи, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, 
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 118/21) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које 
нису предвиђена средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине 
Блаце, на захтев Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и 
путевима, комуналне послове и саобраћа, према члану 26. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2022.годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 18 /21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси 
одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу  
120.000,00 динара, по Одлуци, позиција 65-Текуће поправке и одржавање, расход по намени 425100 – 
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, неће бити потребна, могуће је искористити их у друге 
сврхе. 

 
Број: II-400-44/22 
У Блацу, 6. јануара 2022. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                             ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић с.р.                                                                                Иван Бургић с.р.                                                                                             
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 118/21), 
члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 
28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21), Општинско
веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце – Одељења за
управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на предлог Одељења за
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 6.
јануара 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства са позиције 54 „средства резерва“, расход по намени 499100-
средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, за обезбеђивање додатних средстава на појединим 
позицијама, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 
од 6. јануара 2022. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
увећањем позиције, у оквиру: 

а) Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре, Пројекат: 0701-5001 –„Реконструкција улице Војводе Мишића“,  функција 451, 
економска класификација 511000, позиције – 74 – Зграде и грађевински објекти 

- расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, у износу од 1.373.638,00
динара, и 

- расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 49.000,00 динара;

б) Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 0401 – Заштита животне средине, Пројекат: 0401-5001 –
„Реконструкција канализационе мреже у улици Стевана Немање“, функција 520, економска 
класификација 511000, позиције – 85 – Зграде и грађевински објекти, расход по намени 51300 – 
Капитално одржавање зграда и објеката, у износу од 2.061.904,00 динара;  

ц) Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
Програмска активност 1101-0004 – Стамбена подршка, функција 610, економска класификација 511000, 
позиције – 88 – Зграде и грађевински објекти 

- расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, у износу од 488,139,00
динара, и

- расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 24.363,00 динара; и

д) Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање 
Програмска активност: 1101-0001 –„Просторно и урбаниостичко планирање“,  функција 620, економска 
класификација 511000, позиције – 90 – Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511400 – 
Пројектно планирање, у износу од 258.000,00 динара. 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“

Број: II-400-43/22 
У Блацу, 6. јануара 2022. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа            ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић  с.р.       Иван Бургић с.р. 

Службени лист број 1/2022 Страна 36



 
С А Д Р Ж А Ј 

 
 
НАЗИВ                                                                                                                                     СТРАНА 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
- Решење о именовању Жирија за доделу награде „Драинац“ ..........................................   1 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3036/21 ..........................   2 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3032/21 ..........................   3 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-2038/21 ..........................   4 
- Решење о увећању буџета ...................................................................................................  5  
- Одлука о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву .....................    6 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3062/21  ........................... 8 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3060/21 ............................ 9  
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3010/21 ............................10   
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3070/21 ............................11 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3078/21 ............................12  
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3055/21 ............................13   
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3061/21 ...........................14   
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3095/21 ............................15  
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3059/21 ............................16  
- Решење о промени апропријације, број: II-400-3089/21 ....................................................17 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-1505/21 ............................18  
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3091/21 ............................19  
- Одлука о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву ........................20 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3158/21 ............................21   
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3149/21 .......................... 22  
- Решење о увећању буџета, број: II-400-3126/21 ................................................................23  
- Решење о промени апропријације, број: II-400-3127/21 ...................................................24  
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-3128/21 ............................25  
- Одлука о додели награде „Топлички устанак“  

најбољим студентима за 2021. годину ................................................................................26 
- Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту  

Плана развоја општине Блаце за период 2022-2029. године .............................................28  
- Решење о употреби срдстава буџетске резерве, број: II-400-3178/21 ..............................29  
- Закључак о давању сагласности на  

Финансијски план Црвеног крста „Блаце“ за 2022. годину ...............................................30  
- Решење о промени у апропријацијама, број: II-400-43/22 .................................................31  
- Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета .........32  
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-44/22-1 .............................34  
- Одлука о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву  ........................35 
- Решење о употреби средстава буџетске резерве, број: II-400-43/22 .................................36 


	1...  РЕШЕЊЕ О образовању Жирија за доделу награде Драинац 2021 (1)
	2.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 83 ОУ 21 децембра (1)
	3.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 135 НБ РД 21 децембра (1)
	4.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ 4.   РЕЗЕРВЕ увећање позиција  79 80 и 88 1 Одељење за капиталне пројекти ОУ децембар (1)
	5.    RESENJE o UVEĆANJU BUDZETA  PU NR децембар 21 (1)
	6.   ODLUKA o prenosu aproprijacije u TEKUĆA BUDZETSKA REZERVA sa 59 77 84 1 88 195 2 OU O kap.pro. 21 dec. (1)
	На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, .... и 118/21), члана 74. став 1. тач...

	7.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција  Председник СО децембар 27
	8.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 17 14  Председник општине27 децембра
	9.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 135  КЦ Драинац 2 27 (1)
	10.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 136 НБ РД 27 децембра
	11.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 1368  КЦ Драинац 27
	12.      РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећање позиција 21 ОП  27 дец.
	13.     РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећањем позиција 34 35. 39 ОУ децембра 27
	14.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећањем позиција 46 ОУ децембра 24
	15.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећањем позиција 100  ОŠ SN децембар 27
	16.    RESENJE o promeni APROPRIJACIJA UOdržavanje objekata дец. 27
	17.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећањем позиција 125  Уст. за одржавање објеката  дец. 27
	18.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећањем позиција 125  Уст. за одржавање објеката  дец. 27  2
	19.   ODLUKA o prenosu aproprijacije u TEKUĆA BUDZETSKA REZERVA sa 82 2 OU O kap.pro. 28 dec.
	20.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 28 1 ОУ  децембра 28
	21.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 39 ОУ 28 децембра
	22.    RESENJE o UVEĆANJU BUDZETA  PU NR децембар 28
	23.    RESENJE o promeni APROPRIJACIJA PU Nasa radost  27. decembra
	24.     РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећањем позиција 104 105 110 ПУ НР децембра 28
	25.    ОДЛУКА о додели награде ТОПЛИЦКИ УСТАНАК најбољим студентима за 2021
	26.    ЗАКЉУЧАК о спровођењуЈавна расправа  о НАЦРТУ  ПЛАНА  развоја 2021 (3) (1)
	27.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ отварање позиција 39  30 децембра ОУ (1)
	28.   ZAKLJUČAK o davanju saglasnosti CRVENOG KRSTA BLACE na izmenu finansijskog plana
	29.   RESENJE o promeni APROPRIJACIJA čl 61  OU kapit. projekti 67 јануар
	30.     ПРАВИЛНИК о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета
	31.    РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ otварање нове позиција 65 1 Одељење за капиталне пројекти ОУ januar
	32.      ODLUKA o prenosu aproprijacije u TEKUĆA BUDZETSKA REZERVA sa 65 2 OU O kap.pro. januar
	33.   РЕШЕЊЕ О одобрењу средстава из ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ увећање позиција  79 80 и 88 1 Одељење за капиталне пројекти ОУ јануара
	99    Садржај  Службеног листа број     1-2022
	С А Д Р Ж А Ј

	ADPFEF2.tmp
	С А Д Р Ж А Ј

	ADP22EE.tmp
	О п ш т и н а   Б л а ц е
	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
	ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
	ГОДИНА: XXVII
	БРОЈ: 1
	ДАТУМ ИЗДАВАЊА:  12.01.2022. године
	РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана




