Општина Блаце

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ГОДИНА: XXIII
БРОЈ: 10
ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 13.09.2017.

ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана

Страна 1
Службени лист Општине Блаце број 10/2017

На основу члана 112. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08,
8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 16. Одлуке о месној самоуправи (Службени лист општине Блаце“
број 13/16), председник Скупштине општине Блаце дана 13.9.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Расписују се избори за избор председника месних заједница на територији Општине Блаце
и то за Месну заједницу Алабана, месну заједницу Мала Драгуша, месну заједницу Лазаревац и
месну заједницу Сеничани.
Члан 2.
Избори ће се одржати дана 15. октобра 2017. године, у времену од 07,00 до 20,00 часова у
месним заједницама на територији Општине Блаце у којима се избори спроводе.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“

Број: I-016-1733/17
У Блацу, дана 13.9.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Милош Васиљевић с.р.

Страна 2
Службени лист Општине Блаце број 10/2017
На основу члана 68. став 1. Статута Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
броj 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења
средстава подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2017. годину
и Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе, број 40101-87/2017, од 20. 6. 2017.године, Општинск о веће општине Блаце, на седници одржаној дана 6.
9. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

I
Овом Одлуком врше се следеће измене и допуне Одлуке о спровођењу мера популационе
политике за 2017. годину („Службени лист Општине Блаце, број 7/17).
Члан 1. брише се
Члан 2. постаје члан 1. мења се и сада гласи:
„Овом Одлуком УТВРЂУЈУ СЕ:
 једнократна новчана помоћ за свако новорођено дете првог и другог детета у износу од
20.000,00 динара, за све родитеље који су први пут поднели захтев после
20.06.2017.године односно после датума када је обострано потписан Уговор о
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе број 401-0187/2017 од 20.06.2017 године;
 новчана помоћ за свако новорођено треће и свако наредно дете у износу од 100.000,00
динара, за захтеве поднете први пут у периоду од 20.06.2017.године до децембра
2017.године;
 новчана помоћ незапосленим породиљама у износу од 10.000,00 динара породиљама
којима се право признаје по први пут као и породиљама којима је право признато у
претходном периоду а исплата се врши месечно и вршиће се у периоду од
20.06.2017.године до децембра 2017.године;
 умањење трошкова боравка у вртићу за треће и свако наредно дете увећањем учешћа у
цени услуга од 10%, у периоду од 20.06.2017.године до децембра 2017.године“
Члан 3. постаје члан 2. мења се и гласи
„Право на коришћење средстава подршке спровођењу мера популационе политике у
Републици Србији за 2017. годину остварује родитељ детета који је поднео благовремени и
потпуни захтев у периоду од 20.06.2017. године до децембра 2017.године у складу са Одлуком о
остваривању права на једнократну новчану помоћ за новорођено дете („Службени лист Општине
Блаце“ број 1/16), Одлуком о остваривању права ради неге детета незапосленим мајкама
(„Службени лист Општине Блаце“ број 2/16) и Одлуком o накнади дела трошкова боравка у
Предшколској установи „Наша радост“ у Блацу („Службени лист општине Блаце“ број 11/16).
Право на коришћење средстава подршке спровођењу мера популационе политике у
Републици Србији за 2017.годину остварује и родитељ детета чије право на финансијску
подршку породице са децом није престало до децембра 2017.године, а које право је утврђено
Одлуком о остваривању права ради неге детета незапосленим мајкама („Службени лист Општине
Блаце“ број 2/16).“
Члан 4 постаје члан 3, мења се и сада гласи:
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„Одлука ће се примењивати од дана закључења уговора о суфинансирању мера
полулационе политике јединица локлане самоуправе у Републици Србији закљученог између
Кабинета министра без портфења задуженог за демографију и популациону политику и Општине
Блаце, тј. од 20.06.2017.године до децембра 2017.године.“
Члан 5. постаје члан 4.
Члан 6. брише се
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: II-401-1658/17
Датум: 6. 9. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 4
Службени лист Општине Блаце број 10/2017

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 68. став 1. тачка 2. Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), и члана 9.
Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицање развоја пољопривреде општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 13/16), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 6. 9. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Блаце за 2017. годину, на који је дата сагласност Министарства пољопривреде,
водопривреде и шумарства, број: 320-00-385/2017-09,
oд 01.08.2017. године.
Члан 2.
Овим Програмом се утврђују обим средстава и мере подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја које треба извршити у периоду за који се
Програм доноси.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Блаце за 2017. годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-400-1291/2017
Дана: 6. 9. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.

Страна 5
Службени лист Општине Блаце број 10/2017
На основу чл. 8. Одлуке о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске и
некатегорисане путеве и улице у насељу („Службени лист општине Блаце'', бр. 1/11) и чл. 68. ст.
1. тач. 2. Статута Општине Блаце („Службени лист Општине Блаце“ број 7/08, 8/13 ,1/15, 9/15 и
1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 6. 9. 2017. године, доноси
И З МЕ Н Е
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ И УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ЗА
2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Изменом мења се Програм коришћења средстава буџетског Фонда за грађевинско
земљиште, општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу за 2017 годину. (''Сл. лист
општине Блаце'', бр. 1/17 и 5/17), у даљем тексту ''Програм''.
Члан 2.
Члан 2.Програма мења се и гласи:
За реализацију овог Програма планирају се средства из буџета Општине Блаце у укупном
износу од 89.090.811,00 динара, а како је то предвиђено у Одлуци о буџету општине Блаце за
2017. Годину, у посебном делу, раздео 5., Глава 5.01. Општинска управа Општине Блаце. (у
даљем тексту ''средства Фонда'').
Члан 3.
Члан 3.Програма мења се и гласи:
Средства Фонда користиће по програмима и позицијама из буџета општине Блаце за 2017.
годину , за намене дате у опису уз сваку позицију:
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама
82
425100
Текуће поправке и одржавање
890.000,00дин
-радови на зимском одржавању путева:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-2056/16 и Анексу бр.2. II-400-647/2017.
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима
којима је оснивач Општине Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017.години
(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављање комуналних делатности
поверено је ЈКП.
Пројекат: 0602-П04-Реконструкција фасаде
90
511300
Капитално одржавање зграда и објеката
400.000,00дин
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
-израда техничке документације,
-извођење радова на енергетској санацији фасаде,
-вршење стручног надзора над извођењем радова.
Додела уговора за услуге и радове вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
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ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност: 1101-001 Просторно и урбанистичко планирање
93
511400
Пројектно планирање
560.000,00дин
-стечене обавезe по Уговору бр.II-400-2411/16
-израда урбанистичког плана,
-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину за План,
-израда геодетских подлога за План,
-вршење геолошких истраживања за потребе израде Плана,
-прибављање услова и података за израду Плана,
-израда урбанистичко-техничке документације,
Додела уговора за услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Програмска активност:1101-0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова
94
424600 Услуге очувања ж.сред, науке и геодетске услуге
100.000,00дин
-геодетске услуге у вези са озакоњењем објеката,
-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН.
Додела уговора за геодетске услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
95/1

482200 Обавезне таксе
-таксе у вези са озакоњењем објеката,

250.000,00дин

Програмска активност:1101-0004– Социјално становање
96
425100
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
150.000,00дин
-извођење радова на текућим поправкама и одржавању зграде за социјално становање.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем
97
421200
Енергетске услуге
12.000.000,00дин
-трошкови електричне енергије за јавну расвету:
-стечене обавезе по уговору бр.II-400-343/16,
-стечене обавезе по уговору бр.II-312-1945/16,
-стечене обавезе по уговору бр.II-312-1946/16,
-стечене обавезе по уговору бр.II-400-110/17,
-стечене обавезе по уговору бр.II-400-111/17,
-нова набавка,
Додела уговора за набавку добара вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
99
425100
Текуће поправке и одржавање
4.000.000,00дин
-радови на одржавању јавне расвете:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-240/16,
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-371/17,
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
-вршење стручног надзора на одржавању.
Радови на одржавању јавне расвете ће се вршити у складу са годишњим Програмом, који
доноси Општинско веће.
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима
којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017. години
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(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања комуналних делатности
поверено је ЈКП Блаце.
Програмска активност: 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина
100
421300
Комуналне услуге
1.800.000,00дин
-услуге одржавања јавних зелених површина:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-412/16
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-392/17
-стручне услуге у вези са одржавањем зеленила.
Услуге ће се вршити у складу са годишњим Програмом који доноси Општинско веће.
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима
којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017. години
(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања комуналних делатности
поверено је ЈКП Блаце.
Програмска активност: 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене
101
421300
Комуналне услуге
3.960.000,00дин
-одржавање чистоће на површинама јавне намене,
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-239/16
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-391/17
Услуге ће се вршити у складу са годишњим Програмом који доноси Општинско веће.
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима
којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017. години
(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања комуналних делатности
поверено је ЈКП Блаце.
Програмска активност: 1102-0004-Зоохигијена
102
424100
Услуге заштите животиња
600.000,00дин
-услуге у вези са зоохигијеном:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-270/17.
-нове услуге.
Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама
Програмска активност: 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће
103
424600
Услуге очувања ж.средине, науке и гео. услуге
67.934,00дин
-геодетске услуге:
-Стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1206/16
Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
104
511400
Пројектно планирање
810.000,00дин
-израда техничке документације:
-стечене обавезе по уговору бр.II-400-1686/14,
стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1088/15,
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-689/17.
-технички преглед радова:
-вршење стручног надзора:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1141/2017
-услуге у вези са безбедношћу на градилиштима:
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-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1332/17
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Пројекат:1002-П01-Реконструкција водоводне мреже у Блацу,
104/1 511300
Капитално одржавање згарда и објеката
-извођење радова на реконструкцији водовода:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1180/17,
-стечене oбавезе по Уговору бр.II-400-1027/17
-накнаде за ЦЕОП и др.

10.0000.000,00дин

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност: 0401-0004- Управљање отпадним водама
116
424600 Услуге очувања ж.средине, науке и геодетске услуге
50.000,00дин
-геодетске услуге,
-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН..
Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
117
511300
Капитално одржавање зграда и објеката
250.000,00дин
-санација канализације за отпадне воде у ул.Стевана Немање.
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима
којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017. години
(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања комуналних делатности
поверено је ЈКП Блаце.
118
511400
Пројектно планирање
200.000,00дин
-израда техничке документације,
-техничка контрола техничке документације,
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
Додела уговора о набавци услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност: 0701-0001-Управљање саобраћајем
119
424600 Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске услуге
200.000,00дин
-геодетске услуге:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1164/17,
-набавка нових услуга.
-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН..
Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о ја.вним набавкама.
120
511200
Изградња зграда и објеката
8.482.804,00дин
-изградња општинских и некатегорисаних путева:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-404/16,
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-114/17,
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-2115/16.
Додела уговора за радове, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
121
511400
Пројектно планирање
500.000,00дин
-израда техничке документације:
-стечена обавеза по уговору бр. II-400-2104/15,
-стечена обавеза по уговору бр.II-400-1089/15,
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-израда соабраћајног пројекта,
-вршење стручног надзора,
-технички преглед радова:
-обавезе по Уговору бр.II-400-985/17.
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
Програмска активност: 0701-0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре
122
424600 Услуге очувања ж.средине, науке и геодетске услуге
150.000,00дин
-геодетске услуге.
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1164/17
-нова набавка.
-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН..
Додела уговора за услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
123
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
14.000.000,00дин
-текуће поправке и одржавање путева и улица:
-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-2056/16 и Анексу бр.1.бр.II-400-146/17
-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-393/17 и Анексу бр.1.II-400-791/17,
-стеченa обавезa по Уговору бр.II-400-792/17,
-вршење стручног надзора:
-стеченa обавеза по Уговору бр.II-400-2027/16,
-стеченa обавезa по Уговору бр.II-400-465/16,
-набавка материјала за одржавање опреме путева.
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-701/17.
-нова набавка.
Радови на одржавању ће се вршити у складу са годишњим Програмом, који доноси
Општинско веће.
У складу са Одлуком СО Блаце о додељивању искључивог права јавним предузећима
којима је оснивач Општина Блаце, за обављање делатности пружања услуга у 2017. години
(''Сл.лист општине Блаце'' бр.13/16), искључиво право за обављања комуналних делатности
поверено је ЈКП Блаце.
Набавка добара врши се у складу са Закономо јавним набавкама.
124
425200
Текуће поправке и одр.опреме за јавну безбедност
500.000,00дин
-набавка саобраћајне сигнализације.
Набавка добара вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
124/1 425200
Пројектно планирање
500.000,00дин
-израда техничке документације.
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
Набавка услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама
Пројекат:0701-ПО1-Изградња пута у Горњој Пребрези
125
424600
Геодетске услуге
50.000,00дин
-геодетске услуге,
-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН..
Додела уговора за услуге вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
126
511200
Изградња зграда и објеката
6.005.596,00дин
-изградња пута у Горњој Пребрези према археолеоком налазишту.
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127

-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1933/16 и Анеску бр.1.II-400-742/17.
511400
Пројектно планирање
150.000,00дин
-стручни надзор:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-2027/16,
-технички преглед радова:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-985/17
накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.,

Пројекат :0701-ПО2-Ревитализација пољских путева
128
425100
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
-вршење стручног надзора:
-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-2027/16

10.100,00дин

ПРОГРАМ 8 –ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Пројекат :2001-ПО1-Реконструкција и доградња објекта ПУ ''Наша Радост''
129
424600
Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске услуге
25.000,00дин
-геодетске услуге,
-накнаде и таксе за услуге РГЗ СКН..
Додела уговора за услуга, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама
130
511200
Изградња зграда и објеката
12.489.377,00дин
-извођење радова на реконструкцији и доградњи зграде ПУ ''Наша Радост'' у Блацу
-стечена обавеза по уговору бр.II-400-1882/16,
131
511400
Пројектно планирање
380.000,00дин
-стручни надзор:
-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-2028/16,
-технички преглед радова:
-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-944/17.
накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Пројекат :1301-ПО2-Изградња комплекса отворених базена у Блацу
150
511200
Изградња зграда и објеката
8.260.000,00дин
-извођење радова у оквиру подфазе бр.2:
-стечене обавезе по Уговору бр.II-400-1026/17,
-накнаде за издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и др.
151
511400
Пројектно планирање
200.000,00дин
-вршење стручног надзора:
-стечена обавез по Уговору бр.II-400-1141/17,
-технички преглед радова:
-стечене обавезе по Уговору бр. II-400-944/17,
-израда техничке докумнетације,
-накнаде издавање техничких услова, сагласности, ЦЕОП и сл.
Додела уговора за набавку услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама
Пројекат :1301-ПО3-Дечије игралиште
156
511200
Изградња осталих објеката
-набавка опреме:

1.100.000,00дин
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-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-930/17,
-набавке добара.
-извођење радова:
-стечена обавеза по Уговору бр.II-400-1048/17.
Члан 4.
Остали делови Програма остају непромењени.
Члан 5.
Ова Измена Програма ступа даном доношења а биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-400-1515/17
У Блацу, 6. 9. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 68. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној
дана 6. 9. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и члана
Комисије за подстицање развоја пољопривреде на територији општине Блаце
I Овим решењем разрешавају се и именују председник и члан Комисије за подстицање
развоја пољопривреде на терторији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број
14/16), (у даљем тексту: Комисија).
II Разрешавају се:
- Драган Миловановић, из Блаца, дужности председника Комисије и
- Горан Јозић, из Блаца, дужности члана Комисије.
Именују се
- Живојин Вуксановић, дип. инж. пољопривреде, из Блаца, за председника Комисије и
- Влада Миљојковић, инж. пољопривреде, из Кутловца, за члана Комисије.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима и архиви овог органа.
Бр. II-02-1683/17
У Блацу, 6. 9. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић
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На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце ("Службени лист општине
Блаце", број 7/08, 8/13, 1115, 9115 и 1/16), члана 12. и 13. Одлуке о буџету општине Блаце за
2017. годину ("Службени лист општине Блаце", број 13/16 и 8/17), Општинско веће општине
Блаце, на предлог Комисије за имплементацију Локалног акционог плана за младе, на седници
одржаној дана 6. 9. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ предлог Комисије за имплементацију Локалног акционог плана за младе и
ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 280.000,00 динара и то:
- 35.100,00 динара, са позиције 149-"Дотације невладиним организацијама" буџета
општине Блаце, у оквиру Раздела 5, Глава 5.01-Општинска управа општине Блаце, програм 14Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0005-Спровођење омладинске политике и
- 244.900,00 динара са позиције 78 "текућа резерва" буџета општине Блаце, буџета
општине Блаце, у оквиру Раздела 5, Глава 5.01-Општинска управа општине Блаце, Програмска
активност0602-0009-Текућа буџетска резерва, економска класификација 4991ОО, функционална
класификација 160, увећањем апропријације (позиције) 149 - "Дотације осталим непрофитним
институцијама", у оквиру Раздела 5, Глава 5.01- Општинска управа општине Блаце, програм 14Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике,
подносиоцима пројекта:
1. Неформалној групи "Центар за омладински развој Блаце", средства у износу од
180.000,00 динара, за суфинансирање Пројекта "Спреми се за посао", број 826, од 14. 7. 2017.
године и
2. Неформалној групи "Млади волонтери". средства у износу од 100.000,00 динара,
за суфинансирање Пројекта "Буди активан - волонтирај", број 837, од 14. 7. 2017. године.
П Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски, за намене за које
су иста одобрена.
III Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе општине Блаце.
Број: П-400-1536/17
Дана, 6. 9. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014, -др. закон и 101/2016- др. закон) и члана 65. став 1.
тачка 9. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и
1/16), Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Туристичке организације „Блаце“, са
седиштем у Блацу, број 260/2017 од 31.8.2017 године, дана 07.9.2017 године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Туристичкој организацији „Блаце“, са седиштем у Блацу, који је донео вршилац
дужности директора Туристичке организације „Блаце“, под деловодним бројем 260/2017 дана
31.8.2017 године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV Решење доставити Туристичкој организацији „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви.
Број: II-02-1681/17
У Блацу, дана 07.9.2017 године
ДР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Зоран Јозић с.р.
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На основу члана 10. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08,
8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 3. 4. и 6. Одлуке о јавним признањима Општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 1/06), Комисија за награде Општине Блаце, на седници
одржаној дана 25.8.2017 године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ „ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА“
ЗА 2017 ГОДИНУ
I
Награда општине Блаце „Велика Госпојина“, највише признање општине, које се додељује
за изузетна достигнућа, која чине допринос афирмацији општине, у привреди, друштвеним
делатностима и другим областима, додељује се за 2017 годину:
-господину Горану Тодићу, власнику Винарије „Доја“, у Доњој Јошаници.
II
Одлука о додели награде општине Блаце „Велика Госпојина“ ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“.

Број: II-02-1415/17-1
У Блацу, дана 25.8.2017 године.

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Јозић с.р.
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