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         На основу члана  32.  став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. 
тачка 10) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, број 5/19), Скупштина 
општине Блаце, на седници одржаној дана 20. децембра 2020. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
  

I НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу 
за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, број 1730 од 30.10.2020. године. 

 
II Решење доставити Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу и 

архиви Скупштине општине Блаце.  
 
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 43. став 1. тачка 10) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине 
Блаце”, бр.5/19), Скупштина општине Блаце оснива јавна предузећа и друштва капитала за 
обављање делатности од општег интереса у складу са законом и статутом, даје сагласност на 
азконом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва 
капитала, ради заштите општег интереса. 

Јавно комунално предузеће „Блаце“, са седиштем у Блацу, доставило је Скупштини 
општине Блаце Захтев за давање сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са 
седиштем у Блацу за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, број 1730 од 
30.10.2020. године, на даље поступање. 

Комисија за развој, привреду и финансије СО-е Блаце, на седници одржаној дана 
20.12.2020.године, утврдила је да усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и 
реализованих активности ЈКП „Блаце“ за период 01.01.2020.-30.09.2020. НИЈЕ ПРАВНО 
МОГУЋЕ из следећих разлога: 

 
1. Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“ бр. 1732 од 

30.10.2020.године, којом се усваја Извештај о степену усклађености планираних и 
реализованих активности за период 01.01.2020.-30.09.2020. није донета у складу са  
изменама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 88/2019), што се јасно утврђује из преамбуле наведене Одлуке у којој је 
назначен „само“ Службени гласник Републике Србије број 15/16. 

2. Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима на који се позива у преамбули 
Одлуке и Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа, прописује надлежност Надзорног 
одбора да усваја тромесечне извештаје, а у напред наведеној одлуци Надзорни одбор 
усваја Извештај за период од девет месеци. На тај начин је Надзорни одбор за себе 
прибавио већа овлашћења него што му припадају те је наведена одлука апсолутно 
противзаконита и не може да производи правно дејство. 

3. Статут Јавног комуналног предузећа „Блаце“ није усклађен са изменама и допунама 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2019), што 
има за последицу да одлуке које доносе органи ЈКП на основу Статута предузећа нису 
законите и нису усклађене са важећим прописима, о чему  Општина Блаце, односно 
Скупштина општине Блаце, као оснивач води рачуна по службеној дужности. 

Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 1



 
 

4. Извештај о токовима готовине (тачка 3. страна 5), је непотпун, нејасан и неразумљив. 
Извештај је достављен за период од 01.01.2020 до 30.09.2020. а у ставу 1. Извештаја о 
токовима готовине (који је део целокупног извештаја) се описује биланс токова готовине 
у шестомесечном периоду, а у ставу 4. истог извештаја се говори о одливу готовине у 
трећем кварталу 2020.године. При таквом стању ствари по извештају о токовима готовине 
не може се поступати, нити се оценити њихов законски оквир из напред наведених 
разлога. 

5. Код Извештаја о трошковима запослених (образац 2) у тачки 4. (4.1 и 4.2) нису наведени 
тачни подаци у погледу броја запослених на неодређено и одређено време, односно 
укупног броја запослених (релизација). Пошто је укупни број запослених 64 немогуће је 
да је број на неодређено време 59 а на одређено време 6 радника.  
Јавно комунално предузеће није спровело мере рационализације запослених у складу са 
Одлуком о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему локалне самоуправе општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), по којој ово јавно предузеће има право на укупно 51 запосленог на 
неодређено време. Из тих разлога није ни дата сагласност председника општине Блаце на 
Предлог Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавног комуналном 
предузећу Блаце, број 324 који је дана 28.2.2020. донео директор јавног комуналног 
предузећа. 

6. Такође на страни 6. није образложена велика разлика између броја планираних радника на 
неодређено време и броја реализованих на неодређено време (планирано 51 а реализовано 
58), односно како је дошло до толиког повећања и на којим пословима су примљени нови 
радници, као и да ли је испоштована законска процедура у поступку пријема радника на 
неодређено време у јавним предузећима, што је такође у супротности са Одлуком о 
измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе општине Блаце за 2017.годину, број I-110-573/2019 од 13.03.2019. 
године. 
При таквом стању ствари Комисија за развој привреду и финансије Скупштине општине 

Блаце, предложила је Скупштини општине Блаце да не усвоји Извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Блаце“ за период 
01.01.2020-30.09.2020.године, а из напред наведених разлога. 

 С обзиром на напред наведено, а имајући у виду предлог Комисије за развој, привреду и 
финансије, Скупштина општине Блаце, на 6. седници одржаној дана 20.12.2020. године, већином 
гласова од присутних одборника одлучила је  као у диспозитиву решења. 

 
 

Број: I-023-2190/2020 
У Блацу, 20. 12. 2020. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                        Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 
43. став 1. тачка 18) и члана 47. став 1. Статута општине Блаце (“Службени лист Општине 
Блаце”, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 20. децембра 
2020. године, доноси 
  

РЕШЕЊЕ 
  

I НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем 
у Блацу, на План и програм пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“ за 2021. 
годину. 
 

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у Блацу и 
архиви Скупштине општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Јавно комунално предузеће „Блаце“, са седиштем у Блацу, дописом број 2048 од 08. 
децембра 2020. године, доставило је Скупштини општине Блаце на одлучивање и усвајање 
План и програм пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“ за 2021. годину. 

Одредбама члана 47. став 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 5/19) прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, а став 2. истог члана прописује да радна 
тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и 
обављају друге послове утврђене Статутом и пословником Скупштине општине (члан 62. 
ст. 1 и 2.Статута).  

Одредбама члана 62. Пословника Скупштине општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, број 13/20), прописано је да се за разматрање питања из надлежности 
Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и 
вршење других послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују стална радна 
тела.  

Како је за разматрање Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа 
„Блаце“ за 2021. годину, ресорно надлежна Комисија за развој, привреду и финансије, иста 
је поступајући у складу са одредбама члана 80. став 2. Пословника о раду Скупштине 
општине Блаце, доставила предлог Скупштини општине да се План и програм пословања 
Јавног комуналног предузећа „Блаце“ за 2021. годину не усвоји, из следећих разлога:  

1. Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“ број 1994 од 
30.11.2020.године, којом је донет  План и програм пословања Јавног комуналног предузећа 
„Блаце” за 2021.годину, је донет на основу члана 31, став 1. тачка 2. Статута ЈКП “Блаце” 
број 1795 од 28.10.2016.године , који није усклађен са  изменама и допунама Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2019),  

2. На страни 3. Плана и програма пословања Јавног комуналног предузећа “Блаце”, 
„ЗАКОНСКИ ОКВИР“, наводи се да се пословање предузећа уређује прописима којих се 
предузеће мора придржавати. 

Из наведених прописа којих се Јавно комунално предузеће придржава и који се наводе у 
програму и плану пословања су Закон о рачуноводству из 2013 .године, који је престао да 
важи доношењем новог Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије”,  
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број 73/2019), Закон о комуналним делатностима из 2011. године, а исти је измењен и 
допуњен 2016. и 2018. године  („Службени гласник Републике Србије”, број 104/2016 и 
95/2018), Закон о јавним предузећима из 2016. Године, а исти је измењен и допуњен 
2019.године („Службени гласник Републике Србије ”, број 88/2019), Закон о привредним 
друштвима из 2011.године а исти је измењен и допуњен 2018. и 2019.године („Службени 
гласник Републике Србије”, број 44/2018, 95/2018 и 91/2019). 

Из напред наведеног се може недвосмислено закључити да Јавно комунално предузеће 
„Блаце” планира да у 2021.години примењује Законе који су престали да важе или Законе без 
примене Закона о изменама и допунама истих. 

3.Код одржавања гробља и пружања гробљанских услуга потпуно је неприхватљиво 
наплаћивање услугa на гробљу по важећем ценовнику, јер би то неспорно представљало 
дискриминацију према оним грађанима који су годинама уплаћивали допринос за гробље. 
Потребно је да се Јавно комунално предузеће образложеним и аргументованим захтевима 
обрати Општини Блаце за одобравање средстава за куповину нове парцеле за проширење 
гробља као и за делимичнио и привремено финансирање одржавања гробља и пружања 
услуга на гробљу. 

4.У делу планирани расходи-2021-година, не постоји образложење за трошкове 
адвокатских услуга-700.000 динара, конто 55926 (иако за све друге трошкове постоје 
образложења). 
Трошкови амортизације – конто 540016  који су изузетно велики и износе 4.350.000 динара 
нису аргументовано и стручно образложени. 
Други нематеријални трошкови-конто 55997 (1.650.000) нису аргументовано и стручно 
образложени. 

Одредбама члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) 
прописано је да Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, 
установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом, 
док одредбе члана 43. став 1. тачка 18) Статута општине Блаце («Службени лист Општине 
Блаце”, број 5/19) прописују да Скупштина општине, у складу са законом уређује услове и 
начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, 
обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних 
делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава 
обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове 
одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење. 

С обзиром на напред наведено, а имајући у виду предлог Комисије за развој, 
привреду и финансије, Скупштина општине Блаце, на 6. седници одржаној дана 20.12.2020. 
године, већином гласова од присутних одборника одлучила је  као у диспозитиву решења. 

 
 
Број: I-023-2475/2020 
У Блацу, 20.12.2020. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                          Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и 47/2018), члана 70. 
став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), а у вези 
тачке 17.1.2. Локалног антикорупцијског плана за општину Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број: 8/17), Председник општине Блаце, дана 29. децембра 2020. године, доноси 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана за општину Блаце 
 
 

I Образује се Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана за општину Блаце (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

Координатор 
-Никола Милинчић, заменик председника општине Блаце, представник органа општине 

Блаце, 
Заменик координатора 
- Илија Радуловић, члан Општинског већа општине Блаце, представник органа општине 

Блаце. 
Чланови: 
-Раде Ђорђевић, судијски помоћник, Прекршајног суда у Прокупљу, Одељење у Блацу, 

представник Републичког органа, 
-Владимир Митровић, представник Удружења грађана, и 
-Горица Шеговић, представник медија. 

 
II Задатак Комисије: 
-Усвајање Пословника о раду Комисије; 
-Дефинисање услова, критеријума и мерила за избор чланова тела за праћење Локалног 
антикорупцијског плана општине Блаце; 
-Расписивање и спровођење јавног конкурса за избор чланова тела за праћење Локалног 
антикорупцијског плана општине Блаце. 
 
III Именује се Јелена Чамагић, запослена у Општинској управи општине Блаце, за 

секретара Комисије, са задатком обављања административно техничких послова за Комисију.  
 
IV Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 13/17). 
  

V Решењем известити именоване и архиву овог органа. 
 
VI Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 
 
Број: II-02-2711/2020 
У Блацу, 29. 12. 2020. године 
 
  
       Обрада:                                                                                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                              
Драгана Раденковић  с.р.                                                          ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                                                       Иван  Бургић с.р. 
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 113/17 и 50/18) и члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 
дана 30. децембра 2020. године, донело је                                                                  
                                                             

ОДЛУКУ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Одлуком о финансијској подршци породици са децом (у даљем тексту: Одлука) уређује се 

финансијска подршка породици са децом на територији општине Блаце, у циљу побољшања услова 
за задовољавање основних потреба деце, усклађивања рада и ридитељства и посебног подстицаја и 
подршке родитељима да остваре жељени број деце, утврђују се облици, услови, начин остваривања 
и висина права на финансијску подршку породице са децом у циљу побољшања материјалног 
положаја и организоване друштвене бриге о деци на територији општине Блаце. 
          
          II OБЛИЦИ, УСЛОВИ, НАЧИН ОСТВАРИВАЊА И ВИСИНА ПРАВА НА 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 
 

Члан 2. 
 Облици права на финансијску подршку породици са децом утврђених овом Одлуком су: 

1. Право на новчану накнаду незапосленим породиљама; 
2. Право на једнократну новчану помоћ за новорођено дете; 
3. Право на новчани поклон поводом дана општине Блаце; 
4. Право на новчани поклон за прворођено дете у Новој календарској години; 
5. Право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу; 
6. Право на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској установи „Наша радост“ 

Блаце; 
7. Право на једнократну материјалну подршку у виду доделе дечијих седишта за возила. 

 
Члан 3. 

Породицу у смислу ове Одлуке чине: супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у 
првој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена 
сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. 
Заједничко домаћинство јесте заједница живљења, привређивања и трошења средстава свих чланова 
домаћинства. 

Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења 
захтева за остваривање права на дан подношења захтева за остваривање права према броју 
живорођене деце мајке. 

Члан 4. 
Право из члана 2. под тачком 7) ове одлуке остварује се искључиво ако у току календарске 

године надлежно Одељење Општинске управе општине Блаце распише јавни позив за остваривање 
овог права. 

 
               1. ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА 

 
Члан 5. 

Право на новчану накнаду незапосленим породиљама се утврђује у износу од 10.000,00 
динара, у  нето новчаном износу, на месечном нивоу и припада незапосленој породиљи (мајци), од 
момента рођења детета до навршене прве године живота детета.  

Незапослена породиља у смислу ове одлуке је породиља која није у радном односу код 
послодавца - правног или физичког лица, није власник радње или предузећа, која не остварује 

Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 6



приходе по основу оснивачких права, по основу пензија и инвалиднина, као и породиља која не 
остварује приходе по основу обављања привремених и повремених послова.  

Незапосленост се утврђује на дан рођења детета. 
 

Члан 6. 
Право на новчану накнаду незапосленим породиљама припада незапосленој породиљи  под 

следећим условима:  
-да је дете живорођено; 
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева; 
-да је породиља држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус 

стално настањеног странца у Републици Србији, под условом да је дете рођено на територији 
Републике Србије; 

-да у моменту рођења детета мајка има пребивалиште на територији општине Блаце; 
-да месечни приходи по члану породице не прелазе износ минималне  нето зараде у 

Републици Србији утврђене актом надлежног органа за месец који претходи месецу у којем се 
захтев подноси; 

-да је на евиденцији Националне службе за запошљавање или здравствено осигурана преко 
другог лица. 

Право из става 1. овог члана може остварити и незапослена породиља са статусом интерно 
расељеног лица, са боравиштем на територији општине Блаце, у моменту рођења детета. 

Право на новчану помоћ може да оствари незапослена породиља која непосредно брине о 
детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу 
социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена 
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења. 

 
Члан 7. 

Право на новчану помоћ може остварити отац детета уколико је мајка детета страни 
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних 
разлога спречена да брине о детету, уколико су испуњени услови за остваривање овог права 
предвиђени чланом 6. ове одлуке. 

Отац детета доставља доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да се мајка 
непосредно не стара о детету. 

Члан 8. 
 Захтев за остваривање права на новчану накнаду у смислу члана 5. Ове Одлуке подноси се 
Општинској управи општине Блаце – Одељењу органа општине и друштвених делатности, 
најкасније до навршених годину дана живота детета. 
 Уз захтев се обавезно подносе докази о испуњености услова за признавање права на новчану 
накнаду незапосленим породиљама, у складу са овом Одлуком и то: 
 -изводи из матичне књиге рођених за сву децу; 
 -фотокопије  уверења о пребивалишту за мајку и за сву децу у породици; 
 -фотокопије личних карти родитеља; 
 -уверење о држављанству за мајку (не старије од шест месеци); 
 -уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица за 
            мајку; 

- докази о месечним приходима у породици за месец који претходи месецу у  
коме се захтев подноси; 

 -уверење надлежног органа да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да 
њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, 
старатељску  породицу или дата на усвајање и да није лишена родитељског права у односу на децу 
претходног реда рођења  
          - породиља која је страни држављанин а има статус стално настањеног странца, подноси и 
уверење надлежне службе из земље чији је држављанин  о истуњености услова из претходног става 
ове Одлуке.  
 -фотокопије картице текућег рачуна мајке. 
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Члан 9. 
 Незапослена породиља са вишеструким рађањем у једном порођају уколико испуњава услове 
прописане овом одлуком, остварује право на износ новчане помоћи утврђен у члану 5. Одлуке за 
свако рођено дете у том порођају. 
 Право на новчану накнаду незапосленим породиљама је лично и не може се преносити на 
друга лица, осим у случају предвиђеним чланом 7. ове одлуке. 
 

Члан 10. 
Ако у току коришћења права на новчану помоћ из претходног става овог члана наступе 

битне промене (пресељење, заснивање радног односа и томе слично) прималац новчане помоћи је 
дужан да насталу промену пријави одмах Одељењу органа општине и друштвених делатности 
Општинске управе општине Блаце, а најкасније у року од 5 (пет) дана, како би се обуставила 
исплата новчане помоћи.  

Неосновано исплаћен новчани износ по овом основу прималац је дужан да врати у буџет 
општине Блаце. 

Члан 11. 
 Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању 
права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за новчану накнаду незапосленим 
породиљама, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од 
обавештавања странке о решењу.  
 По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.    
 

2. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
 

Члан 12. 
 Право на једнократну новчану помоћ у смислу ове Одлуке утврђује се у износу од 30.000,00 
динара и може се остварити за свако новорођено (живорођено) дете, под следећим условима: 

-да је мајка држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус стално 
настањеног странца у Републици Србији под условом да је дете рођено на територији Републике 
Србије; 

-да мајка у моменту рођења детета  има пребивалиште на територији општине Блаце,  
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева; 
Право из претходног става овог члана могу остварити и интерно расељена лица са 

боравиштем на територији општине Блаце, у моменту рођења детета. 
Право на новчану помоћ може да оствари мајка која непосредно брине о детету за које је 

поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења. 

 Уколико мајка са вишеструким рађањем у једном порођају  испуњава услове прописане 
овом  Одлуком, остварује право на износ новчане помоћи утврђен ставом 1. овог члана Одлуке за 
свако рођено дете у том порођају. 

Члан 13. 
Захтев за остваривање права на новчану накнаду у смислу члана 12. ове Одлуке подноси се 

Општинској управи општине Блаце – Одељењу органа општине и друштвених делатности, 
најкасније до навршених годину дана живота детета. 

Уз захтев за остваривање права из члана 12. ове Одлуке, подноси се следећа документација: 
-фотокопија личних карата родитеља; 
-уверење надлежног органа да мајка непосредно брине о детету; 
-извод из матичне књиге рођених за сву децу; 
-уверње о пребивалишту за мајку и сву децу; 

           -уверење о држављанству за мајку (не старије од шест месеци); 
-фотокопија текућег рачуна.  
-мајка која је страни држављанин а има статус стално настањеног странца, подноси и 

уверење надлежне службе из земље чији је држављанин  о истуњености услова из претходног става 
ове Одлуке. 
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Члан 14. 
Право из члана 12. ове Одлуке може остварити отац детета уколико је мајка детета страни 

држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је  из објективних 
разлога спречена да брине о детету, уколико су испуњени услови за остваривање овог права 
предвиђени чланом 12.  

Отац детета доставља доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да се мајка 
непосредно не стара о детету. 

                                                               Члан 15. 
Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању 

права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за једнократну новчану помоћ за 
новорођено дете, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од 
обавештавања странке о решењу.  

По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.    
 
3. ПРАВО НА НОВЧАНИ ПОКЛОН ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Члан 16. 
Право на новчани поклон поводом дана општине Блаце остварује мајка за дете рођено на дан 

општине Блаце 28. августа, почев од 2018. године, и исплаћује се у једнократном новчаном износу 
од 50.000 динара, на име родитеља који је остварио наведено право. 

 
 Члан 17. 
Право из члана 16. Одлуке може остварити мајка под следећим условима: 
-да је мајка држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус стално 

настањеног странца у Републици Србији под условом да је дете рођено на територији Републике 
Србије; 

-да мајка у моменту рођења детета  има пребивалиште на територији општине Блаце,  
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева; 
- да је мајка поднела захтев за остваривање права најкасније у року од три месеца од рођења 

детета. 
Право из претходног става овог члана могу остварити и интерно расељена лица са 

боравиштем на територији општине Блаце, у моменту рођења детета. 
Право на новчану помоћ може да оствари мајка која непосредно брине о детету за које је 

поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења. 

Једнократну новчану помоћу у име општине Блаце, мајци детета, уручује Председник 
општине Блаце.   

Члан 18. 
Право из члана 16.ове Одлуке може да оствари отац детета уколико је мајка детета страни 

држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права и уколико је из објективних 
разлога спречена да непосредно брине о детету, уколико су испуњени услови из члана 16.  ове 
Одлуке, под условом да поднесе захтев за остваривање права најкасније 3 месеца од рођења детета.  

Уз захтев за остваривање права из члана 16. ове Одлуке отац детета подноси документацију  
предвиђену чланом 13. ове Одлуке, као и доказ надлежног органа о смрти мајке детета  или доказ да 
се мајка непосредно не стара о детету.  

Када се у порођају роди двоје и више деце, износ новчане помоћи припада за свако 
живорођено дете. 

Члан 19. 
Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању 

права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за новчани поклон поводом дана 
општине, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 дана од 
обавештавања странке о решењу.  

По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.    
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4. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО 
    ДЕТЕ У НОВОЈ ГОДИНИ 

Члан 20. 
 Једнократна новчана помоћ за прворођено дете у Новој календарској години исплаћује се у 
износу од 40.000,00 динара.  

Једнократну новчану помоћ у име општине Блаце, мајци детета, уручује Председник 
општине Блаце. 

Члан 21. 
 Право на једнократну новчану помоћ стиче прворођено дете у новој календарској години, 
под следећим условима: 

-да је мајка држављанин Републике Србије или страни држављанин који има статус стално 
настањеног странца под условом да је дете рођено на територији Републике Србије; 
-да мајка која непосредно брине о детету има пребивалиште на територији општине Блаце у 
моменту рођења детета; 
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце у моменту подношења захтева. 
Право на једнократну новчану помоћ остварује се на основу писаног захтева и документације 

о испуњености услова за остваривање овог права, који се може поднети у року од 3 месеца од дана 
рођења детета. 

Право на новчану помоћ може да оствари мајка која непосредно брине о детету за које је 
поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску, старатељску породицу или дата на усвајање и која није лишена родитељског права у 
односу на децу претходног реда рођења. 

 
Члан 22. 

Право из члана 20. ове Одлуке може остварити отац детета уколико је мајка детета страни 
држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права или је из објективних 
разлога спречена да непосредно брине о детету, уколико су испуњени услови за остваривање овог 
права предвиђени овом одлуком.  

Отац детета доставља доказ надлежног органа о смрти мајке детета или доказ да се мајка 
непосредно не стара о детету. 

 
Члан 23. 

 Општинска управа општине Блаце, као првостепени орган решењем одлучује о признавању 
права. Против решења којим надлежна Управа одлучује о праву за новчану накнаду за прворођено 
дете у Новој години, може се изјавити жалба, која се подноси првостепеном органу у року од 15 
дана од обавештавања странке о решењу. 
  По жалби одлучује у другом степену Општинско веће општине Блаце.    
 

5. ЈЕДНОКРАТНО НОВЧАНО ДАВАЊЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 
 

Члан 24. 
 Корисник средстава је лице које је у поступку вантелесне оплодње под следећим условима: 

-да је неуспешно завршило поступке који се финансирају од стране Републичког фонда за 
здравствено осигурање, или 

-да због старосне границе, медицинских или других разлога није у могућности да ово право 
оствари преко Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Ово право остварује жена до 50 година старости. 
Право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу остварује и жена до 50 година 

старости која је успешно окончала поступак вантелесне оплодње сопственим средствима, под 
условом да поднесе захтев у року од шест месеци од дана утврђивања трудноће и да у време 
вантелесне оплодње није испуњавала услове да се укључи у програм вантелесне оплодње који 
финансира Републички завод за здравствено осигурање.  

 Једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу исплаћује се у износу од 50.000,00 
динара.                                                     
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Члан 25. 
 Ради остваривања права из претходног члана, подносилац захтева Општинском већу 
општине Блаце подноси захтев и доставља следећу документацију: 

-фотокопију одговарајуће медицинске документације; 
-фотокопију личне карте; 
-доказ да су неуспешно завршени поступци вантелесне оплодње који се финансирају 

средствима Републичког фонда за здравствено осигурање; 
-доказ да је у поступку наредног покушаја вантелесне оплодње, односно доказ о успешно 

завршеном поступку вантелесне оплодње сопственим средствима; 
-доказ о немогућности остваривања права преко Републичког фонда за здравствено 

осигурање. 
-фотокопију картице текућег рачуна на име лица које је у поступку вантелесне оплодње. 

 
       Члан 26. 

Решење о додели једнократног новчаног износа на име давања за вантелесну оплодњу 
доноси Општинско веће општине Блаце, које од корисника може тражити извештај и доказе о 
реализацији одобрених новчаних средстава по овом основу. 

 
 
6. ПРАВО НА ПОТПУНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“, БЛАЦЕ 
 

 Члан 27. 
Право на потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Наша радост“, 

Блаце-бесплатан боравак имају и сва деца у време ратног или ванредног стања и непосредне ратне 
опасности, од проглашења па све док такве околности трају. 

Право на потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи „Наша радост“, 
Блаце могу остварити и родитељи након укидања околности из става 1. овог члана уколико нису 
користили услугу боравка у установи за децу, све до успостављања нормализације процеса рада који 
подразумева безбедан боравак деце у Предшколској установи  „Наша радост“. 
 

7. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ У ВИДУ ДОДЕЛЕ 
ДЕЧИЈИХ СЕДИШТА ЗА ВОЗИЛА 
 

Члан 28. 
Право на једнократну материјалну помоћ у виду доделе дечијих седишта за возила у смислу 

ове Одлуке додељује се у циљу побољшања материјалних услова породицама са децом на 
територији општине Блаце кроз „Програм за рад савета за безбедност саобраћаја на територији 
општине Блаце“, који Општина Блаце доноси у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја 
Републике Србије (у даљем тексту: Агенција). 

О томе да ли ће се у току календарске године спроводити јавни позив ради реализације 
Програма из става 1. овог члана и колики број дечијих седишта ће се додељивати одлучује општина 
Блаце.  

Право на једнократну материјалну помоћ у виду доделе дечијих седишта за возила може 
остварити родитељ који поднесе захтев за остваривање права у складу са објављеним јавним 
позивом, а који испуњава следеће услове: 

-да је дете за које се подноси захтев рођено у претходној или у текућој години, 
-да дете има пребивалиште на територији општине Блаце на дан објављивања јавног позива, 
-да родитељ који подноси захтев има пребивалиште на територији општине Блаце на дан 

објављивања јавног позива. 
Право из овог члана могу остварити и интерно расељена лица са боравиштем на територији 

општине Блаце на дан објављивања јавног позива. 
 

 
 

Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 11



Члан 29. 
Решењем Општинске управе општине Блаце биће образована Комисија од три члана чији је 

задатак: 
-да сачини текст јавног позива, 
-да сачини образац захтева, 
-да утврди рок за подношење захтева, 
-да изврши бодовање у складу са критеријумима из ове Одлуке, 
-да утврди прелиминарну ранг листу поднетих захтева са образложењем, 
-да разматра приговоре на прелиминарну ранг листу, и 
-да утврди коначну ранг листу. 
 

Члан 30. 
Захтев за остваривање права на једнократну материјалну помоћ у смислу члана 28. ове 

Одлуке подноси се непосредно на писарници Општинске управе општине Блаце, Одељењу органа 
општине и друштвених делатности, на обрасцу који пропише Комисија.  

Рок за подношење захтева почиње да тече следећег дана од дана објављивања јавног позива.  
Уз образац захтева обавезно се подноси: 
-Извод из матичне књиге рођених за свако дете рођено у породици (копија уз оригинал на 

увид), 
-Копија личне карте родитеља и 
-Уверење Националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица (за незапослене 

родитеље). 
Члан 31. 

Критеријуми за бодовање: 
1. за дете рођено у текућој години додељују се два бода (2 бода); 
2. за дете рођено у години која претходи текућој години додељује се један бод (1 бод); 
3. за једног незапосленог родитеља додељује се један бод (1 бод); 
4. за два незапослена родитеља додељују се два бода (2 бода); 
5. за два детета у породици додељује се један бод (1 бод); 
6. за троје или више деце у породици додељују се два бода (2 бода). 
У случају истог броја бодова, предност при рангирању имаће родитељи који су раније 

поднели захтев. 
 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење органа општине и друштвених делатности  

Општинске управе општине Блаце. 
 

Члан 33. 
Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Блаце и биће 

предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за текућу годину. 
 

Члан 34. 
Рок за решавање по захтевима за остваривање права из члана 2. ове Одлуке је 30 дана од дана 

подношења захтева. 
Члан 35. 

На поступке за остваривање права из члана 2., који су покренути пре ступања на правну 
снагу ове Одлуке, примењиваће се Одлуке које су важиле у време подношења захтева за 
остваривање права. 

Члан 36. 
Ступањем на правну снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансијској подршци 

породици са децом („Службени лист општине Блаце“, број 8/18, 2/19, 6/20 и 11/20). 
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Члан 37. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 

Број: II-401-2702/2020 
У Блацу, 30. децембра 2020. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  Иван Бургић с.р.      

Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 13



Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 14



Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 15



Службени лист Општие Блаце број 20/2020 Страна 16



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

72/19), 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 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 11. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 500.000,00 динара, са позиције 90 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
као неопходан износ за континуитет у пружању услуга социјалне заштите „Помоћ у кући 
одраслим, старим и инвалидним лицима“, за лица која се налазе у стање одређене социјалне 
потребе, за период од истека Уговора о пружању услуга социјалне заштите „Помоћ у кући 
одраслим, старим и инвалидним лицима“ 400-2097/20, од 13. октобра 2020. године, који истиче 
13. децембра 2020. године, до 31. децембра 2020. године, по захтеву Општинске управе, број II-
400-2507, од 10. децембра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 11. децембра 2020. 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 – Општинска управа, Програм 11 – Социјална и 
дечија заштита, Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција – 090, 
економска класификација 472800, уваћањем позиције 154 – Накнада из буџета за становање и 
живот. 

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

 Број: II-400-2507/20 
 У Блацу, 11. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                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 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“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финасије и локалну пореску 
администрацију, дана 11. децембра 2020. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

  
1. ОДОБРАВА СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, промена у 

апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.03. 
Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,  по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, број 214, од 7. децембра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на следећи начин: 

 
- позицију 223 - „Енергетске услуге“, економска класификација 421200, умањити за 

25.000,00 динара и  
- позицију 228 – „Услуге информисања“, економска класификација 423400,  увећати за 

25.000,00 динара.  
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке. 
 
3. Решење доставити: Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, Општинској управи 

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

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-2442/20 
У Блацу, 11. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                         
Општинског већа                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                                    Иван Бургић  с.р.       
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 74. став 1. 
тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 11, 12 и 15. 
Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист општине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 
16/20), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 15. децембра 2020. године, доноси 

 
О Д Л У К У   

 
            Члан 1. 

ОДОБРАВА СЕ повраћај средстава Министарству финансија, Одељењу за уговарање и 
финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU), у висини од 111.171,98 EUR (евра) у 
динарској противвредности на дан повраћаја, по курсу Народне банке Србије, предвиђених Одлуком 
о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист општине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20) у 
оквиру Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне 
самоуправе – Програмска активност: 06102-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, позиција 84 –Накнада штете за повреду или штету насталу од стране државних органа, 
економска класификација: 485100, функција 130.  
 

           Члан 2. 
Реализацију ове Одлуке извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, а све у складу са Инструкцијом 
Министарства финансија, Одељења за уговарање и финансирање програма из средстава Европске 
уније (CFCU), број:48-00-0016/2014-28-4, од 7. октобра 2019. године, која чини саставни део ове 
Одлуке. 
 

          Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: Одељењу за буџет, финансије, 

локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, Министарству 
финансија –Управи за трезор –Филијала Прокупље и архиви овог органа. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Министарство финансија, Одељење за уговарање и финансирање програма из средстава 

Европске уније (CFCU) одобрило је Општини Блаце новчана средства у висини од 111.171,98 EUR 
(евра) за реализацију пројекта „Унапређење водоводне мреже у Блацу“. 

Како је у оквиру грант шеме „Европско партнерство са општинама“, донета одлука бр. 401-00-
00173/2019-29 о настанку неправилности и у сладу са тим раскинут Уговор „Унапређење водоводне 
мреже у Блацу“, бр. 48-00-000164/2014-28-4, услед неизвршавања обавеза по основу уговора, што за 
последицу има обавезу Општине Блаце да износ утврђених неприхватљивих трошкова у наведеној 
висини, врати Министарству финансија, Одељењу за уговарање и финансирање програма из 
средстава Европске уније (CFCU) у складу са Инструкцијом овог органа бр. број:48-00-0016/2014-28-
4, од 7. октобра 2019. године. 

На  основу наведеног, Општинско веће општине Блаце одлучило  као у изреци ове Одлуке. 
 
Број: II-400-2147/2020 
У Блацу, 15. децембра 2020. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
За Општинско веће                                                      ПРЕДСЕДНИК 
 Гордана Агатоновић                                                                        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, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 113/17, 
95/18, 31/19 И 72/19), 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 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе 
„Стојан Новаковић“, у Блацу, на седници одржаној дана 15. децембра 2020. године, доноси 
 

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

 
 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у укупном износу од 718.000 динара, 

предвиђених Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/19, 
2/20 и 16/20), у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Програм 9 – Основно 
образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001 – Функционисање основних школа, у 
финансијском плану Основне школе “Стојан Новаковић” у Блацу: са апропријације (позиције) 146 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти: 

- позиције 4151 – „Накнаде трошкова за запослене“, умањити за 200.000,00 динара, 
- позиције 4161 – „Награде запосленима и остали посебни расходи“, умањити за 108.000 

динара, 
- позиције 4211 – „Трошкови платног промета и банкарских услуга“, умањити за 40.000 динара, 
- позиције 4221 – „Трошкови службених путовања у земљу“, умањити за 40.000 динара, 
- позиције 4234 – „Услуге информисања“, умањити за 50.000 динара, 
- позиције 4264 – „Материјал за саобраћај“, умањити за 90.000 динара и 
- позиције 4727 – „Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“, умањити за 

110.000 динара и 
са апропријације (позиције) 147 – Капитални трансфери осталим нивоима власти: 
 - позиција 5122 – „Административна опрема”, умањити за 80.000 динара  

 
Одобрена средства се књиже на позицију 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, 

економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160. 

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

 
 3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: Основној школи „Стојан 

Новаковић“, у Блау  Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске 
управе опшптине Блаце и архиви овог органа. 

 
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

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 72/19) „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“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, 
на захтев Основне школе “Стојан Новаковић”, у Блацу, као колегијални извршни органа општине 
Блаце, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце,“, 
бр. 14/19 и 2/20) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у 
текућу буџетску резерву, утврдио је да по Одлуци, у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001 – 
Функционисање основних школа, у финансијском плану Основне школе “Стојан Новаковић”, на 
апропријацији (позицији) 146 – Текући трансфери осталим нивоима власти са позиције 4151 – 
„Накнаде трошкова за запослене“, износ од 200.000,00 динара, са позиције 4161 – „Награде 
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запосленима и остали посебни расходи“, износ од 108.000 динара, са позиције 4211 – „Трошкови 
платног промета и банкарских услуга“, износ од 40.000 динара, са позиције 4221 – „Трошкови 
службених путовања у земљу“, износ од 40.000 динара, са позиције 4234 – „Услуге информисања“, 
износ од 50.000 динара, са позиције 4264 – „Материјал за саобраћај“, износ од 90.000 динара и са 
позиције 4727 – „Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“, износ од 110.000 динара и 
са апропријације (позиције) 147 – Капитални трансфери осталим нивоима власти, са позиција 5122 – 
„Административна опрема”, износ од 80.000 динара, услед остварених уштеда и смањене пословне 
активности изазване тренутном епидемиолошком ситуацијом у овом тренутку није могуће 
искористити, па се иста могу умањити и предвидети за дуге намене. 

 
Број: II-400-2538/20 
У Блацу, 15. децембра 2020. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                          ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                    Иван Бургић  с.р.                                                                                       
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83714-

др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 29. став 1. тачка 1) Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) члана 74. став 1. 
тачка 14) Статута општине Блаце („Сл. лист Општине Блаце“, број 5/19), Општинско веће општине 
Блаце, на седници одржаној дана 17. децембра 2020. године, донело је: 
 
 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 

општине Блаце, надлежности општинских органа у заштити и  спасавању изради Процене ризика 
од катастрофа, локалног Плана смањења ризика од катастрофа, Плана заштите и спасавања, 
образовање Штаба за ванредне ситуације и именовање повереника и заменика повереника цивилне 
заштите у насељеним местима и стамбеним зградама, формирање јединице цивилне заштите 
опште намене, и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, одређивање субјеката 
од посебног значаја за  заштиту и спасавање на територији општине Блаце  финансирање и друга 
питања из области цивилне заштите.  

Члан 2. 
Субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 

територији општине су: 
 

1. Скупштина општине; 
2. Општинско веће; 
3. Председник општине; 
4. Општинска управа; 
5. Привредна друштва од посебног значаја и друга правна лица и предузетници; 
6. Штаб за ванредне ситуације општине Блаце; 
7. Јединица цивилне заштите опште намене; 
8. Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање; 
9. Повереници и заменици повереника цивилне заштите; 
10. Грађани, групе грађана; 
11. Хуманитарне организације и удружења. 
 

II  НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 
 

Скупштина општине 
 

Члан 3. 
 У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама  на територији општине, а у складу са одредбама Закона о смањења ризика 
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине 
Блаце врши следеће послове: 
 - доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине 

и обезбеђује њено спровођење у складу са  стратегијом смањења ризика од катастрофа и    
управљања ванредним ситуацијама  у  Републици Србији; 
- доноси План и програм развоја ситема смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама  на територији општине у складу са  Националном стратегијом из 
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 
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Националним програмом управљања ризиком од катастрофа, законом којим се прописује 
обнова након елементарне и друге непогоде, законом и другим актима  Републике Србије; 
-разматра и усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације; 
- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака  
заштите и спасавања и развој цивилне заштие и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите на територији општине Блаце; 

 - образује Општински штаб за ванредне ситуације; 
- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ 
од Владе; 
- разматра извештаје Штаба за ванредне ситуације  о битним питањима смањења ризика од     
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;   

 - обавља и друге послове у складу са Законима и другим прописима. 
 

Општинско веће 
 

Члан 4. 
 У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама  на територији општине, а у складу са одредбама Закона, Општинско веће 
врши следеће послове: 

- доноси Процену ризика од катастрофа, локлани План смањења ризика од катастрофа, 
План заштите и спасавања, по прибављеном мишљењу Штаба за ванредне ситуације; 

 - образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 
 - доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа; 
 - прати реализацију превентивних мера заштите; 
 - одређује Субјекте  од посебног значаја за заштиту и спасавање; 
 -доноси акт о формирању, организовању и опремању јединице цивилне заштите опште 
намене; 
 -доноси акт о формирању, организовању и опремању специјализоване јединице цивилне 
заштите за узбуњивање; 
 - предлаже акта која доноси скупштина општине и др. 
 

Председник општине 
 

Члан 5. 
 Председник је Командант Општинског Штаба за ванредне ситуације по положају и обавља 
следеће послове: 

- предлаже Скупштини општине заменика команданта, Начелника и чланове штаба за 
ванредне ситуације; 

- доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине 
Блаце на предлог Општинског Штаба за ванредне ситуације; 

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана правних лица и 
материјалних добара за извршавање задатака  заштите и спасавања; 

- активира Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине 
на предлог Општинског Штаба за ванредне ситуације; 

- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у 
спровођењу мера заштите и спасавања; 

- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 

Општинска управа 
 

Члан 6. 
 Општинска управа у оквиру своје надлежности у систему смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама обавља следеће послове: 
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- учествује у прецизном идентификовању, редовној процени и праћењу ризика од 
катастрофа ради њихове контроле;  

- учествују у изради Процене ризика од катастрофа  зта територију општине Блаце; 
- израђују поједине делове локалног Плана смањења ризика од катастрофа; 
- израђују поједине делове Плана заштите и спасавања; 
- учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације 

становништва; 
- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва; 
- стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад Оопштинског штаба за ванредне 

ситуације; 
- врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; 
- набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 

Републици Србији, учествују изради студија покривености система јавног узбуњивања 
за територију општине; 

- стара се о обезбеђењу, телекомуникационе и информацион еподршке за потреба 
заштите и спасавања; 

- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 
- учествују у организацији, формирању и опремању јединице цивилне заштите опште 

намене; 
- учествују у организацији, формирању и опремању Специјализоване  јединице цивилне 

заштите за узбуњивање; 
- остварују сарадњу са надлежном службом Сектора за ванредне ситуације; 
- води евиденцију о припадајућим средствима и опреми цивилне заштите; 
- обављају и друге послове заштите и спасавања. 
 

Члан 7. 
 Стручне, опертивне, планске и организационе послове у вези смањења ризика од 
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама за територију општине обављају се у 
организационој јединици Општинске управе надлежној за послове заштите и спасавања. 

Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове заштите и спасавања 
обавља следеће послове: 

  
- израђује предлог Процене ризика од катастрофа за територију општине Блаце у сарадњи 

са Сектором за ванредне ситуације Одељење у Прокупљу, Општинским Штабом за 
ванредне ситуације и другим стручним органима општине и предлаже Општинском 
већу његово доношење; 

- израђује предлог локалног Плана смањења ризика од катастрофа у сарадњи са Сектором 
за ванредне ситуације – Одељење у Прокупљу;  

- Израђује предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у сарадњи са 
Сектором за ванредне ситуације – Одељење у Пролупљу; 

- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система 
осматрања и обавештавања (као дела Плана одбране општине); 

- послове у вези попуне, опремања и обучавања јединице цивилне заштите опште намене; 
- послове у вези попуне, опремања и обучавања Специјализоване јединице цивилне 

заштите за узбуњивање; 
- планира збрињавање угрожених, настрадалих, избеглих и евакуисаних лица у 

ванредним ситуацијама у сарадњи са Општинским Штабом за ванредне ситуације и у 
складу са Планом заштите и спасавања; 

- води евиденцију о припадницима јединице цивилне заштите опште намене и 
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање и средствима и опреми у 
цивилној заштити; 

- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге 
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа; 
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- послове у вези са набављањем и одржавањем средстава за узбуњивање у оквиру система 
јавног узбуњивања у РС, учествује у изради студије покривености система јавног 
узбуњивања за територију општине Блаце; 

- организује, развија и води личну и колективну заштиту на територији општине; 
- усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним 

јединицама локалне самоуправе; 
- остварује непоредну сарадњу са  Сектором за ванредне ситуације – Одељење у 

Прокупљу; 
- израђује план мобилизације и организације и  извршење мобилизације јединице ЦЗ 

опште намене и  специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање; 
- обавља стручне и административно-техничке послове потребне за рад Општинског 

Штаба за ванредне ситуације; 
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима; 

 
 

Општински штаб за ванредне ситуације 
 

Члан 8. 
 

За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у 
ванредним ситуацијама, као оперативно стручно тело Скупштина општине Блаце образује 
Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб). 

Штаб чине комндант, заменик комнданта, начелник и чланови штаба. 
Штаб оразује по потреби стручно-оперативне тимове као своја помоћна стручна тела. 
Штаб има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом. 

 
Члан 9. 

 Штаб за ванредне ситуације општине Блаце обавља следеће послове: 
- руководи и кординира рад субјекта система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
- руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
- разматра и даје мишљење на предлог Процене ризика од катастрофа за територију 

општине Блаце и предлог Плана заштите и спасавања и друга планска документа и даје 
препоруке за њихово унапређење; 

- прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшљње: 

- наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средставакоја се користе у 
ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 
опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа; 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за 
прглашење и укидање ванредне ситуације; 

- наређује приправност субјемата и снага система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама; 

- разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене, 
специјализоване јединице цивилне заштите за узцзњивање и Субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање; 

- сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 
- ангажује субјекте од посебног значаја; 
- учествује у организацији и спровођењу мераи задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 
- израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду и доставља 

надлежном органу на усвајање; 
- спроводи годишњи план рада; 
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- доноси наредбе, закључке и препоруке; 
- именује поверенике цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у 

насељеним местима и стамбеним зградама на територији општине Блаце; 
- доноси закључке о образовању стручно-оперативних тимова; 
- разматра и предлаже доношење Одлуке о организацији заштите и спасавања на 

територији општине Блаце; 
- подноси Скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи 

извештај о раду; 
- ангажује Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање, на спровођењу 

потребних мера из свог делокруга; 
- члан Штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци; 
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
III  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 
Члан 10. 

 Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци, повереници и 
заменици повереника цивилне заштите, јединице цивилне заштите опште намене, 
Специјализоване јединице цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, 
субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, хуманитарне и друге организације 
опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање као и скуп активности које се односе на 
попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију и активирање цивилне 
заштите. 

 
Члан 11. 

  У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите субјекти система заштите и 
спасавања на територији општине Блаце, у складу са законом и другим прописима припремају и 
спроводе мере цивилне заштите а нарочито: 

1. превентивне мере; 
2. мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других 

несрећа; 
3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће; 
4. мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и 

других несрећа; 
 

Повереници цивилне заштите 
 

Члан 12. 
 За обављање Задатака цивилне заштите у насељеним местима, делу насеља, стамбеним 
зградама, привредним друштвима и другим правним лицима и органима локалне самоуправе, 
именују се повереници и заменици повереника цивилне заштите. 

Повереници и заменици повереника у насељеним местима, делу насеља и стамбеним 
зградама предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите, личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште 
намене.  

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају по упутствима 
повереника, односно заменика повереника. 

Поверенике и заменике повереника именује Општински штаб за ванредне ситуације на 
предлог организационе јединице Општинске управе, у следећим насељеним местима: 

 
1. У МЗ Блаце поставиће се 2 повереника, 2 заменика повереника; 
2. У МЗ Ђуревац поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
3. У МЗ Вишесело поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
4. У МЗ Мала Драгуша поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
5. У МЗ Кашевар поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
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6. У МЗ Чунгула поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
7. У МЗ Џепниа поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
8. У МЗ Међухана - Шиљомана поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
9. У МЗ Барбатовац поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
10. У МЗ Трбуње поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
11. У МЗ Лазаревац поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
12. У МЗ Сибница поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
13. У МЗ Г.Драгуша поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
14. У МЗ Придворица поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
15. У МЗ Гргуре поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
16. У МЗ Стубал поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
17. У МЗ Врбовац поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
18. У МЗ Горња Јошаница поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
19. У МЗ Претрешња поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
20. У МЗ Пребреза поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
21. У МЗ Сварче поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
22. У МЗ Алабана - Суваја поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
23. У МЗ Д.Драгуша - Претежана поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
24. У МЗ Суви До поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
25. У МЗ Сеничани поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
26. У МЗ Криваја поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
27. У МЗ Кутловац поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
28. У МЗ Музаће поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
29. У МЗ Попова поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника; 
30. У МЗ Рашица поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника;  
31. У МЗ Чучале поставиће се 1 повереник, 1 заменик повереника. 

 
Поверенике и заменике повереника именује Општински штаб за ванредне ситуације на 

предлог организационе јединице Општинске управе, и у стамбеним заједницама. 
 

Јединице цивилне заштите опште намене. 
 

Члан 13. 
 За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативна снага, образује се, усавршава и 
опрема јединица цивилне заштите опште намене, у складу са проценом ризика од катастрофа за 
територију општине Блаце. Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за 
извршавање једноставних и мање сложених задатака, а нарочито за локализовање и гашење 
почетних и  мањих  пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве 
помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању  угроженог становништва, помоћ у асанацији 
терена и обављање других активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације. 

За потребе активирања сирена, обзиром да  систем за даљинско управљање сиренама на 
територији општине Блаце није израђен формира се специјализована јединица цивилне заштите за 
узбуњивање. 

Члан 14. 
 На територији општине Блаце образује се јединица цивилне заштите опште намене, бројно 
стање ове јединице одредиће се посебном Одлуком Општинског већа, и Специјализована јединица 
цивилне заштите за узбуњивање, бројно стање ове јединице одредиће се посебном Одлуком 
Општинског већа. 
 Послове у вези попуне, опремања и обуке јединице цивилне заштите опште намене и 
Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање врши општинска управа-надлежна 
организациона јединица за смањење ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 
 

Субјекти од посебног значаја  за заштиту и спасавање 
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Члан 15. 
 Субјекте  од посебног  значаја за заштиту и спасавање на територији општине Блаце, 
одређује посебним актом Општинско веће Општине Блаце. 
 Субјекти од посебног значаја врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других 
добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама техничко-технолошким 
несрећама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди 
Општински штаб за ванредне ситуације. 
 Закључак о употреби Субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији 
општине Блаце доноси Штаб за ванредне ситуације општине Блаце. 
 Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекте од 
посебног значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна 
ситуација није проглашена. 
 Општинска управа општине Блаце правним лицима из става 1. Овог члана  Уговором 
обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовања у извршавању мера 
и задатака цивилне заштите.   
 Уговор из става 4. овог члана закључује Председник општине или лице које он овласти. 
 

Лична, узајамна и колективна заштита 
 

Члан 16. 
 Ради остваривања  личне, узајамне  и колективна заштите органи општине Блаце, 
привредна друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у исправном стањупотребна средства и 
опрему за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне 
заштите. 
 Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у 
исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и колективну заштиту у складу са 
Законом и другим прописима.  
 Општинска управа општине Блаце у сарадњи са Министарством унутрашњих послова 
Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације – Одељење у Прокупљу,  припреми упуства и 
друге публикације за едукацију  становништва о поступцима у могућој  или насталој 
ситуацији. 
 У реализацији наведених активности  укључују се и  се повереници и заменици повереника 
цивилне заштите. 
 

IV ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
  

Члан 17. 
 

 За потребе смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, из буџета 
општине Блаце и других извора у складу са законом и другим позитивним прописима, 
финансираће се следеће: 

- организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације; 
- организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 
- организовање, опремање и обучавање Специјализоване јединице цивилне заштите за 

узбуњивање; 
- припремање и обука повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне 

заштите у насељеним местима, деловима насеља и стамбеним зградама; 
- трошкови ангажовања Субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, у складу 

са Уговором за извршавање задатака заштите и спасавања; 
- изградња система за узбуњивање на територији општине Блаце, укључујући нову 

студију чујности-акустичности на шта нас обавезује нови закон  (рок 3 године од дана 
усвајања закона); 

- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинску 
јединице цивилне заштите опште намене и Специјализовану јединицу цивилне заштите 
за узбуњивање; 
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- изградња, адаптација, одржавање, опремање и чување објеката за потребе цивилне 
заштите; 

- обука становништва из области цивилне заштите коју организује Општина; 
- организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга Општине; 
- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима; 
- друге послове цивилне заштите који су одређани  Законом и другим позитивним 

прописима. 
 

V  ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДЕ 
 

Члан 18. 
 За нарочите успехе у организaцији и спровођењу задатака цивилне заштите и других 
послова заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, службама и 
органима општинске управе, Штаба за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, повереника 
цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите, удружењима грађана и заслужним 
појединцима на територији општине Блаце додељују се признања и награде, у складу са 
прописима које доноси Министарство унутрашњих послова. 

 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 19. 

 Штаб за ванредне ситуације општине Блаце у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, донеће Закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у 
свим Месним заједницама на територији општине Блаце, као и у деловима насеља и стамбеним 
заједницама. 

 
Члан 20. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине Блаце, број I-82-1568/11, од 23. децембра 2011. године. 
 

Члан 21. 
 Ова олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
            Број: II-02-2573/20 
 У Блацу, 17. децембра 2020. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

За Општинско веће                 ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                  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 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“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, 
финасије и локалну пореску администрацију, дана 17. децембра 2020. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

  
1. ОДОБРАВА СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, промена у апропријацијама у 

Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 14/19, 
2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Програм 13-Развој културе 
и информисања, Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,  
01- Средства из буџета, по захтеву Културног центра „Драинац“, број 228, од 7. децембра 2020. 
године, на следећи начин: 

 
- позицију 191 - „Енергетске услуге“, економска класификација 421200, умањити за 

24.000,00 динара, а  
- позицију 187/1 – „Новчане честитке за децу запослених“, економска класификација 

426900,  увећати за 24.000,00 динара.  
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке. 
 
3. Решење доставити: Културном центру „Драинац“, у Блацу, Општинској управи 

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

 
Број: II-400-2441/20 
У Блацу, 17. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                  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 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 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву месне 
заједнице Стубал, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, на седници одржаној дана 17. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства месној заједници Стубал, у износу од 20.410,00 

динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина 
Блаце-Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска 
класиикација 499100, за набавку материјала и адаптацију зграде у којој се одржавају састанци и 
дружења грађана села Стубал, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 15. децембра 2020. године.   
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун месне 
заједнице Стубал. 
  

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 – Општина Блаце-Општинска управа, Глава 5. 01 - Месне заједнице, Програм 
15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0002 – Функционисање 
месних заједница, функција-160, економска класификација 425100, увећањем апропријације 
(позиције) 180 – „Текуће поправке и одржавање зграда и објеката“, у финансијском плану 
месне заједнице Стубал. 

  
5. Обавезује се месна заједница Стубал да уподобе - измене свој финасијски план за 

2020. годину, са средствима одобреним овим решењем, као и да измењени финансијски план 
доставе Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке. 
 
 Број: II-400-2536/20 
 У Блацу,17. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. и члана 61. став 8. 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 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. 
лист oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), 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 23. децембра 2020. године, 
доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о увећању буџета 

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 1.950.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину (Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20). 

2. Средства у износу од 1.950.000 динара, добијена од Филмског центра Србије, за
реализацију пројекта дигитализације биоскопа у складу са чланом 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском 
систему  књиже се:  

1) на страни прихода, на конту 733250-Капитални трансфери од других нивоа власти у
корист нивoa општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти и 

2) на страни расхода, у разделу 5. Општина Блаце - Општинска управа, Глава 5.02-
Општинска управа/Културни центар „Драинац“, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, извор 07 – 
Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 512600, функционална 
класификација 820, на апропријацији,  позиције 215-Опрема за културу. 

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

4. Решење доставити; Културном центру „Драинац“, у Блацу, Одељењу за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и архиви овог органа.  

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

Број: II-400-2620/20 
У Блацу, 23. децембра 2020. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић    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 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 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Средње школе Блаце, у Блацу, на седници одржаној дана 23. децембра 
2020. године, донело је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријација 

 
1. ОДОБРАВА СЕ Средњој школи Блаце, у Блацу, промена у апропријацијама у 

Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 14/19, 
2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Програм 10-Средње 
образовање и васпитање, Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа, 
позицију: 148 – Текући трансфери осталим нивоима власти у њиховом финансијском плану, 
по захтеву ове школе, број 1357, од 22. децембра 2020. године, ради обезбеђивања средстава 
за измирење обавеза по рачуну добављача ЕЛЕКТРО СЕРЂО Ниш, за набавку материјала за 
посебне намене (новогодишње украшавање школе), на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и +јавну набавку на следећи начин: 
 

- позицију 4161 – Награда запосленима и остали посебни расходи, умањити за 
20.000,00 динара, а 

- позицију 4269 – Материјали за посебне намене. увећати за 20.000,00 динара. 
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набвке.  
 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.  
 
Број: II-400-2617/20 
У Блацу, 23. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                  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 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“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Прешколске установе „Наша радост“, у Блацу, на седници одржаној дана 
23. децембра 2020. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

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

2020. годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-
Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.06. Општинска управа/Предшколска установа 
„Наша радост“, Програм 8-Предшколско васпитање и образовање, Шифра: 2001, Програмска 
активност: 2001-0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, 
Функција 911, по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, број 458, од 23. децембра 
2020. године, на следећи начин: 

 
- позицију 344 - „Материјал за одржавање хигијене и угоститељство“, економска 

класификација 426800, умањити за 88.290,00 динара,  
- позицију 348 - „Административна опрема“, економска класификација 512200, увећати 

за 88.290 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-400-2637/20 
У Блацу, 23. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                  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 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 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 23. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 83.160,00 динара (25.920,00 + 

20.280,00 + 36,960,00), са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру 
Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класификација 499100, за измирење обавеза према добављачима 
Ауто „МГ Комерц“ д.о.о. Ниш (рачун МС-632/20, од 13. 11. 2020), БТС Биротехнички сервис, 
Краљево (рачун 1032/20, од 15. 12. 2020) и ЈП Службени гласник, београд (предрачун  бр. 21-
001-0862, од 25. 11. 2020), по захтеву Општинске управе, број II-400-2617, од 21. децембра 
2020. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, од 23. децембра 2020. 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 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функционална  класификација – 130, уваћањем позиције: 

- Позиције 73 – Текуће поправке и одржавање опреме, економска класификација 425200. 
за износ 46.200,00 динара и 

- Позиције 75 – материјал за образовање и усавршавање запослених, економска 
класификација 426300, за износ 36960,00 динара.   

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

 Број: II-400-2617/20 
 У Блацу, 23. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                             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 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 2020. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Скупштине општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 23. децембра 2020. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Скупштини општине Блаце, новчана средства у износу од
33.334,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 
- Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160,
економска класиикација 499100, за увећање масе средстава за солидарне помоћи запосленима
и побољшање материјалног стања и социјалног положаја запослених, на предлог Одељења за
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 23. јдецембра 2020.
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 - Општина Блаце – Скупштина општине, Програм 16 – Политички 
систем локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0001 – Функционисање Скупштине, 
функција – 111, економска класификација 414400,  отварањем нове позиције 4/1 Помоћ у 
медицинском лечењу запослених и друге помоћи запосленима, у износу од 33.334,00 динара. 

4. решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“

Број: II-400-2618/20 
У Блацу, 23. децембар 2020. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа          ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић   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 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 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 23. децембра 2020. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 754.817,00 динара, са позиције 90
„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
за увећање масе средстава за солидарне помоћи запосленима и побољшање материјалног стања 
и социјалног положаја запослених, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 23. децембра 2020. 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 – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001 – Остале опште услуге, функционална 
класификација – 130, економска класификација 414400, уваћањем позиције 51 – Помоћ у 
медицинском лечењу запослених и друге помоћи запосленима. 

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

Број: II-400-2618/20 
У Блацу, 23. децембра 2020. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа          ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић      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 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 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву председника општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 23. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 50,001,00 динара, са позиције 90 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
за увећање масе средстава за солидарне помоћи запосленима и побољшање материјалног стања 
и социјалног положаја запослених, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 23. децембра 2020. 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 - Општина Блаце – Председник, Програм 16 – Политички систем 
локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0002 – Функционисање извршних органа, 
функционална  класификација – 111, економска класификација 414400, отварањем нове 
позиције 26/1 – Помоћ у медицинском лечењу запослених и друге помоћи запосленима. 

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

 Број: II-400-2618/20 
 У Блацу, 23. децембра 2020. год. 
  

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