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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 30. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр., 108/13,142/14, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем (“Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18,
93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20 и 19/21) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута
општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Члан 1.
Општина Блаце је у 2020. години остварила вишак прихода и примања-суфицит у
износу од 26.697.103,33 динара који се преноси у 2021. годину.
Део вишка прихода и примања из 2020. године, у износу од 1.400.000,00 динара,
представља средства добијена од Републике Србије-Министарства државне управе и локалне
самоуправе, за реализацију пројекта „Набавка и уградња платформе за инвалиде за адекватни
прилаз згради Општине Блаце“ и употребиће се за његову реализацију у 2021. години.
Део вишка прихода и примања из 2020. године, у износу од 200.000,00 динара,
представља средства добијена од Републике Србије-Комесаријата за избеглице, на име
помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених
лица која су тренутно настањена на територији општине и употребиће се за наведену намену
у 2021. години.
Део вишка прихода и примања из 2020. године, у износу од 1.950.000,00 динара,
представља средства која је Културни центар ,,Драинац“ Блаце добио од Филмског центра
Србије, за реализацију пројекта „Дигитализација биоскопа“ и употребиће се за његову
реализацију у 2021. години.
Део вишка прихода и примања из 2020. године, у износу од 1.770.000,00 динара,
представља средства која је Предшколска установа ,,Наша радост“ Блаце добила од
Министарства правде, за реализацију пројекта „Наша деца безбедна и срећна“ и употребиће
се за његову реализацију у 2021. години.
Део вишка прихода и примања-суфицит из 2020. године, на жиро рачунима: Општина
Блаце-рачун за извршење буџета у износу од 21.195.762,67 динара, Народна библиотека ,,Рака
Драинац“ у износу од 32.555,48 динара, Културни центар ,,Драинац“ у износу од 16.102,35
динара, месних заједница у износу од 129.555,48 динара и Фонда солидарности у износу од
3.130,35 динара, употребиће се за финансирање текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине предвиђених њиховим финансијским плановима за 2021. годину и у
складу са Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину.
Члан 2.
Нераспоређени вишак прихода и примања пренет из ранијих година у 2020. годину
износи 727.614,86 динара.
Део нераспоређеног вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2020.
годину, у висини од 90.709,67 динара, представља вишак прихода и примања из ранијих
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година, на подрачунима буџета општине Блаце и употребиће се за финансирање текућих
расхода и издатака, за набавку нефинансијске имовине, предвиђених програмима и
програмским активностима за које постоје отворени подрачуни у оквиру Консолидованог
рачуна трезора општине Блаце.
Део нераспоређеног вишка прихода и примања пренетог из ранијих година у 2020.
годину, у висини од 1.560,00 динара код Туристичке организације Блаце- Сачувајмо природна
блага, у висини од 2,47 динара, код ПУ ,,Наша радост“ ЈР, у износу од 56.462,31 динара Народна
библиотека ,,Рака Драинац“ Блаце и 578.880,41 динара код месних заједница, употребиће се
за финансирање текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у 2021.
години.
Члан 3.
Пренета неутрошена средства из ранијих година у 2020. годину износe 4.414.789,44
динара.
Пренета неутрошена средства из ранијих година у 2020. годину, у износу од
4.413.380,83 динара, представља средства добијена од Републике Србије-Министарства
државне управе и локалне самоуправе, за реализацију пројекта ,,Доградња Предшколске
установе ,,Наша радост“ и употребиће се за његову реализацију у 2021. години.
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у 2020. годину, у износу од
1.408,61, представља средства на девизном подрачуну буџета општине Блаце и употребиће се
за финансирање текућих расхода и издатака, за набавку нефинансијске имовине у 2021.
години.
Број: I-400-1061/2021
У Блацу, 29. јуна 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 29. став 4. Закона о
јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др.закон, 108/16,
113/17, 95/18 и 153/20), члана 99. став 19. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'',
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука
УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 43. став 1. тачка 6)
Статута општине Блаце (''Службени лист општине Блаце, бр.5/19), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, доноси
ОДЛУК У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком прибавља се у јавну својину општине Блаце део катастарске парцеле бр.
4810, остало грађевинско земљиште у државној својини, површине 62 м², КО Блаце, уписане
у листу непокретност број 120 КО Блаце, као приватна својина Милке Вељић, из Блаца, за
коју непокретност је донета пресуда Основног суда у Куршумлији 2П бр. 57/2020 од 9. марта
2021. године, за потребе формирања и изградње улице Војводе Степе – крак 3, које у природи
представља део улице, a ради уписа права јавне својине Општине Блаце код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности Блаце.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавља се по тржишној цени а купопродајна
цена, постигнута у судском поступку износи 1.300,00 динара/м², што за укупну површину од
62 м² износи 80.600 динара, а плаћање је извршено по пресуди наведеној у члану 1. ове
Одлуке дана 27. марта 2021. године.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Блаце да са продавцем из члана 1. ове одлуке,
потпише Уговор о прибављању у јавну својину општине дела кат. парцеле бр. 4810,
површине 62 м², КО Блаце у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, којим ће се
ближе регулисати и уредити друга питања која проистичу из ове одлуке, а у противном ова
одлука престаје да важи.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Блаце''.
Број: I-463-1266/2021
У Блацу, 29. јуна 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 29. став 4. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др.закон, 108/16, 113/17,
95/18 и 153/20), члана 99. став 19. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09,
81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута
општине Блаце (''Службени лист општине Блаце, бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, доноси
ОДЛУК У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прибавља се у јавну својину општине Блаце део катастарске парцеле
бр. 5598, остало грађевинско земљиште у државној својини, површине 134 м², КО Блаце,
уписане у листу непокретност број 2826 КО Блаце, као приватна својина Спасић Радмана, из
Блаца, за коју непокретност је донета пресуда Основног суда у Куршумлији, 2П бр. 272/2019,
од 1. априла 2021. године, за потребе формирања и изградње улице Чика Јове Змаја, у Блацу,
које у природи представља део улице, a ради уписа права јавне својине Општине Блаце код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Блаце.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавља се по тржишној цени а купопродајна
цена, постигнута у судском поступку износи 1.300,00 динара/м², што за укупну површину од
134 м² износи 174.200,00 динара, а плаћање по пресуди наведеној у члану 1. ове Одлуке
извршено је дана 29. априла 2021. године.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Блаце да са продавцем из члана 1. ове одлуке,
потпише Уговор о прибављању у јавну својину општине дела кат. парцеле бр. 5598, површине
134 м² КО Блаце, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, којим ће се ближе
регулисати и уредити друга питања која проистичу из ове одлуке, а у противном ова одлука
престаје да важи.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Блаце''.
Број: I-463-1267/2021
У Блацу, 29. јуна 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 и 9/20), члана 32. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), чл. 11. и 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), чл. 1. и 43. став 1.
тачка 6) Статута Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и мишљења Комисије за
планове општине Блаце са 2. седнице, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 29. јуна
2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОВРШИНСКИ КОП МЕРМЕРА „ПОПОВА“ код Блаца
Члан 1.
Приступа се изради Плана Детаљне регулација за површински коп мермера „Попова“ код
Блаца, (у даљем тексту План).
Члан 2.
План се израђује за катастарске парцеле бр. 364, 365, 110, 287, 288, 299, 300, 301, 312, 348, 349,
350, 353, 355, 356, 380, 385, 386, 387, 388, 475, 476, 477, 478, 479, 504, 505 и 506, све К.О. Попова, и
делове катастарских парцела бр. 2786, 2787, 2791, 111, 4/1, 4/2, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 298, 345,
346, 347, 351, 352, 354/1, 354/2, 354/3, 357, 359/1, 359/2, 359/3, 363, 368, 384, 389, 390, 391, 480/1, 480/2,
480/4, 483/1, 483/2, 484, 485/2, 503/3, 503/6, 507/1, 508, 509/1, 515, 516, 517 и 520, све КО Попова.
Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина планског подручја
ће се дефинисати нацртом Плана.
Површина експлоатационог поља је око 2,30ха (кп бр. 364 и 365 К.О. Попова), и у простору је
ограничена координатама преломних тачака:
Тачка
Т1.
Т2.
Т3.
Т4.
Т5.
Т6.
Т7.
Т8.
Т9.
Т10.
Т11.

Y
7 521 295
7 521 380
7 521 416
7 521 450
7 521 479
7 521 525
7 521 529
7 521 532
7 521 530
7 521 527
7 521 534

X
4 801 091
4 801 080
4 801 080
4 801 063
4 801 052
4 801 052
4 801 049
4 801 041
4 801 022
4 800 998
4 800 963

Тачка
Т12.
Т13.
Т14.
Т15.
Т16.
Т17.
Т18.
Т19.
Т20.
Т21.

Y
7 521 533
7 521 529
7 521 510
7 521 451
7 521 431
7 521 405
7 521 374
7 521 306
7 521 306
7 521 297

X
4 800 933
4 800 915
4 800 917
4 800 949
4 800 957
4 800 972
4 800 992
4 801 040
4 801 057
4 801 081

Површина и граница експлоатационог поља, не може се повећавати и ширити.
Члан 3.
Просторним планом општине Блаце („Сл.лист општине Блаце“ бр.04/11), предложено је да ће
се даља разрада вршити урбанистичким планом, између осталог и за подручја у којима ће се вршити
експлоатација минералних сировина и привредне зоне које немају директан приступ на саобраћајницу.
Експлоатационо поље, налази се у обухвату Просторног плана подручја посебне намене слива
акумулације „Ћелије“ („Сл. гласник РС“, бр. 95/15), у III зони акумулације и у зони која је предвиђена
за планирану заштиту природних добара.
Намена земљишта у ширем обухвату је шумско земљиште.
Члан 4.
Подлоге за израду плана су геодетске подлоге – катастарско топографски план.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора на којима се заснива израда
Плана су:
-равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и осмишљеног
коришћења природних ресурса;
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-рационална територијална интеграција привредних, стамбених, саобраћајних и других активности;
-очување и унапређење природе, животне средине и пeјзажа;
-уважавање потреба социјалног и економског развоја;
Члан 6.
Визија израде Плана је активирање просторног потенцијала у функцију експлоатације
мермера, као техничко-грађевинског камена.
Члан 7.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта, парцелацију и
препарцелацију земљишта, регулисање-обезбеђивање изградњу објеката и уређење простора, заштиту
природних и створених вредности, заштиту и унапређење животне средине, као и обезбеђивање
директног приступа од кп бр. 365 КО Попова до најближе јавне саобраћајне површине.
Члан 8.
Предлог основне намене простора и коришћења простора на парцелама на којима се планира
експлоатација и изградња објеката је грађевинско земљиште. На осталим деловима парцела се
задржава постојећа намена.
Члан 9.
Израда Плана ће се финансирати у складу са уговором о заједничком припремању и опремању
грађевинског земљишта, закљученог између Привредног друштва за производњу, трговину и услуге
„Металпласт-Павловић“ доо из Ђуревца-Блаце и Општине Блаце.
Члан 10.
Носилац израде Плана је Општинска управа општине Блаце, Одељење за урбанизам,
грађевинарство, комунално стамбене, имовинско правне и инспекцијске послове.
Члан 11.
Рок за израду Плана је 18 месеци од дана доношења Одлуке.
Члан 12.
Носилац израде Плана организује рани јавни увид у трајању од 15 дана. Рани јавни увид
оглашава се у средствима јавног информисања.
Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће се извршити у просторијама Општинске Управе
општине Блаце у трајању од 30 дана, а након оглашавања истог у средствима јавног информисања.
Члан 13.
Израда Плана биће уступљена правном лицу које у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи, испуњава прописане услове за израду планског документа а према уговору између Општине
Блаце, Блаце ул. Карађорђева 4 и Привредног друштва за производњу, трговину и услуге
„Металпласт-Павловић“ доо из Ђуревца-Блаце.
Члан 14.
За овај План приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину на основу
мишљења надлежног органа.
Члан 15.
План се израђује у пет примерака у дигиталном облику и пет примерака у аналогном облику.
Члан 16.
Саставни део Одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Општине Блаце“.
Брoj: I-350-758/2021
У Блацу, 29. јуна 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 32. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/19), чл. 11. и 32. став 1.
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18),
чл. 1. и 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
мишљења Комисије за планове Општине Блаце са 2. седнице, Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОВРШИНСКИ КОП МЕРМЕРА „ПОПОВА“ КОД БЛАЦА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се вршењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени утицаја
Плана детаљне регулације за површински коп мермера „Попова“ код Блаца, (у даљем тексту
Извештај о стратешкој процени).
Члан 2.
План се израђује за катастарске парцеле бр. 364, 365, 110, 287, 288, 299, 300, 301, 312, 348, 349,
350, 353, 355, 356, 380, 385, 386, 387, 388, 475, 476, 477, 478, 479, 504, 505 и 506, све К.О. Попова, и
делове катастарских парцела бр. 2786, 2787, 2791, 111, 4/1, 4/2, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 298, 345, 346,
347, 351, 352, 354/1, 354/2, 354/3, 357, 359/1, 359/2, 359/3, 363, 368, 384, 389, 390, 391, 480/1, 480/2, 480/4,
483/1, 483/2, 484, 485/2, 503/3, 503/6, 507/1, 508, 509/1, 515, 516, 517 и 520, све КО Попова.
Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина планског подручја ће
се дефинисати нацртом Плана.
Површина експлоатационог поља је око 2,30 ха (кп. бр. 364 и 365 КО Попова) и у простору је
ограничена координатама преломних тачака:
Тачка
Т1.
Т2.
Т3.
Т4.
Т5.
Т6.
Т7.
Т8.
Т9.
Т10.
Т11.

Y
7 521 295
7 521 380
7 521 416
7 521 450
7 521 479
7 521 525
7 521 529
7 521 532
7 521 530
7 521 527
7 521 534

X
4 801 091
4 801 080
4 801 080
4 801 063
4 801 052
4 801 052
4 801 049
4 801 041
4 801 022
4 800 998
4 800 963

Тачка
Т12.
Т13.
Т14.
Т15.
Т16.
Т17.
Т18.
Т19.
Т20.
Т21.

Y
7 521 533
7 521 529
7 521 510
7 521 451
7 521 431
7 521 405
7 521 374
7 521 306
7 521 306
7 521 297

X
4 800 933
4 800 915
4 800 917
4 800 949
4 800 957
4 800 972
4 800 992
4 801 040
4 801 057
4 801 081

Површина и граница експлоатационог поља, не може се повећавати и ширити.

Члан 3.
Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја које се планирају Планом детаљне регулације, које могу бити
од утицаја на стање животне средине са проценама и мерама које су нужне како би се евентуални
утицаји свели на граничне вредности, а у циљу заштите животне средине.
Члан 4.
Питања и проблеми који ће бити разматрани у оквиру стратешке процене су:
- Утицај на основне компоненте животне средине (вода, ваздух, земљиште), мере за заустављање
негативних утицаја на животну средину и мере заштите животне средине.
- Унапређење квалитета животне средине, уређењем, опремањем, обликовањем и оплемењавањем
простора.
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- Успостављање контроле и праћење утицаја на животну средину.
- Остало непоменуто, а битно за обезбеђивање заштите животне средине и унапређивање одрживог
развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања
плана, у складу са законском регулативом из ове области.
Члан 5.
Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину садржаће следеће елементе,
односно биће сачињен по следећој методологији:
- Полазне основе стратешке процене.
- Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора.
- Процену могућих утицаја планом предвиђених решења на животну средину са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину.
- Смернице за израду процене утицаја пројекта на животну средину.
- Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана и програма (мониторинг).
- Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене.
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог Плана и приказ начина на
који су питања животне средине укључена у План.
- Закључке до којих се дошло током израде Извештаја.
- Друге податке од значаја за израду Плана.
Члан 6.
Израда Извештаја о стратешкој процени, у складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи, финансираће се у складу са уговором, закљученим између Привредног друштва за
производњу, трговину и услуге „Металпласт-Павловић“ доо, са седиштем у Ђуревцу-Блаце и
Општине Блаце, са седиштем у Блацу, ул. Карађорђева бр. 4.

Плана.

Члан 7.
Динамика израде Извештаја о стратешкој процени биће усклађена са динамиком израде

Члан 8.
Орган надлежан за припрему Плана, обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавности на начин да се Нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени истовремено
излажу на јавни увид у трајању од месец дана, у просторијама Општинске управе општине Блаце,
након оглашавања у средствима јавног информисања.
Члан 9.
Извештај о стратешкој процени, израђује се у најмање три примерака у дигиталном облику и
три примерака у аналогном облику.
Члан 10.
Ова одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп
мермера „Попова“ код Блаца бр. I-351-758/2021.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Општине
Блаце“.
Број I-350-783/2021
У Блацу, 29. јуна 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) и 20) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 35. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 6/2020) и члана
43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19),и члана 43.
став 1. тачка 13) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за покретање процедуре расписивања и спровођења јавног
конкурса за избор директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, Управном одбору
Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, по захтеву овог органа број: 161 од 22.6.2021.
године.
II
Решењем известити: Управни одбор Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.
III
Блаце“.

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

Одредбама члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број:
72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 6/2020) прописано је да јавни конкурс расписује и спроводи
управни одбор установе уз претходну сагласност оснивача. У складу са цитираним чланом Закона,
Управни одбор Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, поднео је оснивачу, Скупштини
општине Блаце захтев за давање сагласности за расписивање и спровођење јавног конкурса за избор
директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу.
Одредбама члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом именује и разрешава управни и надзорни обор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом, што је садржано и у одредбама члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце
(“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19).
Имајући у виду напред цитиране законе и подзаконски акт, Скупштина општине Блаце, на 13.
седници одржаној дана 29.6.2021. године, већином гласова од присутних одборника донела је одлуку
као у диспозитиву.
Број: I-119-1461/2021
У Блацу, 29. 6. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 81/09 исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 46. став 1 тачка 1) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и
47/18), чл 1, 2, 3, 4, 12, 13. и 18. Правилник о начину и поступку избора чланова комисије за
стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености планских
докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за стручну
контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као и
условима и начину рада комисија („Службени гласник РС”, бр. 32/19) и члана 43. став 1.
тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Приступа се измени Решења о образовању Комисије за планове општине Блаце број:
I-350-2174/2019, од 7. 12. 2019. године, („Службени лист општине Блаце“, бр. 14/19).
Члан 2.
Mења се члан VI став 2. и гласи: „Председнику и члановима комисија за рад у
комисији припада право на накнаду. Висина накнаде председнику и члановима комисија за
рад у комисији, утврђује се актом о образовању Комисије.“
Члан 3.
У осталим деловима решење о образовању Комисије за планове општине Блаце, број:
I-350-2174/2019, од 7. 12. 2019. године, („Службени лист општине Блаце“, бр. 14/19), остаје
непромењено.
Члан 4.
Ово решење саставни је део решења о образовању Комисије за планове општине
Блаце, број: I-350-2174/2019, од 07. 12. 2019. године, („Службени лист општине Блаце“, бр.
14/19).
Члан 5.
Ова решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце.“
Брoj: I-350-1315/21
У Блацу, 29. јуна 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1) и става 4. и члана 47. став 2. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010одлука УС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други
закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 67) Статута општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце,
дана 29.6.2021. године, Милану Ћурчићу, из Ђуревца, са изборне листе „Коалиција
Александар Вучић – за нашу децу“.
II Закључак доставити: Милану Ћурчићу, из Ђуревца, Одељењу за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе
општине Блаце и архиви Скупштине општине Блаце.
III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима, прописано је
да одборнику престаје мандат пре истека времена подношењем оставке, док је ставом 4.
наведеног члана закона прописано да о оставци коју је одборник поднео између две
седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. Члан 47. став 2. овог
Закона прописује да председник скупштине јединице локалне самоуправе је дужан да
поднету оставку стави на дневни ред скупштине на првој наредној седници.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи и члана 43.
став 1. тачка 67) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине у складу
са законом обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Милан Ћурчић, из Ђуревца, одборник у Скупштини општине Блаце, са изборне
листе „Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, председнику Скупштине општине
Блаце, поднео је оставку на место одборника у Скупштини општине Блаце, заведену код
овог органа под бројем I-02-1298/2021 дана 31. маја 2021. године, из разлога прописаних
одредбама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима.
Имајући у виду изнето, на основу напред цитираних одредби Закона о локалним
изборима, Закона о локалној самоуправи, Статута општине Блаце, Скупштина општине
Блаце је на 13. седници одржаној дана 29.6.2021. године, након достављања извештаја
Комисије за административна питања од 29.6.2021. године, донела закључак о
утврђивању престанка мандата одборнику Милану Ћурћићу, из Ђуревца, са изборне
листе „Коалиција Александар Вучић-за нашу децу“, на основу писане оставке, што
представља правно релевантан разлог за утврђивање престанка његовог одборничког
мандата у Скупштини општине Блаце.
На основу напред наведеног, сходно цитираним одредбама закона и
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце, већином гласова од присутних
одборника, одлучила је као у диспозитиву закључка.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења закључка.
Број: I-02-1298/2021
У Блацу, 29.6.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 48. став 1., 5. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 68/2020),
члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка
67) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 29. јуна 2021. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Блаце, дана 29.6.2021.
године, Славици Кнежевић, административном раднику, из Блаца, са изборне листе „Коалиција
Александар Вучић – за нашу децу“.
II Закључак доставити: Славици Кнежевић, из Блаца, Одељењу за буџет, финансије,
локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви
Скупштине општине Блаце.
III Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу
општине Блаце“.
Образложење
Одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима, прописано је да када одборнику
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем
кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника, одредбама става 5.
наведеног члана закона прописано је да мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат, док је ставом 6. наведеног члана закона прописано да се од
кандидата пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвата мандат.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи и члана 43. став 1.
тачка 67) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине у складу са законом
обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Комисија за административна питања, на седници одржаној дана 29.6.2021. године,
утврдила је да је одборнику Милану Ћурчићу, из Ђуревца, са изборне листе „Коалиција
Александар Вучић – за нашу децу“, престао одборнички мандат, због поднете оставке, што
представља правно релевантан разлог за утврђивање престанка његовог одборничког мандата у
Скупштини општине Блаце, на основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалним изборима.
На истој седници, у складу са одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима,
Комисија за административна питања у Скупштини општине Блаце донела је одлуку о
потврђивању одборничког мандата Славици Кнежевић, административном раднику, из Блаца,
са изборне листе „Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, имајући у виду да је први
следећи кандидат са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника и који
испуњава услове за доделу одборничког мандата у Скупштини општине Блаце.
На основу напред цитираних одредби Закона о локалним изборима, Закона о локалној
самоуправи и Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце је на 13. седници одржаној
дана 29.6.2021. године, у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима донела
закључак о потврђивању одборничког мандата Славици Кнежевић, административном раднику,
из Блаца, са изборне листе „Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, имајући у виду да је
први следећи кандидат на истој изборној листи, коме није био додељен мандат одборника и који
испуњава законске услове за доделу одборничког мандата у Скупштини општине Блаце, а по
претходно прибављеној сагласности о прихватању одборничког мандата, број: I-02-1498/2021 од
29.6.2021. године, у смислу става 6. наведеног члана Закона о локалним изборима.
Сходно одредбама члана 48. став 5. Закона о локалним изборима мандат новог
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
На основу свега напред наведеног, и цитираних одредби закона и подзаконских аката,
Скупштина општине Блаце, већином гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у
диспозитиву овог закључка.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог закључка може се изјавити жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења закључка.
Број: I-02-1498/2021
У Блацу, 29.6.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15,др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о
буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и
3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака
Драинац“, са седиштем у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, дана 18. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 60.000,00 динара, са позиције 48
„текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у
оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160, економска класификација 499000, по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“,
број 87 од 16. 6. 2021. године, за потребе плаћања по уговору о привремено повременим
пословима, на прдлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и
књижењем истих у оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Глава 5.03 -Установе културе,
Програм 1201 –Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 –
Функционисање локалних установа културе, функционална класификација 820, економска
класификација 423000, апропријација (позиција) 141 –Услуге по уговору, у финансијском
плану Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, расход по намени
423900 –Остале опште услуге.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1436/2021
У Блацу, 18. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрадила
Драгана Раденковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15,др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о
буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и
3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине
Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне
набавке, дана 18. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 76.500,00 динара, са позиције 48
„текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у
оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација
160, економска класификација 499000, за измирење обавеза по основу трошкова
парничног поступка, који се водио пред Привредним судом у Београду, (по решењу
Привредног суда у Београду, пословни број 9 П.4311/2011 од 24.05.2021. године), на
предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и
књижењем истих у оквиру Раздела 5 –Општина Блаце, Програм 15- Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функција 130, економска класификација 483000, позиција 44 –Новчане
казне и пенали по решењу судова, расход по намени 483100 –Новчане казне и пенали по
решењу судова.
Број: II-400-1441/2021
У Блацу, 18. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрадила
Драгана Раденковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
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, 83/14др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/09, .... и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и
3/21), Општинско веће општине Блаце, по захтеву Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање
капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на седници одржаној дана 8. јуна 2021.
године, доноси
ОДЛУКУ
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 5.500.000,00 динара, предвиђених
Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), у оквиру и
књижење истих на позицију 48 „текућа резерва“ буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 – Општинска
управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, расход по намени
499100-Средства резерве и то умањењем у оквиру Раздела 5 – Општинска управа:
Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат: 0701-5001
„Реконструкција улице Војводе Мишића”, функција–451, економска класификација 511000, позиција 61Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, у износу
од 3.500.000,00 динара,
Програма 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 0004стамбена подршка, функција–610, економска класификација 511000, позиција 75/1-Зграде и грађевински
објекти, расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 1.000.000,00 динара и
Програма 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат: 0501-5001 С
анација јавне расвете у насељу Блаце, функција–640, економска класификација 511000, позиција 81-Зграде и
грађевински објекти, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, у износу од
1.000.000,00 динара.
2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити Општинској управи, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и јавне набавке, Oдељења за управљање капиталним
пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Образложење
Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и
149/20) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису предвиђена
средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, на захтев
Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне
послове и саобраћа, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине
Блаце,“, бр. 19/20 и 3/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у
текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу 3.500.000,00 динара, по Одлуци, предвиђена на
позицији 61-Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и
објеката, средства у износу 1.000.000,00 динара на позицији 75/1-Зграде и грађевински објекти, расход по
намени 511400 – Пројектно планирање и средства у износу од 1.000.000,00 динара на позицији 81-Зграде и
грађевински објекти, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката неће бити потребна,
могуће је искористити их у друге сврхе.
Број: II-400-1378/21
У Блацу, 8. јуна 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 67

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19, 72/19 и 149/20), члана 70. став 1. тач. 3) и члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2021. годину („Сл.
лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
Општинске управе општине Блаце - Одељења за управљање капиталним пројектима и
путевима, комуналне послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије и јавне
набавке, дана 3. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о промени у апропријацијама
1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за
2021. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), у оквиру Раздела 5-Општина
Блаце - Општинска управа, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре, Пројекат: 0701-5001 – „Реконструкција улице Војводе Мишића”, функција
451, економска класификација 511000, позиција 61 – Зграде и грађевински објекти, решавајући
по захтеву Општинске управе општине Блаце, Одељења за управљање капиталним пројектима
и путевима, комуналне послове и саобраћај, бр. II-400-1319, од 2. јуна 2021, на предлог
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набввке, тако што:
- расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката умањити за 100.000,00
динара, а
- расход по намени 511400 – Пројектно планирање, увећати за износ од 100.000,00 динара
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке.
3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1319/21
У Блацу, 3. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 68

На основу члана 5. став 6. 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), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист oпштине Блаце“,
бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Месне заједнице Горња
Драгуша, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 70.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21).
2. Одобрена средства су обезбеђена из донација, за текуће поправке и одржавање зграда и
објеката.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 744150-Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист новоа општинa, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних
лица, у износу од 70.000,00 динара и
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Глава 5.04-Месне заједнице,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0002
Функционисање месних заједница, функција 160, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких
и правних лица, економска класификација 425000, позиција 152 „Текуће поправке и одржавање“,
у финасијском плану Месне заједнице Горња Драгуша, расход по намени 425100-Текуће
поправке и одржавање, расход по намени 425100-Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, у износу од 70.000,00 динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Месној заједници Горња Драгуша и архиви овог органа.
Број: II-400-1459/21
У Блацу, 25. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 69

На основу члана 5. став 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 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), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист oпштине Блаце“,
бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе Одељења органа општине и друштвених делатности, на седници одржаној дана 25. јуна 2021.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 1.630.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21).
2. Одобрена средства обезбеђена су Уговором о донацији за „Унапређење услуге помоћ у
кући за старија лица и особе са инвалидитетом“, број II-400-1094/21, од 5. маја 2021. године,
закљученог између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Општине
Блаце.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 732150-Текуће донације од међународних организација у
корист новоа општинa, извор 06 – Донације од међународних организација, у износу од
1.630.000,00 динара и
2) на страни расхода, у Разделу 5. Општинска управа, Програм 11-Социјална и дечија
заштита, Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција-090, извор 06
– Донације од међународних организација,
(1) увећањем апропријације (позиције) 29 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
економска класификација 472000, расход по намени 472800 – Накнада из буџета за становање и
живот, у износу од 1.558.000,00 динара и
(2) отварањем нове апропријације (позиције) 29/1 – Услуге по уговору, економска
класификација 423000, расход по намени 423400 – Услуге информисања, у износу од 31.000,00
динара
(3) отварањем нове апропријације (позиције) 29/2 – Материјал, економска класификација
426000, расход по намени 426100 – Административни материјал, у износу од 41.000,00 динара
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Број: II-400-1450/21
У Блацу, 25. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 70

На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист
oпштине Блаце“, бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 3. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 1.500.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21).
2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о суфинансирању програма подршке
унапређења развоја изразито недовољно развијених општина, број II-400-1244/21, од 26. маја
2021. године, закљученог између Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење
развоја недовољно развијених општина и Општине Блаце, за реализацију пројекта „Израда
техничке документације за изградњу зграде за социјално становање у заштићеним условима“.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 733250-Капитални трансфери од других нивоа власти у
корист новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 1.500.000,00
динара и
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Програм 1101-Становање,
урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 1101-0004 – Стамбена подршка,
функција 610, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 511000,
позиција 75/1 „Зграде и грађевински објекти“, расход по намени 511400-Пројектно планирање,
износ од 1.500.000,00 динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Број: II-400-1320/21
У Блацу, 3. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 71

На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист
oпштине Блаце“, бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 3. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 6.900.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21).
2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о суфинансирању програма подршке
унапређења развоја изразито недовољно развијених општина, број II-400-1243/21, од 26. маја
2021. године, закљученог између Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење
развоја недовољно развијених општина и Општине Блаце, за реализацију пројекта „Завршетак
радова на изградњи зграде управе и техничких просторија у склопу прве фазе изградње
комплекса отворених базена у Блацу“.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 733250-Капитални трансфери од других нивоа власти у
корист новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 6.900.000,00
динара и
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Програм 1301-Развој спорта и
омладине, Пројекат 1301-7001 „Изградња комплекса отворених базена у Блацу“, функција 810,
извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 511000, позиција 94/1
„Зграде и грађевински објекти“, расход по намени 511200-Изградња зграда и објеката, износ од
6.900.000,00 динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Број: II-400-1321/21
У Блацу, 3. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 72

На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист
oпштине Блаце“, бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву
Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 3. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 1.000.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21).
2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о суфинансирању израде планског
документа, број II-400-1249/21, од 27. маја 2021. године, закљученог између Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Општине Блаце, за реализацију пројекта „Измена
и допуна Плана генералне регулације насеља Блаце“.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист
новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 1.000.000,00 динара и
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Програм 1101-Становање,
урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 1101-0001 Просторно и урбанистичко
планирање, функција 620, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, економска
класификација 511000, позиција 77 „Зграде и грађевински објекти“, расход по намени 511400Пројектно планирање, износ од 1.000.000,00 динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Број: II-400-1322/21
У Блацу, 3. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 73

На основу члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 55/14). члана 74. став 1 тачка 13. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 11. Одлуке о општинском
правобранилаштву општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17),
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I ПОСТАВЉА СЕ Јасмина Ђошић Минић, дипломирани правник, из Стубла,
на функцију Општинског правобраниоца општине Блаце, на период од 5 (пет)
година.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
III Решењем известити: Јасмину Ђошић Минић, Општинску управу општине
Блаце – Посебну организациону јединицу управљање људским ресурсима и
Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и
архиву овог органа.
Број: II-02-1268/21
У Блацу, 28. маја 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 74

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), 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 3. јуна 2021.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, новчана средства у износу
од 385.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по
намени 499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву Културног
центра „Драинац“, број 155, од 3. јуна 2021. године, за потребе закључивања уговора о
привремено повременим пословима, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, од 3. јуна 2021. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.03. Установа културе, Програм 1201-Развој
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних
установа културе, функција 820, економска класификација 423000, увећањем апропријације
(позиције) 141 – Услуге по уговору, у финансијском плану Културног центра „Драинац“ Блаце,
расход по намени 423900 – Остале опште услуге.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1336/21
У Блацу, 3. јуна 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 75

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/19), 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 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе
општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне
послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију
и јавне набавке, на седници одржаној дана 27. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 700.000,00 динара, са позиције 48 „текућа
резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5
- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација
499000, за суфинансирање израде планских докумената за јединице локалне самоуправе код
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са учешћем општине Блаце за
пројекат „Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Блаце““, на предлог Одељења
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 26. маја 2021. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих
у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 1101 – Становање, урбанизам и просторно
планирање, Програмска активност: 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање,
функција 620, економска класификација 511000, увећањем позиције – 77 – Зграде и грађевински
објекти, расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 700.000 динара.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“
Број: II-400-1248/21
У Блацу, 27. маја 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 76

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјани рад
„Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке, на седници одржаној дана 3. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу новчана средства у
износу од 62.280,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за исплату исплату солидарне
помоћи за рођење детета запослене Ане Златковић Антић, чија се плата финансира из буџета
општине Блаце, по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“, у Блацу, број 01-690/21, од 1. јуна
2021, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке,
од 2. јуна 2021.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Центра за
цосијални рад „Блаце“, у Блацу.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја заштита, Програмска
активност: 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090, у
финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“, позиције 28 – „Трансфери осталим
нивоима власти“, економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени 4144 –
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом,
у износу од 62.280,00 динара.
5. Обавезује се Центар за социјални рад „Блаце“ да уподоби - измене свој финасијски план
за 2021. годину, са средствима одобреним овим решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1328/21
У Блацу, 3. јуна 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 77

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјани рад
„Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу новчана средства у
износу од 90.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе израде идејног
пројекта уградње стабилног система за детекцију и дојаву пожара у циљу реализације пројекта од
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, по захтеву Центра за
социјални рад „Блаце“, у Блацу, број 01-721/21, од 18. јуна 2021, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 18. јуна 2021. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Центра за
цосијални рад „Блаце“, у Блацу.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја заштита, Програмска
активност: 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090, у
финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“, позиције 28 – „Трансфери осталим
нивоима власти“, економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени 511400
– Пројектно планирање, у износу од 90.000,00 динара.
5. Обавезује се Центар за социјални рад „Блаце“ да уподоби - измене свој финасијски план
за 2021. годину, са средствима одобреним овим решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1453/21
У Блацу, 25. јуна 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 78

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјани рад
„Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу новчана средства у
износу од 188.565,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за исплату јубиларне награде
за 35 година рада запослене чија се плата финансира из буџета општине Блаце, по захтеву Центра
за социјални рад „Блаце“, у Блацу, број 01-663/21, од 21. маја 2021, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 21. маја 2021.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Центра за
цосијални рад „Блаце“, у Блацу.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја заштита, Програмска
активност: 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090, у
финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“, позиције 28 – „Трансфери осталим
нивоима власти“, економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени 416100
– Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 188.565,00 динара.
5. Обавезује се Центар за социјални рад „Блаце“ да уподоби - измене свој финасијски план
за 2021. годину, са средствима одобреним овим решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1220/21
У Блацу, 28. маја 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 79

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 и 2/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце – Одељења
органа општине и друштвених делатности, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 8. јуна 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 3.500.000,00 динара, са позиције
са позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине
Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класиикација 499000, као неопходан износ за покретање
поступка јавне набавке за пружање услуга социјалне заштите „Помоћ у кући одраслим,
старим и инвалидним лицима“, за период од пет месеци и тиме се пружио континуитет у
пружању наведене услуге лицима која се налазе у стање одређене социјалне потребе, за
наредна пет месеца, почев од 15. јуна 2021. године, по захтеву Општинске управе, број II-4001379, од 8. јуна 2021. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, од 8. јуна 2021. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем
истих у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, функција – 090, уваћањем
апропријације (позиције) 29 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, економска
класификација 472000, расход по намени 472800 - Накнаде из буџета за становање и живот.
Број: II-400-1379/21
У Блацу, 8. јуна 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 80

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
124/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 19/20 и 36/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 3. јуна
2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце
„Блаце“, новчана средства у износу од 381.068,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“
буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класиикација 499000, расход по намени 499100- средства
резерве, за потребе закључивања уговора о привремено повременим пословима за седам лица
која би била ангажована у јуну 2021. године, по захтеву ове установе, бр. 88/21, од 27. маја
2021. године. на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Установе за
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. 02 – Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце, Програм
1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – Функционисањелокалних
спортских установа, функција-810, економска класификација 423000, увећањем апропријације
(позиције) 125 – „Услуге по уговору“, у финансијском плану Установе за одржавање објеката у
својини општине Блаце, расход по намени 423900-Остале опште услуге.
5. Обавезује се Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“ да
уподобе - измене свој финасијски план за 2021. годину, са средствима одобреним овим
решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1275/21
У Блацу, 3.јуна 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист број 10/2021

Страна 81

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
124/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 19/20 и 36/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 3. јуна
2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце
„Блаце“, новчана средства у износу од 116.484,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“
буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класиикација 499000, расход по намени 499100 - Средства
резерве, за потребе закључивања уговора о привремено повременим пословима за једним
лицем која би била ангажована у јуну и јулу 2021. године, по захтеву ове установе, бр. 89/21, од
1. јуна 2021. године. на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Установе за
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. 02 – Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце, Програм
1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – Функционисање
локалних спортских установа, функција-810, економска класификација 423000, увећањем
апропријације (позиције) 125 – „Услуге по уговору“, у финансијском плану Установе за
одржавање објеката у својини општине Блаце, расход по намени 423900-Остале опште услуге.
5. Обавезује се Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“ да
уподобе - измене свој финасијски план за 2021. годину, са средствима одобреним овим
решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1312/21
У Блацу, 3. јуна 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић
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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 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 9/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву месне заједнице
Врбовац, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне
набавке, на седници одржаној дана 8. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Месној заједници Врбовац, новчана средства у износу од
10.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве
буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге
локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе набавке материјала потребног
за чишћење жбуња и растиња поред пута и сеоског гробља (струна за тример, средства за
уништавање корова), на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, од 8. јуна 2021. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун месне
заједнице Врбовац.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5. 04 - Месне заједнице, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0002 – Функционисање месних заједница,
функција-160, економска класификација 426000, увећањем позиције 153 – „Материјал“ у
финансијском плану Месне заједнице Врбовац, расход по намени 426900–Материјали за
посебне намене.
5. Обавезује се Месна заједница Врбовац 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.
6. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1382/21
У Блацу, 8. јуна 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић
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На основу члана 53. Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 55/14). члана 74. став 1 тачка 13. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 11. Одлуке о општинском
правобранилаштву општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/17),
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 28. маја 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Ђошић Минић, дипломирани правник, из
Стубла, дужности вршиоца дужности Општинског правобраниоца општине Блаце,
због ступања на нову дужност.
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
III Решењем известити: Јасмину Ђошић Минић, Општинску управу општине
Блаце – Посебну организациону јединицу управљање људским ресурсима и
Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и
архиву овог органа.
Број: II-02-1277/21
У Блацу, 28. маја 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић
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На основу члана 74. став 1. тачка 17. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 18. став 2. Одлуке о социјалној заштити општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 1/20), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 28. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за испитивање стамбених потреба социјално угрожених лица
I Овим решењем разрешава се и именује члан Комисије за испитивање стамбених
потреба социјално угрожених лица (oбразована Решењем Општинског већа општине Блац,
бр. II-02-589/20, од 12. марта 2020. год.) (у даљем тексту: Комисија).

Блацу.

II Разрешава се дужности члана Комисије:
- Ана Златковић Антић, из Блаца, запослена у Центру за социјални рад „Блаце“, у
Именује се за члана Комисије:
- Даница Вељовић, из Блаца, запослена у Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу.

III Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решење доставити: именованима, Центру за социјални рад „Блаце“ и архиви
овог органа.
Бр. II-02-1269/21
У Блацу, 28. маја 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић
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На основу члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 др. закон и 47/2018) и члана 74. став 1.
тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце”, бр. 5/19), Општинско
веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
И СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
БЛАЦЕ
Члан 1.
Правилником о награђивању ученика основних и средњих школа и студената
високошколских установа из буџета општине Блаце (у даљем тексту: Правилник), уређује
се поступак награђивања ученика основних и средњих школа и студената високошколских
установа, као и критеријуми за додељивање истих.
Члан 2.
Општина Блаце, сваке године, Одлуком о буџету општине Блаце предвиђа средства
за награђивање ученика и студената.
Врсту награде утврђује Општинско веће општине Блаце на основу расположивих
средстава, примерена условима времена у коме се награда додељује и приликама у Блацу,
а додељиваће се за резултате остварене у текућој школској години.
Члан 3.
У циљу подстицања ученика и студената за остваривање бољих резултата у
образовно-васпитном раду, општина Блаце, додељује награде ученицима који похађају
основну и средњу школу и високошколску установу, са седиштем у Блацу, као и ученике и
студенте који похађају основну и средњу школу или високошколску установу ван
територије општине Блаце, под условом да имају пребивалиште на територији општине
Блаце.
Награде се утврђују у две категорије, и то:
I категорија:
1) награда за најбољег ученика – ученик завршног разреда основне и средње школе,
којег је Наставничко веће школе прогласило за „Ученика генерације“
2) награда за најбољег студента – студента завршне године основних студија, којег
је Наставно веће прогласило за „Најбољег студента“.
II категорија:
3) награда за ученике који су освојили награде на републичким и званичним
међународним такмичењима, за изузетна постигнућа у основном и средњошколском
образовању и промоцији науке;
4) награда за ученике од трећег до шестог разреда који су освојили награде на
званичним окружним такмичењима, за изузетна постигнућа у образовању и промоцији
науке, с обзиром на то да за овај узраст нису педвиђена званична републичка такмичења.
Члан 4.
Награде из члана 3. за школе и високошколску установу са територије општине
Блаце, додељују се на основу података достављених Општинском већу општине Блаце од
стране школа и високошколске установе.
Школе и високошколска установа из става 1. овог члана достављају детаљне
податке о ученицима који треба да буду награђени, као и доказе о оствареном успеху.
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Члан 5.
Према расположивим средствима ученици и студенти могу бити награђени:
- књигама,
- куповином школског прибора, рачунарске опреме, спортских реквизита и слично,
- путовањима, екскурзијама, излетима, наменским посетама и
- новчаним наградама.
Члан 6.
Право на награде I категорије, из члана 3. став 1. тач. 1) и 2) имају и ученици
завршних разреда основних и средњих школа, као и студенти завршне године основних
студија високошколских установа са пребивалиштем на територији општине Блаце, а који
похађају основну и средњу школу или високошколску установу ван територије општине
Блаце.
За остваривање права из става 1. овог члана ученици и студенти дужни су да
поднесу захтев Општинском већу општине Блаце, непосредно преко Писарнице
Општинске управе општине Блаце, или путем редовне поште на адресу: Општинско веће
општине Блаце, Карађорђева бр. 4, 18420 Блаце.
Захтев из става 2. овог члана обавезно мора да садржи: доказ о пребивалишту
ученика, односно студента, као и доказ о томе да је ученик проглашен „учеником
генерације, односно „најбољим студентом“ (одлука Наставничког већа, односно
Наставног већа диплома и др.).
Рок за подношење појединачних захтева за остваривање права из члана 3. став 1.
тачка 1) и 2) је 30 дана од дана када је Наставничко веће ученика прогласило „Учеником
генерације“ или студента „Најбољим студентом“.
Захтеви поднети након дефинисаног рока ставом 4. овог члана неће се разматрати.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о награђивању
ученика основне и средње школе и студената високошколске установе у Блацу
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/15).
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сужбеном
листу општине Блаце“.
Број: II-400-1481/21
У Блацу, 25. јуна 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић 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), и члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 28. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за набавку грађевинског материјала намењеног стварању и
побољшању услова становања породица избеглица са територије општине Блаце
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за набавку грађевинског материјала намењеног
стварању и побољшању услова становања породица избеглица са територије општине
Блаце
(у даљем тексту: Комисија), у саставу:
-Драгиша Гочманац, повереник за избеглице и миграције општине Блаце, за
председника,
-Јелена Чамагић, дипл. правник, запослена у Општинској управи општине
Блаце, за заменика председника,
-Ана Недељковић, дипл. инг. грађевине, запослена у Општинској управи
општине Блаце, за члана,
-Марија Минић, дипл. економиста, запослена у Општинској управи општине
Блаце, за члана, и
-Дејан Кнежевић, специјалиста струковни инж. грађевинарства, запослен у
Општинској управи општине Блаце, за члана.
II Задатак Комисије је да: донесе Правилник о раду који мора бити усклађен са
предлогом правилника објављеним на интернет страници Комесаријата за избеглице и
миграције РС (www.kirs.gov.rs), да у складу са Правилником и одредбама Уговора о
сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова
становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, број: II-400-934/21 од
12.4.2021. године, спроведе поступак објављивања јавног позива за избор корисника, да за
потребе поступка по службеној дужности прибавља неопходну документацију потребну за
учешће на јавном позиву за избор корисника, утврди услове и мерила за избор корисника,
спроведе поступак израде и оглашавање предлога листе корисника, утврди поступак
подношења приговора и одлучивања по истом, спроведе поступак израде и оглашавање
коначне листе корисника, донесе одлуку о додели помоћи за побољшање услова
становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, изјављене жалбе на одлуку о
додели помоћи проследи Општинском већу општине Блаце на даљу надлежност, обавља
и друге послове од значаја за предмет напред наведеног Уговора.
III Решење доставити именованима и Комесаријату за избеглице и миграције
Републике Србије.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-02-1251/2021
У Блацу, дана 28. маја 2021. године
Обрада:
Драгана Раденковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић 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), и члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 27. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за одабир корисника Програма народних кухиња и
расподелу пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице са територије
општине Блаце
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за одабир корисника Програма народних кухиња и
расподелу пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице са територије
општине Блаце (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
1. Драгиша Гочманац, секретар Црвеног крста Србије за општину Блаце, за
председника,
2. Валентина Павловић, запослена у Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу, за
члана и
3. Катарина Тимотијевић, запослена у Општинској управи општине Блаце, за
члана.
II Задатак Комисије је да у сарадњи са локалном самоуправом, председницима
Месних заједница, Центром за социјални рад, организацијом Црвеног крста, невладиним
организацијама и удружењима на територији општине Блаце, изврши одабир корисника:
за Програм народих кухиња на основу критеријума: лица која не остварују никакав
приход (корисници НСП-а), самохрана старачка домаћинства, пензионери са најнижим
пензијама, гранични случајеви –лица чија примања за мали новчани износ прелазе цензус
за остваривање права на материјално обезбеђење породице а налазе се у стању социјалне
потребе и одабир корисника за расподелу пакете хране и хигијене социјално
најугроженијим породицама са територије општине Блаце на основу критеријума:
угрожене породице из удаљених сеоских средина, самохрана старачка домаћинства,
породице на граници остваривања права из социјалне заштите, породице без сталних
прихода –корисници новчане социјалне помоћи, породице са више деце и породице које
имају инвалидно лице.
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број: II-02-1546/2020
од 28. 7. 2020. године.
IV Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:II-02-1252/2021
У Блацу, дана 27. маја 2021. године
Обрада:
Драгана Раденковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 13. став 5., члана 20. став 1. тачка 15) и члана 44. став 1. тачка 5)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/2007,
83/2014- други закон, 101/2016 –други закон и 47/2018), члана 16. Закона о полицији
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), члана 70. став 1.
тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и чл. 4, 5, 7
и 16. Одлуке о оснивању Савета за безбедност општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 8/21), Председник општине Блаце, дана 14. јуна 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за безбедност општине Блаце
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност општине Блаце (у даљем тексту: Савет), као
посебно радно тело Скупштине општине Блаце, у следећем саставу:
за председника
-Иван Бургић, председник општине Блаце,
за заменика председника
-Драган Стошовић, начелник Полицијске станице у Блацу.

Блацу,
Блацу,

за чланове:
-Никола Милинчић, заменик председника општине Блаце,
-Јасмина Лапчевић, начелник Општинске управе општине Блаце,
-Златан Миљковић, начелник Топличког управног округа,
-Бојан Петровић, командир Полицијске испоставе у Блацу,
-Радољуб Дуњић, директор Дома здравља Блаце,
-Милан Ћурчић, в.д. директора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у
-Гордана Ђорђевић, директорка Средње школе, са седиштем у Блацу,
-Марија Ћурчић, директорка Основне школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у
-Раде Ђорђевић, представник Одељења прекршајног суда.

II Савет је надлежан да:
–донесе Пословник о раду Савета;
-сачини и објави Анализу стања безбедности на територији општине Блаце и у том циљу
да прикупља информације од надлежних органа и организација и врши испитивање јавног
мњења ради идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници и
утврђивања приоритета по питању безбедности у областима: безбедности људи и имовине,
насилничког криминала (вршњачко насиље, насиље у породици, хулиганизам и други
облици насиља), болести зависности, јавног реда и мира, комуналног реда, спречавања
дискриминације, заштите животне средине, безбедности саобраћаја, спречавања и
сузбијања других асоцијалних и девијантних понашања у свим областима живота и рада,
колективне безбедности становништва и други, као и осећаја сигурности и других
проблема везаних за квалитет живота;
–сачини и објави Стратегију за безбедност у локалној заједници, ради на спровођењу и
прати спровођење Стратегије;
–сачини и објави Акциони план за унапређење одређених области безбедности, ради на
спровођењу и прати спровођење Акционог плана;
–припреми и реализује Комуникациони план, ради на спровођењу и прати спровођење
Комуникационог плана;
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–формира радне групе за поједина питања и поједине области безбедности у локалној
заједници, као и ради реализовања Стратегије и Акционог плана;
–доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке;
–сарађује са партнерским и спољним субјектима;
–спроводи и прати спровођење пројеката који се односе на безбедност у локалној
заједници;
–промовише превенцију и значај безбедности у локалној заједници и активности које се
спроводе ради њеног постизања;
–пружа савете везане за питања безбедности у локалној заједници и у том циљу подржи
партнерске односе и ближу сарадњу надлежних органа, организација и грађана;
–упознаје јавност са улогом и деловањем Савета;
–подноси извештај о свом раду Скупштини општине Блаце по потреби, а најмање два пута
годишње.
III Савет има секретара који обавља административно техничке послове за Савет.
За секретара се именује Јелена Чамагић, запослена у Општинској управи општине Блаце.
IV Чланови Савета именују се на мандатни период од четири године.
V Решење доставити: именованима, Министарству унутрашњих послова –
Полицијској управи Прокупље, Полицијској станици Блаце и архиви овог органа.
VI Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-02-1420/2021
У Блацу, 14. јуна 2021. године
Обрада:
Драгана Раденковић с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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