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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/2014-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 27. и 28. 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) и члана 43. став 1. 
тачка 6) Статута општине Блаце (,,Службени лист општине Блаце", бр. 5/19),  Скупштина општине Блаце, 
на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, доноси 

 ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРЕНОС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком покреће се поступак за пренос права јавне својине на непокретности из јавне 

својине Републике Србије, у јавну својину општине Блаце, и то катастарских парцела: бр. 7027, у реалном 
уделу од 30656/31156 и објектима постојећим на истој парцели уписаним у катастар и означеним од броја 
1-12, у уделу 1/1 КО Блаце, све уписано у листу непокретности брoj 3235 КО Блаце; катастарских парцела: 
бр. 7381/1, површине 894 м², бр. 7381/2, површине 456 м², бр. 7384, површине 30836 м², бр. 7398/1, 
површине 5829 м², бр. 7398/2, површине 105 м², бр. 7399, површине 1079 м², уписане у листу 
непокретности  бр. 4490 КО Блаце; катастарских парцела: бр. 7382, површине 3505 м², бр. 7307,  површине 
212 м², обе уписане у лист непокретности 915 КО Блаце.  

Члан 2. 
Предлаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак и изврши 

пренос права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Блаце, без накнаде, 
то катастарских парцела: бр. 7027, у реалном уделу од 30656/31156 и објектима постојећим на истој 
парцели уписаним у катастар и означеним од броја 1-12, у уделу 1/1 КО Блаце, све уписано у листу 
непокретности брoj 3235 КО Блаце; катастарских парцела: бр. 7381/1, површине 894 м², бр. 7381/2, 
површине 456 м², бр. 7384, површине 30836 м², бр. 7398/1, површине 5829 м², бр. 7398/2, површине 105 м², 
бр. 7399, површине 1079 м², уписане у листу непокретности  бр. 4490 КО Блаце; катастарских парцела: бр. 
7382, површине 3505 м², бр. 7307,  површине 212 м², обе уписане у лист непокретности 915 КО Блаце. 

Члан 3. 
Предметно земљиште налази се у Блацу, уписано у листовима непокретности: бр. 3235, бр. 4490 и 

бр. 915 КО Блаце, укупне површине 73572 м², а у државној својини Републике Србије. 

Члан 4. 
Предлаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе поступак и изврши 

пренос права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Блаце, без накнаде, 
на објектима постојећим на катастарској парцели бр. 7027, уписаним у катастар и означеним од броја 1-12, 
у делу 1/1, уписани у листу непокретности 3235 КО Блаце, и то:  на објекат  бр.1,  површине 159 м², зграда 
пољопривреде, државна својина РС, објекат бр. 2, површине 500 м²,  помоћна зграда, објекат бр. 3, 
површине 399 м², помоћна зграда, објекат бр. 4, површине 312 м², помоћна зграда, објекат бр. 5, површине 
279 м², помоћна зграда, објекат бр. 6, површине 196 м², помоћна зграда, објекат бр. 7 површине 190 м², 
помоћна зграда, објекат бр. 8, површине 141 м², помоћна зграда, објекат бр. 9, површине 90 м², помоћна 
зграда, објекат бр. 10, површине 33 м², помоћна зграда, објекат бр. 11, површине 24 м², помоћна зграда и 
објекат бр. 12, површине 7 м², помоћна зграда, сви објекти у државној својини Републике Србије. 

Члан 5. 
Поступак преноса права јавне својине на непокретностима из члана 1. ове Одлуке покреће се ради 

реализације пројекта везаних за туризам, угоститељство, зеленило, спорт и рекреацију, који би знатно 
повећао запосленост у оквиру локалне самоуправе, односно предлог за пренос у јавну својину јединице 
локалне самоуправе од посебног значаја за развој општине Блаце.  

Члан 6. 
На основу ове Одлуке Општинско правобранилаштво општине Блаце покренуће поступак преноса 

права јавне својине са Републике Србије у својину општине Блаце, без накнаде пред Републичком 
дирекцијом за имовину Републике Србије. 

Члан 7. 
Ближа права и обавезе у вези са преносом непокретности регулисаће се уговором о преносу 

непокретности, који у име општине Блаце закључује Председник општине. 
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Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“ 

и доставља се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије и Општинском правобранилаштву 
општине Блаце. 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 20) Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени  гласаник РС", бр. 129/07 и 83/2014-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 
чл. 27. и 28. 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) и члана 43. Статута општине Блаце (,,Службени лист општине Блаце", бр. 
5/19). 

 Разлог за доношење овакве одлуке је допис Општинског правобранилаштва општине Блаце број Р. 
бр.13/18 од 31.12.2020 и допис Републичке дирекције за имовину Републике Србије бр. 464-1408/2020-03 
од 22.12.2020. године, којим обавештавају да је потребно да надлежни орган Општине Блаце донесе 
Одлуку са предлогом на основу које би се пред овом Дирекцијом у складу са Законом о јавној својини 
покренуо поступак за располагање непокретностима, преносом права јавне својине Републике Србије у 
јавну својину општине Блаце и то катастарска парцела 7027, у реалном уделу од 30656/31156 и објектима 
постојећим на истој парцели уписаним у катастар и означеним од броја 1-12, у делу 1/1 КО Блаце, све 
уписано у листу непокретности бр. 3235 КО Блаце, кп. 7381/1  површине 894 м², кп.7381/2 површине 
456м², кп. 7384 површине 30836 м², 7398/1 површине 5829 м², 7398/2 површине 105 м², кп.7399 површине 
1079 м², уписане у листу непокретности бр. 4490 КО Блаце,  кп. 7382 површине 3505 м², и кп. 7307 
површине 212 м², обе уписане у лист непокретности  бр. 915 КО Блаце. Предметно земљиште налази се у 
Блацу, уписано у листовима непокретности бр. 3235, бр. 4490 и бр. 915 КО Блаце, укупне површине 73572 
м², у државној својини Републике Србије, а ради реализације пројекта везаних за туризам, угоститељство, 
зеленило, спорт и рекреацију, који би знатно повећао запосленост у оквиру локалне самоуправе, односно 
предлог за пренос у јавну својину јединице локалне самоуправе од посебног значаја за развој  општине 
Блаце.  

Планом генералне регулације насеља Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 07/17), наведена зона 
Блачког језера има претежну намену за туризам, угоститељство, зеленило, спорт и рекреацију. У овој зони 
је тренутно изграђено само фудбалско игралиште, док израда Плана детаљне регулације треба да 
предвиди различите садржаје за рекреацију становништва као што су: јавни спортско-рекреативни 
простори, дечија игралишта, објекти у функцији туризма, пешачке и бициклистичке стазе и сл.. Блачко 
језеро, лежи јужно од насеља Блаце, на кп бр. 7380 КО Блаце. Формирано је уз реку Блаташницу, и 
акумулира воду из подземних издани. Језеро је на надморској висини од 385 м, укупне површине 12 ха. 
Језеро је дугачко око 800 м, широко 200 м и планира се његово уређење као будући туристички 
потенцијал. У овој зони је изграђено само фудбалско игралиште.  

Развој туризма, спортско-рекреативних садржаја и сл., могуће је везати за природне и створене 
атракције на простору општине, између осталих и Блачко језеро, које је до сада неоправдано занемаривано 
и запуштено. Само језеро је зарасло у вегетацију и захтева значајне радове на уређењу, како би се могло 
туристички активирати. 

Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину, планирана су следећа средства за: Програм 4, 
1502-Развој туризма, Програмска активност:1502-0002-Промоција туристичке понуде,текући расходи у 
износу од 1.430.000,00 динара, и Програм 4, 1502-Развој туризма, Пројекат: 1502-5001-Уређење 
туристичке зоне Блачко језеро Издаци за нефинансијску имовину у износу од 18.000.000,00 динара. 

Имајући у виду напред наведено, те да парцеле наведене у члану 1. ове Одлуке, које задовољавају 
услове за реализацију пројеката, која би по својој величини, позицији и по осталим карактеристикама за 
развој туризма, спортско-рекреативних садржаја и сл., могуће је везати за природне и створене атракције 
на простору општине, између осталих и Блачко језеро. Будући да су предметне непокретности уписане као 
јавна својина Републике Србије, једини начин за прибављање, односно пренос из јавне својине Републике 
Србије у јавну својину општине Блаце,  да је прибављање без накнаде, а сходно члану 27. и 28. Закона о 
јавној својини. 

На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских аката Скупштина 
општине Блаце, на 7. седници, одржаној дана 13.1.2021. године, већином гласова од присутних одборника, 
донела је одлуку као у диспозитиву. 

Број I-463-41/2021 
У Блацу, 13. јануара 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  ПРЕДСЕДНИК 
          Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник РС", бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/16-др. закон и 47/2018), чл. 27. и 28. 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) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце (,,Службени лист 
општине Блаце", бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 
2021. године, доноси 

 ОДЛУКУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРЕНОС ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 
СА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком покреће се поступак за пренос права јавне својине на непокретности 

из јавне својине Републике Србије, у јавну својину општине Блаце, и то земљишта 
означеног као катастарске парцеле бр. 7895/16 КО Блаце, површине 12.000 м², уписане у 
лист непокретности бр. 4490 КО Блаце, са обимом удела 1/1.  

Члан 2. 
Предлаже се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије да спроведе 

поступак и изврши пренос права јавне својине из јавне својине Републике Србије у јавну 
својину општине Блаце, без накнаде, земљишта означеног као катастарска парцела бр. 
7895/16 КО Блаце, површине 12.000 м², уписане у лист непокретности бр. 4490 КО Блаце, са 
обимом удела 1/1.  

Члан 3. 
Поступак преноса права јавне својине на непокретностима из члана 1. ове одлуке 

покреће се ради обезбеђивања земљишта за потенцијана инвестициона улагања, односно 
изградњу производних, пословних и административних објеката, отворених и затворених 
складишта, објеката инфраструктуре, објеката велетрговине (мегамаркети), бензинских и 
гасних станица, који би знатно повећали запосленост у оквиру локалне самоуправе, а које 
би биле од посебног значаја за развој општине Блаце.  

Члан 4. 
На основу ове одлуке Општинско правобранилаштво општине Блаце покренуће 

поступак преноса права јавне својине са Републике Србије у јавну својину општине Блаце, 
без накнаде, пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије. 

Члан 5. 
Ближа права и обавезе у вези са преносом непокретности регулисаће се уговором о 

преносу непокретности, који у име општине Блаце закључује председник општине. 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“ и доставља се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије и 
Општинском правобранилаштву општине Блаце. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 46. став 1 тачка 
2( Закона о локалној самоуправи (,,Сл.  гласаник РС" бр.129/07 и 83/2014-др.закон, 101/16-
др. закон и 47/2018), чл. 27. и 28. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/17, 95/2018 и 153/2020) и члана 74. 
став 1. тачка 2) Статута општине Блаце (,,Службени лист општине Блаце", бр. 5/19). 
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Планом генералне регулације насеља Блаце („Сл. лист општине Блаце“ бр. 7/17), 
наведена зона, у којој се налази кат. парцела бр. 7895/16 КО Блаце, површине 12.000 м², 
уписана у лист непокретности 4490 КО Блаце, има претежну намену радне зоне, означена 
као целина Д, подцелина Д.9., у којој је дозвољена изградња производних, пословних и 
административних објеката, отворених и затворених складишта, објеката инфраструктуре, 
објеката велетрговине (мегамаркети), бензинских и гасних станица, под условом да се не 
деградира постојеће стање животне средине. На предметној кат. парцели већ постоји 
изграђена инфраструктурна мрежа, односно водоводна и електро мрежа, док се у 
непосредној близини налази и трафо станица (удаљена 50 м од исте).  

У складу са општим циљевима дефинисаним Стратегијом одрживог развоја Општине 
Блаце, општим циљем 2. ''Развијена пољопривредна производња и прерада усклађена са 
стандардима ЕУ'' и општим циљем 3. ''Развој средњих и малих предузећа'' општина Блаце 
тежи привлачењу инвестиција у сектор прехрамбене индустрије, конкретно прераде воће 
како би унапредила капацитете за складиштење и прераду воћа, нарочито шљиве као 
највећег пољопривредног потенцијала општине. 

На дан 31. децембра 2020. год. општина Блаце не располаже ни изграђеним ни 
неизграђеним грађевинским земљиштем у јавној својини општине Блаце које је важећим 
планским документом планирано за радну зону, односно за изградњу пословних и 
производних објеката . 

Како би побољшала сопствену  позицију по питању понуде Greenfield локација и на 
тај начин увећала шансе за привлачење инвестиција, покреће се поступак за прибављање 
земљишта на кат. парцели бр. 7895/16 КО Блаце, у јавну својину оштине Блаце. 

Имајући у виду напред наведено, те да  парцела наведена у члану 1. ове одлуке, по 
свом положају, величини и осталим карактеристикама одговара задовољавању општих 
интереса општине Блаце, предметна кат. парцела би се привела намени у складу са Планом 
генералне регулације насеља Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/17). Будући да је 
предметна непокретност уписана као јавна својина Републике Србије, једини начин за 
прибављање, односно пренос из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине 
Блаце, је прибављање без накнаде, а сходно чл. 27. и 28. Закона о јавној својини. 

На основу свега напред наведеног и цитираних одредби закона и подзаконских аката 
Скупштина општине Блаце, на 7. седници, одржаној дана 13.1.2021. године, већином 
гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву. 

 
 

Број: I-463-74/2021 
У Блацу, 13. јануара 2021. године 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                                                Дејан Мијајловић с.р.                                                                             

 
 

 

Службени лист Општине Блаце број 1/2021 Страна 4



           
              
         На основу члана 32.  став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 
10) и тачка 18) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у 
Блацу за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године (Финансијски извештај за трећи 
квартал у 2020. години), број 0016 од 13.1.2021. године. 

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

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

општине Блаце“. 
 
 
 

Број: I-023-88/2021 
У Блацу, 13. 1. 2021. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 
10) и тачка 18) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Блаце“, са седиштем у 
Блацу, на План и програм пословања предузећа за 2021. годину, број 0017 од 13.1.2021. 
године. 

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

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

општине Блаце“. 
 
 
 

Број: I-023-87/2021 
У Блацу, 13. 1. 2021. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 7) и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),  и члана 
43. став 1. тачка 4) Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, донела је   
 

 
ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања за општину Блаце за 2021. годину. 
 
                                                                 
                                                                Члан 2. 

 
Саставни део ове Одлуке чини Локални акциони план запошљавања за општину Блаце 

за 2021. годину. 
 
                                                                Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
 
Број: I-101-2720/2021 
У Блацу, 13. јануара 2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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ОПШТИНА БЛАЦЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЛОКАЛНИ  АКЦИОНОГ  ПЛАН  ЗАПОШЉАВАЊА 
 

ЗА ОПШТИНУ  БЛАЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блаце, јануар 2021. годинe 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 

1. УВОД 
 
 

2. КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 
 
 

- МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

- МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

- ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 
 

                            1.    РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
                               

2. СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ 
 

                     -     ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ 
 
                     -     ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
  

       -     ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА 
ОПШТИНУ БЛАЦЕ 
     
      -     ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

                    -     ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА 
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УВОД 
Локални акциони план запошљавања за 2021. годину за општину Блаце (у даљем тексту: 

ЛАПЗ) представља основни инструмент запошљавања у 2021. години. Њиме се дефинишу 
приоритети и циљеви политике запошљавања за 2021. годину и утврђују програми и мере који ће се 
реализовати у 2021. години на територији општине Блаце, како би се достигли циљеви и постигло 
повећање запослености. ЛАПЗ представља обједињени годишњи преглед програма или мера активне 
политике запошљавања на локалном нивоу (као одговора на идентификовано стање, потребе и 
могућности локалног тржишта рада) и интегрални део политике локалног економског развоја. 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 38/15113/17 и 113/17 – 
др.закон). 

Основни циљ активне политике запошљавања у 2021. години у Републици Србији усмерен 
је ка успостављању ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености, као и да се 
политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ. У 
складу са основним циљем политике запошљавања, стратешким и реформским документима од 
значаја и утицаја на политику запошљавања, и уз уважавање карактеристика националног 
тржишта рада, утврђени су следећи приоритети политике запошљавања у 2021. години: 

1) Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 
2) Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и 

подршка регионалној и локалној политици запошљавања; 
3) Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 

 
Приоритети политике запошљавања у 2021. години произашли су из реалних потреба и део 

су стратешких опредељења и средњорочних циљева, тако да неће бити у потпуности реализовани 
у 2021. години. Ипак, неопходно је наставити са реализацијом активности које се на њих односе 
како би се у наредним годинама достигли жељени резултати. 
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КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 
 
МАКРО - ЕКОНОМСКИ ОКВИР  

              Број регистрованих запослених за 2019. годину по подацима Републичког завода за 
статистику,  у општини Блаце био је 2268 запослених.  

Према подацима Републичког завода за статистику чији је извор Агенција за привредне 
регистре, број активних привредних друштава у 2019. у Општини Блаце био је 99, док је активних 
предузетника било 356. 

 
Ако знамо да је блачка општина једно неразвијено претежно пољопривредно подручје, оваква 

економска активност, може се сматрати прилично обећавајућом. 
Циљеви активне политике запошљавања су: 

1. повећање запослености, 
2. улагање у људски капитал, 
3. социјална инклузија. 
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1. Повећање запослености и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у 
приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно од 
повећања такозваних „добрих послова“. 

2. Улагање у људски капитал огледа се у анализи и планирању образовне политике у складу са 
потребама тржишта рада и унапређењу квалитета образовања и обука нарочито у делу који се 
односи на кратке обуке и практичну наставу. 

3. Социјална инклузија односи се на одређени број грађана који су у немогућности да се укључе и 
постану продуктивни део друштвене заједнице, без обзира који је разлог у питању (недостатак 
основних знања, немогућност за доживотним учењем, сиромаштва и дискриминације).  
Проблеми  у области запошљавања и програми за њихово решавање, пројектују се на све 

појединачне локалне средине, те и на Блаце у Топличком региону.  
 
  Приоритети политике запошљавања у општини Блаце у 2021. години су: 
-побољшање услова за запошљавање младих,  
 -побољшање услова за запошљавање категорија маргиналних група. 
 
    Административни и географски положај 

Општина Блаце, по површини је мања копаоничка општина (306 км²), смештена у Топличкој 
котлини, на источним падинама Копаоника и југозападним падинама Јастрепца. Само Блаце 
смештено је поред реке Блаташнице на око 12 км узводно од њеног улива у Расину. На надморским 
висинама од 380-430 мнм (средња висина 395 мнм), Блаце лежи на вододелници сливова река Расине 
и Топлице. Иако има периферан инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне 
коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу, и 
Прокупљу, што представља повољан транзитни положај ( најкраћи пут између Топличке и 
Крушевачке котлине). Кроз општину протичу мањи водотоци Блаташнице ( притоке Расине) и 
Барбатовачке реке (притоке Топлице). Територија општине Блаце се граничи са севера територијом 
општине Крушевац, са истока општином Прокупље, са југа Куршумлијом и са запада општином 
Брус. 

Хидролошки раритет представља Блачко језеро, површине око 12 ха које се напаја подземним 
водама Блаташнице. 

По попису из 2002.године, општина Блаце има 13 759 становника. 
По попису из 2011.године, општина Блаце има 11 686 становника. 

 
       Број становника по насељима:   
 

  Општина БЛАЦЕ  Број становника  
  Насеље/година  1948  1953  1961  1971  1981  1991  2002  
1  Алабана  483  489  370  298  227  180  146  
2  Барбатовац  1020  1125  947  691  568  424  356  
3  Блаце  1824  2181  2564  3373  4362  5228  5465  
4  Брежане  221  230  191  151  92  77  61  
5  Вишесело  381  388  358  315  202  145  117  
6  Врбовац  566  598  503  403  302  244  161  
7  Горња Драгуша  605  604  475  409  389  361  258  
8  Г. Јошаница  968  1031  989  830  635  549  329  
9  Горње Гргуре  869  884  741  636  516  388  327  
10  Горње Сварче  530  592  440  318  223  178  128  
11  Доња Драгуша  358  402  335  268  213  180  120  
12  Доња Јошаница  410  426  377  290  197  142  98  
13  Доња Рашица  236  186  180  180  123  94  98  
14  Доње Гргуре  410  435  344  244  211  121  127  
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15  Доње Сварче  430  434  349  278  196  161  122  
16  Дрешница  320  356  332  270  216  125  102  
17  Ђуревац  547  541  491  463  410  397  353  
18  Качапор  188  196  171  144  94  104  72  
19  Кашевар  928  748  626  576  497  418  336  
20  Криваја  533  532  437  387  267  220  173  
21  Кутловац  486  497  421  351  284  226  180  
22  Лазаревац  436  422  345  242  179  159  114  
23  Мала Драгуша  420  430  322  299  241  201  157  
24  Међухана  493  538  429  356  303  263  187  
25  Музаће  375  392  436  350  287  189  152  
26  Попова  650  662  580  455  369  273  224  
27  Пребреза  871  884  756  607  513  400  329  
28  Претежана  256  253  259  260  181  161  114  
29  Претрешња  547  572  517  379  264  217  150  
30  Придворица  491  514  437  318  253  201  124  
31  Рашица  400  496  438  342  285  244  183  
32  Сибница  897  947  899  716  609  549  470  
33  Стубал  558  544  505  490  468  467  396  
34  Суваја  274  268  210  167  116  87  89  
35  Суви До  1087  1132  956  741  603  505  389  
36  Трбуње  1241  1262  1119  961  851  710  559  
37  Чунгула  1259  1284  1125  887  714  484  419  
38  Чучале  571  572  557  398  373  279  233  
39  Џепница  313  334  371  312  272  235  231  
40  Шиљомана  224  227  197  176  157  123  110  
 УКУПНО-1991       15149 
  УКУПНО-2002.г.  23676  24608  22099  19331  17262  15709  13759  
 УКУПНО-2011.г.       11 686 

 
 
Етничка структура 

Од укупно 11686 становника општине, у самом Блацу живи 5261, а у сеоским насељима 6607, 
по попису из 2011. године. По националној или етничкој припадности 11479 изјашњени су као Срби, 
17 као Црногорци, 8 Југословени, 7 је Горанаца, 5 Мађара, 9 Македонаца, 70 Рома, 1 Рус, 3 Хрвата, 1 
Чех, неизјашњених и неопредељених је 16, по регионaлној припадности 5 и непознато: 138. 
 
Кретање становништва 
         Кретање становништва у општини Блаце карактеришу три основне детерминанте: 
        -низак наталитет, 
        -повећане стопе морталитета, 
        -миграциони процеси. 
  Иако Општина Блаце има површину мању од просека за Централну Србију (просек 504 км², 
Општина Блаце 306 км²), она спада у општине Србије са малим бројем становника (11 686 
становника према попису 2011. године) и мањом густином насељености (45 ст/км²)   у односу на 
Централну Србију (98 ст/км²). У односу на своје непосредно окружење, које има врло сличне  
географске и социо-економске предиспозиције за насељавање, однос површине и броја  
становника Општине Блаце   (45 ст/км²) мањи је него у осталим топличким општинама (Житорађа 
Куршумлија, Прокупље). 
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Број становника општине Блаце константно опада, а становништво стари већ више од  

шездесет година. Овом процесу је, пре свега, допринело континуирано пражњење сеоских  
насеља. Једино насеље чији број становника расте је општински центар, који је и највеће насеље у 
Општини. 
 

• Изузетно лоша старосна структура, а посебно у насељима Придворица, Доње 
Сварче,Доња Јошаница и Попова; 
• Изузетно висока вредност негативног природног прираштаја; 
• Велик удео породица без деце; 
• Недовољна заступљеност терцијарног сектора у контигенту активног  
становништва  које обавља занимање у насељима без општинског центра; 
• Мала залиха радне снаге, с обзиром на високу искоришћеност активног 
становништва; 

  
  
МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

Општину Блаце, као изразито пољопривредни крај, карактерише недовољна развијеност у 
појединим секторима  делатности,  поготово  производним  и  прерађивачким к а п а ц и т е т и м а  
и    организацијом појединих услуга, што се негативно одражава и на постојећу мрежу насеља. 
Слична ситуација је и у околним општинама, посебно брдског предела, које су такође слабије 
развијене, те се на основу овога може констатовати да су присутне тешкоће регионалног 
карактера, превазилазећи локалне оквире. 

Слабе материјалне могућности општинске власти условљавају и одговарајуће субвенције од 
стране републичке владе, како би подстакла процес комуналног и урбаног опремања насеља. У  
насељима  од 101 до 500 становника интензивни су процеси емиграције, депопулације и 
старења становништва, (стопа живорођених по подацима из 2014.године била је 7  а стопа 
умрлих исте године била је 20, стопа природног прираштаја је -13, 26% од укупног броја 
становника старија је од 65 година) услед неповољне економске ситуације. Деаграризација као 
процес који води смањивању броја становника орјентисаних ка пољопривреди, још увек је 
слабо  изражена, што са аспекта развоја мреже насеља не мора да представља проблем, јер  
опремање и развој сеоских подручја  и  квалитета  живљења  у  селима  треба  да  иде  упоредо  
са  развојем  економске  моћи становништва и пораста индивидуалног стандарда, али и 
улагањима друштвене заједнице у развој села. 

Запошљавање  је  један  од  кључних  интереса  Општине,  јер  је  значајан  индикатор  
економског  и социјалног стања. На подручју општине Блаце акценат је на отварању радних 
места, пре свега кроз подстицање предузетништва и отварања малих капацитета тј. 
породично/домаћинског бизниса (мали прерађивачки погони, мини фарме, пружање  
пољопривредних, грађевинских и туристичких услуга), што је у складу са карактеристикама 
овог простора (малим демографским капацитетом, развијеним предузетничким духом) и 
оријентацијом на одржив развој локалне економије односно равномернији развој општинске 
територије као и јачање социјалне кохезије. 

Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Блаце за 2019. годину, износи 41.076,00 
динарa. 

На  евиденцији  НСЗ  у  испостави  Блаце,  закључно  са  месецом новембром  2020.  године, је 
934 лица. Општина Блаце учествује са 9,24% незапослених у укупном броју незапослених лица 
Топличког округа. 
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АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 
ПО ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

Блаце 934 9,24 % 
Житорађа 1.816 17,96 % 
Куршумлија 2.535 25,07 % 
Прокупље 4.827 47,73 % 

ТОПЛИЧКИ ОКРУГ 10.112 100,00% 
 

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 
 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Општина Блаце  спада у ред неразвијених општина у Србији и има проблем незапослености и 
као таква предузима све мере и активности везано за   решавање тог проблема. 
        Буџетом за 2020. годину Општина Блаце определила је значајна финансијска средства, у оквиру 
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
Општине Блаце за 2020. годину. Сва средства су намењена за пољопривредне произвођаче и то: за 
куповину пољопривредне механизације, опрему у свим видовима примарне производње, субвенција 
камате на пољопривредне кредите и субвенција за вештачко осемењавање (репроматеријалом у 
сточарству). 

И за 2021. годину биће опредељен значајан буџет за пољопривреду, јер се бележи повећан број 
младих људи који се опредељују да повећају број музних крава или површине под воћем због 
могућности да своје производе ту пласирају. 
  Развој предузетништва подстицала је и Национална Служба за запошљавање (НСЗ) преко 
њене филијале у општини Блаце, и то не само финансијском већ и нефинансијском подршком. У том 
смислу током 2020. године при НСЗ обављено је неколико семинара обуке са лицима која планирају 
да започну сопствени посао. 
 
СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ  

У Општини Блаце према подацима Републичког завода за статистику има регистрованих 
запослених према општини рада у 2019. години 2268 а према општини пребивалишта 2518 
запослених. 

Велики број запослених од укупног броја, запослен је у: 
     - Општинској управи општине Блаце,                                         
     - Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу,  
     - Средњој школи Блаце, у Блацу,                          
     - ЈКП „Блаце“, у Блацу,                                             
     - Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу,          
     - Прекршајном суду у Блацу,                                        
     - Дому здравља Блаце, у Блацу,                                  
     - Електро привреди Србије- Блаце,                         
     - Црвеном крсту Блаце.         
                                  

У друштвеном сектору запослених има још у Пошти, Телекому, Културном центару „Драинац“, 
Народној библиотеци „Рака Драинац“, Предшколској установи „Наша радост“, Установи за одржавање 
објеката у јавној својини Блаце.  

Велики број предузетничких радњи и привредних друштава у лацу запошљава већи број људи, 
од којих по броју запослених посебно можемо издвојити: ДОО Лазар, ДОО Телекомуникација, ДОО 
Ивко книтс, ДОО Аки комерц, ДОО Млин Тимотијевић, ДОО Металпласт Павловић, ДОО Ћуре ДМД, 
ДОО MIDI ORGANIC, OD MIA. 
          Према степену развијености општина Блаце спада у групу недовољно развијених локалних 
самоуправа чији је степен развијености испод 60% републичког просека.  
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Иако је статистички још увек недовољно развијено подручје, са израженом миграцијом и 
смањењем радно способног становништва, као и непосредно окружење, постоје одређени 
позитивни помаци. У већини случајева спроведена је релативно успешна транзиција и 
приватизација некадашњих друштвених предузећа, док убрзани развој предузетништва (број 
предузетника је у 2019. години (356), већи за више од 40% у односу на број (250) из 2006.године) 
нарочито у домену прерађивачке индустрије и услужних делатности постепено надоместа 
дугогодишње пропадање и стагнацију, те привредни показатељи имају знаке постепеног опоравка. 
Најзначајније привредне активности су пољопривреда (воћарство, сточарство, ратарство, органска 
пољопривреда), агроиндустрија (прерада воћа и поврћа, прерада млека, млинско-пекарска 
индустрија), грађевинарство, трговина, угоститељство и услужне делатности, текстилна индустрија и 
трикотажа, туризам, гумарска индустрија.  

Према подацима на крају 2019. године, на територији општине Блаце послује 99 активних 
привредних друштава и 356 предузетничких радњи. Број привредних друштава задњих година 
стагнира, док се број предузетника истовремено повећава,  те је број предузетника у истом периоду 
порастао је за око 10% (2017. регистровано је -327 предузетника, а 2019. године-356).  

Најзначајнији привредни субјекат и практично носилац привредног развоја општине је Д.О.О. 
„Лазар“, са седиштем у Блацу, привредно друштво које у свом саставу има савремену млекару, фарму 
млечних (1200) крава, сарађује са више од 1000 пољопривредних газдинстава и прерађује око 80.000 
литара млека дневно. У области агроиндустрије важно је поменути експанзију млинско-пекарске 
индустрије чији су носиоци привредна друштва: О.Д. „Миа“, Д.О.О. „Аки комерц“, Д.О.О. „Млин 
Тимотијевић“ , као и  предузеће за откуп и прераду „Midi organic“ Д.О.О. са седиштем у Доњем 
Гргуру, главног промотера органске производње и једног од најзначајнијих извозника. Привредни 
развој обезбеђују и привредна друштва и предузетници у области металске, гумарске, дрвне 
индустрије, трговине, саобраћаја и транспорта. 
 Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду 2017-2019. приметан је благи 
раст броја запослених, раст просечне зараде за око 20% (41.076 РСД на крају 2019. у односу на 35.256 
РСД из 2017.), кao и пад броја незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање 
(1340 на крају 2019.). Укупан број запослених у општини Блаце, према подацима из 2019. године 
износи 2518 лица. У структури запослености доминирају запослени у привредним друштвима и 
предузетничким радњама, затим у државним органима, установама, јавним предузећима, школама, 
финансијским организацијама и институцијама. 

Кључни проблеми садашњег развоја су поред незапослености, недовољна улагања и скромна 
буџетска средства, али и изражена депопулација и процес старења становништва, што је 
наглашеније у руралном подручју. Општина Блаце, иако једна од најмањих Србији, располаже 
одређеним потенцијалима који превазилазе локални значај, што се посебно односи на могућности 
за развој агроиндустрије.  

Имајући у виду основна обележја, разноврсност и атрактивност природних потенцијала (пре 
свега пољопривредне ресурсе), степен њихове активираности, као и изграђене прерадне капацитете, 
може се рећи да се пред општином Блаце и поред крупних ограничења отварају реалне могућности за 
остваривање динамичнијег развоја, преусмеравање демографских токова и превазилажење обележја 
неразвијености, а обзиром на значајне предности општине које се огледају у природним ресурсима, 
повољном транзитном положају, еколошки чистој средини, великим улагањима у инфраструктуру, 
позиције приватног предузетништва, као и у опредељености локалне управе за обезбеђивање 
најповољнијих услова за потенцијалне инвеститоре. 
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Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље
Укупно 1.349 2.174 2.526 5.386 11.435
Жене 662 1.077 1.281 2.592 5.612

Укупно 1.526 2.308 2.615 5.659 12.108
Жене 749 1.130 1.317 2.693 5.889

Укупно 1.450 2.353 2.646 5.677 12.126
Жене 708 1.156 1.332 2.726 5.922

Укупно 1.482 2.342 2.661 5.757 12.242
Жене 720 1.162 1.341 2.765 5.988

Укупно 1.363 2.323 2.698 5.650 12.034
Жене 655 1.165 1.375 2.693 5.888

Укупно 1.361 2.192 2.547 5.674 11.774
Жене 652 1.098 1.292 2.709 5.751

Укупно 1.329 2.142 2.517 5.508 11.496
Жене 644 1.059 1.285 2.653 5.641

Укупно 1.255 2.221 2.486 5.400 11.362
Жене 618 1.101 1.267 2.622 5.608

Укупно 1.264 2.056 2.429 4.981 10.730
Жене 625 1.018 1.233 2.411 5.287

Укупно 1.239 2.011 2.415 4.904 10.569
Жене 616 1.003 1.220 2.389 5.228

Укупно 1.272 2.031 2.386 5.037 10.726
Жене 635 1.014 1.220 2.434 5.303

Укупно 1.310 2.021 2.426 5.128 10.885
Жене 653 999 1.234 2.488 5.374

Укупно 1.340 2.083 2.487 5.254 11.164
Жене 671 1.016 1.259 2.520 5.466

Укупно 1.347 2.063 2.538 5.182 11.130
Жене 670 1.002 1.277 2.471 5.420

Укупно 1.381 2.075 2.509 5.291 11.256
Жене 685 1.016 1.250 2.533 5.484

Укупно 1.375 2.108 2.515 5.296 11.294
Жене 685 1.036 1.242 2.539 5.502

Укупно 1.357 2.107 2.483 5.262 11.209
Жене 676 1.040 1.239 2.529 5.484

Укупно 1.367 2.168 2.518 5.305 11.358
Жене 683 1.078 1.261 2.555 5.577

Укупно 1.240 2.208 2.500 5.155 11.103
Жене 615 1.115 1.252 2.502 5.484

Укупно 1.065 2.134 2.454 5.015 10.668
Жене 521 1.077 1.219 2.443 5.260

Укупно 894 1.964 2.463 5.110 10.431
Жене 428 986 1.202 2.481 5.097

Укупно 919 2.035 2.470 4.744 10.168
Жене 435 1.039 1.200 2.334 5.008

Укупно 928 1.917 2.490 4.816 10.151
Жене 439 971 1.208 2.369 4.987

Укупно 934 1.816 2.535 4.827 10.112
Жене 440 929 1.246 2.370 4.985

71,30 89,86 104,49 94,13 92,90
69,70 87,18 101,93 91,87 90,58

100,65 94,73 101,81 100,23 99,62

III 2019

X 2020

IX 2020

VIII 2020

VII 2020

V 2019

VII 2019

VIII 2019

V 2020

III 2020

VI 2020

Т4 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО МЕСЕЦИМА И ПОЛУ

I 2020

Топлички округ
Назив општине

Просек 
2019

IV 2019

Месец

I 2019

II 2019

VI 2019

XI 2020

XI 2020 / X 2020

IX 2019

X 2019

XI 2019

XII 2019

XI 2020 / XI 2019

II 2020

IV 2020

XI 2020 / XII 2019
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Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље
Топлички 

округ
Укупно 934 1.816 2.535 4.827 10.112
Жене  440 929 1.246 2.370 4.985
Укупно 146 862 893 1.613 3.514
Жене  76 475 428 822 1.801
Укупно 50 80 30 340 500
Жене  18 35 8 131 192
Укупно 282 433 537 989 2.241
Жене  109 166 205 398 878
Укупно 275 367 778 1.329 2.749
Жене  130 213 427 706 1.476
Укупно 1 5 8 30 44
Жене  0 0 2 4 6
Укупно 42 23 55 136 256
Жене  22 13 38 72 145
Укупно 61 15 89 117 282
Жене  40 9 47 71 167
Укупно 77 31 145 270 523
Жене  45 18 91 166 320
Укупно 0 0 0 2 2
Жене  0 0 0 0 0
Укупно 0 0 0 1 1
Жене  0 0 0 0 0

Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље
Топлички 

округ
Укупно 934 1.816 2.535 4.827 10.112
Жене  440 929 1.246 2.370 4.985
Укупно 27 59 74 173 333
Жене  7 37 37 80 161
Укупно 85 145 243 463 936
Жене  47 91 110 229 477
Укупно 105 194 287 529 1.115
Жене  56 124 138 280 598
Укупно 114 156 238 383 891
Жене  58 87 111 214 470
Укупно 82 154 249 416 901
Жене  48 80 133 211 472
Укупно 114 191 276 468 1.049
Жене  53 107 151 222 533
Укупно 91 240 263 544 1.138
Жене  41 131 136 294 602
Укупно 102 222 298 633 1.255
Жене  52 125 166 341 684
Укупно 97 247 330 675 1.349
Жене  42 93 172 324 631
Укупно 117 208 277 543 1.145
Жене  36 54 92 175 357

60-65

55-59

50-54

40-44

Назив округа / Назив општине

25-29

15-19

45-49

I

II

IV

Укупно

III

VI-1

30-34

35-39

VI-2

Т5 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ПОЛУ И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ 
НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

V

Назив округа / Назив општине

Укупно

20-24

VIII

VII-2

VII-1

Т6 НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ, ПОЛУ И ОПШТИНАМА НА КРАЈУ 
НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

 

Службени лист Општине Блаце број 1/2021 Страна 18



 
 

 
 
 
ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2021. ГОДИНИ 

Општина Блаце је за 2021. годину предвидела реализацију програма за стварање позитивне 
климе за инвестирање у производњу, што је предуслов за запошљавање, пре свега младих и 
смањивање њихове незапослености,  као и подршка отварању нових радних места преко програма 
Националне службе за запошљавање.             
 
 ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
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  Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, створена је 
могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) који би са укључивањем 
социјалних партнера, утицали на доношење програма активне политике запошљавања на локалном 
нивоу. 

Општина Блаце је препознала потребу формирања ЛСЗ-а, у чијем саставу су: 
1. Владимир Митровић, за председника Савета; 
2. Биљана Ђурић из Блаца, запослена у Националној служби за запошљавање-филијала 

Блаце; 
3. Анђелка Павловић, из Блаца, запослена у Општинској управи Општине Блаце; 
4. Предраг Конатаревић запослен у Општинској управи општине Блаце; 
5. Љубодраг Красић, запослен у Општинској управи Општине Блаце. 

 
ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 
ЗА ОПШТИНУ БЛАЦЕ 
 

1. Програм стручне праксе 
Програм подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци  за које је стечено 
одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања 
услова за полагање стручног испита кад је то законом односно правилником предвиђено као посебан 
услов за самосталан рад у струци. 
 

2. Програм организовања јавних радова 
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у 
складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова 
користе се за: 

-исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове,  
-накнаду трошкова извођења јавних радова      
-у случају потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.   
 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава буџета Републике 

Србије, и буџета локалне самоуправе, средства из донација, кредита као и средства доприноса за 
случај незапослености и других извора. 

 За реализацију овог програма из средстава локалне самоуправе, планирано је укупно 
1.500.000,00 динара, док се од ресорног министарства (средства из буџета Републике Србије) очекује 
подршка овом програму у износу који зависи од програма и расписаних конкурса НСЗ.  

Да би локална самоуправа могла да конкурише за поменута средства из буџета Републике 
потребно је да има: формиран локални савет за запошљавање; донет Локални акциони план 
запошљавања за општину Блаце и да обезбеди бар половина потребних средстава, осим ако се не 
ради о неразвијеној општини каква је општина Блаце, онда је довољно обезбедити мање од половине 
средстава.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА 
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Редни 
број 

НАЗИВ ПРОГРАМА УКУПАН ИЗНОС 

1. Програм стручне праксе   200.000,00 динара 

2. Програм организовања јавних радова 1.300.000,00 динара 

УКУПНО:  1. 500.000,00 динара 
 
ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА 

Реализацијом Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Блаце  за 
2021. годину би се кренуло са активним решавањем проблема незапослености у општини Блаце.  

Очекује се да ће реализација Локалног акционог плана запошљавања Општине Блаце за 
2021.годину у значајној мери допринети повећању броја ангажованих незапослених лица на 
територији општине Блаце. 
 
          Број: I-101-2720/2021 
          У Блацу, 13. јануара 2021. године 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                   Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 238. став 1. тачка 1), 525., 526. и 529. став 1. Закона о привредним 

друштвима (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 36/11, 99/11, 83/14 –други закон, 
5/15 и 44/18, 95/18 и 91/19), члана 27. став 3. Закона о јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 79/2005 –други закон, 81/2005 - исправка другог 
закона, 83/2005–исправка другог закона и 83/2014 –други закон), члана 32. став 1. тачка 6) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-
други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 13. јануара 2021. године, доноси 

 
 

 ОДЛУКУ 
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕО ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „БЛАЦЕ“ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о покретању поступка ликвидације 

Туристичке организације „Блаце“, број I-022-2600/2020 од 20.12.2020. године (Службени 
лист општине Блаце“ број 19/2020), у даљем тексту: Одлука, на следећи начин: 
- у члану 1. ставу 1. Одлуке, после речи: „(„Службени лист општине Блаце“, бр. 13/16 и 
5/19)“, додају се речи: „са претежном делатношћу 84.13-Уређење пословања и допринос 
успешнијем пословању економије, пословним бројем рачуна: 840-0000001206664-79, МБР 
17898892, ПИБ 109865687, уписаном у Регистар установа код Привредног суда у Нишу, 
решењем под пословним бројем Fi.176/2016 дана 27.12.2016. године“. 
- члан 1. став 3. Одлуке мења се тако што уместо речи: „у Регистру привредних субјеката 
Агенције за привредне регистре“ сада стоје речи: „ у Регистру установа код Привредног 
суда у Нишу“. 

Члан 2. 
Члан 5. став 3. Одлуке, мења се тако што уместо речи: „Општинско веће општине 

Блаце“, сада стоје речи: „Комисија за административна питања Скупштине општине Блаце“. 
 

Члан 3. 
Члан 6. Одлуке мења се тако што уместо речи: „поднети Агенцији за привредне 

регистре“, сада стоје речи: „ поднети Привредном суду у Нишу“. 
 

Члан 4. 
Члан 8. Одлуке мења се тако што уместо речи: „од стране Агенције за привредне 

регистре“, сада стоје речи: „од стране Привредног суда у Нишу“. 
 

Члан 5. 
Члан 10. Одлуке мења се тако што уместо речи: „Регистра привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре“, сада стоје речи „оснивача, „Службеном листу општине 
Блаце“ и на огласној табли Туристичке организације Блаце“. 

  
Члан 6. 

Члан 15. Одлуке мења се тако што уместо речи: „Регистра привредних субјеката 
Агенције за привредне регистре“ сада стоје речи: „Регистра установа Привредног суда у 
Нишу“. 

Члан 7. 
У свему осталом Одлука о покретању поступка ликвидације Туристичке 

организације „Блаце“, број I-022-2600/2020 од 20.12.2020. године (Службени лист општине 
Блаце“ број 19/2020) остаје неизмењена. 
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Члан 8. 

Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о покретању 
поступка ликвидације Туристичке организације „Блаце“, број I-022-2600/2020 од 20.12.2020. 
године (Службени лист општине Блаце“ број 19/2020). 

 
Члан 9. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 20.12.2020. године донела 

Одлуку о покретању поступка ликвидације Туристичке организације „Блаце“, број I-022-
2600/2020 од 20.12.2020. године, која је објављена у Службеном листу општине Блаце“ број 
19/2020). 

 С обзиром да је Туристичка организација „Блаце“, са седиштем у Блацу 
регистрована у регистру установа код Привредног суда у Нишу решењем број Fi.176/2016 
дана 27.12.2016. године, то je Општинско веће општине Блаце, у складу са чланом 74. став 
1. тачка 1), тачка 7) и тачка 9) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 
број 5/19), дало Скупштини општине Блаце Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке 
о покретању поступка ликвидације над Туристичком организацијом „Блаце“, на даљу 
надлежност и поступање. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте, што је 
прописано и у одредбама члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце. 

На 7. седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 13.01.2021. године, 
позивајући се на цитиране одредбе законских и подзаконских аката, Скупштина општине 
Блаце, већином гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву. 
 

Број: I-022-64/2021 
У Блацу, 13. јануара 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                 Дејан Мијајловић с.р. 

 
 

Службени лист Општине Блаце број 1/2021 Страна 23



           
              
         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 
11) и тачка 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Центра за социјални рад „Блаце“, 
са седиштем у Блацу за 2021. годину, број: 01-1539/20 од 17. децембра 2020. године. 

 
 
II Решење доставити: Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и 

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

општине Блаце“. 
 
 
 

Број: I-022-2675/2021-1 
У Блацу, 13. 1. 2021. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Дејан Мијајловић с.р. 
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         На основу члана 32.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 
11) и тачка 53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),  
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
 
  

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Домског одељења за смештај 
одраслих и старијих при Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу за 2021. 
годину, број: 01-1538/20 од 17. децембра 2020. године. 

 
 
II Решење доставити: Домском одељењу за смештај одраслих и старијих при Центру 

за социјални рад „Блаце“, Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 
 
 
 

Број: I-022-2675/2021 
У Блацу, 13. 1. 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, 34/2010-
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 13. јануара 2021. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
          I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Блаце, 
дана 13.1.2021. године, Гордани Ђорђевић, из Блаца, са изборне листе „Коалиција 
Александар Вучић – за нашу децу“. 
          II Закључак доставити: Гордани Ђорђевић, 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“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
                 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.  

Гордана Ђорђевић, из Блаца, одборница у Скупштини општине Блаце, са изборне 
листе „Коалиција Александар Вучић – за нашу децу“, председнику Скупштине општине 
Блаце, поднела је неопозиву оставку на место одборника у Скупштини општине Блаце, 
заведену код овог органа под бројем I-02-49/202 дана 06. јануара 2021. године.  

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 7. седници одржаној дана 13.1.2021. године, након достављања извештаја 
Комисије за административна питања од 12.1.2021. године, донела закључак о 
утврђивању престанка мандата одборници Гордани Ђорђевић, из Блаца, са изборне 
листе „Коалиција Александар Вучић-за нашу децу“, на основу писане оставке, што 
представља правно - релевантан разлог за утврђивање престанка њеног 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-02-49/2021 
              У Блацу, 13.1.2021. 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 13. јануара 2021. године, донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
          I  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Блаце, дана 13.1.2021. 
године, Славољубу Милутиновићу,  предузетнику, из Блаца, са изборне листе „Коалиција 
Александар Вучић – за нашу децу“. 
          II Закључак доставити: Славољубу Милутиновићу, 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“. 

О б р а з л о ж е њ е 
                 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 12.1.2021. године, 
утврдила је да је одборнику Гордани Ђорђевић, из Блаца, са изборне листе „Коалиција 
Александар Вучић – за нашу децу“, престао одборнички мандат, због поднете оставке, што 
представља правно - релевантан разлог за утврђивање престанка њеног 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 Славољубу Милутиновићу, предузетнику, 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 7. седници одржаној 
дана 13.1.2021. године, у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним изборима донела 
закључак о потврђивању одборничког мандата Славољубу Милутиновићу, предузетнику, 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 сагласностио прихватању одборничког мандата, број: I-02-85/2021 од 
12.1.2021. 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-02-91/2021 
              У Блацу, 13.1.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ                                 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                            Дејан Мијајловић  
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На основу члана 120. став 6 тачка 11) и 121. став 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други 
закон, 10/2019 и 6/2020), члана 3. и 4. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2018) и члана 43. став 1. тачка 67) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 13. јануара 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  дужности члана Општинског савета родитеља именовани на 

предлог васпитно образовних и образовно-васпитних установа са седиштем на територији 
општине Блаце,  и то: 

 
-Арнела Јанковић, именована на предлог Основне школе „Стојан Новаковић“, са 

седиштем у Блацу, и 
-Небојша Мијовић, именован на предлог Основне школе „Стојан Новаковић“, са 

седиштем у Блацу. 
 
II Решењем известити именоване, Основну школу „Стојан Новаковић“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члана 120. став 6 тачка 11) Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да Савет родитеља предлаже представника и његовог заменика за 
локални савет родитеља, док је чланом 121. став 1. истог закона прописано да локални савет 
родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, града, 
односно градске општине. 

На седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 13.1.2021. године, предложено је 
да се разреше дужности члана Општинског савета родитеља, именовани на предлог Основне 
школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, и то: Арнела Јанковић, из Блаца и Небојша 
Мијовић, из Блаца.  

 С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе закона и подзаконских аката, 
на 7. седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 13.1.2021. године, већином гласова од 
присутних одборника,  одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-78/2021 
У Блацу, дана 13.1.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 7. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 
47/18), члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 48/94 и 11/98) и члана 43. став 1. тачка 8. и тачка 67. Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 
дана 13. јануара 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за спровођење референдума на територији месне 
заједнице Блаце о питању изјашњавања грађана за увођење самодоприноса за одржавање 
градског гробља и капеле у Блацу:  

-Милован Вучетић, из Блаца. 
II Решење доставити именованом, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви Скупштине 
општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), прописано је да 
Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности, те да се број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних 
тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 
5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују питања од 
значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце прописано је да 
за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања мишљења на предлоге 
прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и 
овим Пословником, образују се стална радна тела Скупштине. Чланове сталних радних тела 
предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини (члан 63.)  

Како је Скупштини општине Блаце, Одборничка група Социјалистичке партије Србије, 
доставила предлог кандидата за чланове комисија, број: 1/2021 од 11.1.2021. године, у коме се 
за члана Комисије за спровођење референдума на територији месне заједнице Блаце о питању 
изјашњавања грађана за увођење самодоприноса за одржавање градског гробља и капеле у 
Блацу предлаже Милован Вучетић, из Блаца, позивајући се на цитиране одредбе закона и 
подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 13.1.2021. године, 
већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у року од 
30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-25/2021-6 
У Блацу, дана 13.1.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
члана 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 
15/2016 и 88/2019), члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за спровођење  јавног конкурса за избор 

директора у јавним предузећима општине Блаце: 
-Михајло Пршић, из Међухане. 
II Решење доставити именованом, Одељењу за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.)  

Како је Скупштини општине Блаце, Одборничка група Социјалистичке партије 
Србије, доставила предлог кандидата за чланове комисија, број: 1/2021 од 11.1.2021. 
године, у коме се за члана Комисије за спровођење  јавног конкурса за избор директора 
у јавним предузећима општине Блаце предлаже Михајло Пршић, из Међухане, 
позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских аката, Скупштина општине 
Блаце је на седници одржаној дана 13.1.2021. године, већином гласова од укупног броја 
одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-25/2021-4 
У Блацу, дана 13.1.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 67. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 
2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за представке и жалбе у Скупштини општине 
Блаце: 

-Дејана Стругаревић, из Сибнице. 
II Решење доставити именованој, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.)  

Како је Скупштини општине Блаце, Одборничка група Социјалистичке партије 
Србије, доставила предлог кандидата за чланове комисија, број: 1/2021 од 11.1.2021. 
године, у коме се за члана Комисије за прдставке и жалбе предлаже Дејана 
Стругаревић, из Сибнице, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 13.1.2021. године, 
већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог 
решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-25/2021-1 
У Блацу, дана 13.1.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 
2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за прописе у Скупштини општине Блаце: 
-Тамара Петровић, из Ђуревца. 
 
II Решење доставити именованој, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

листу општине Блаце“. 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.)  

Како је Скупштини општине Блаце, Одборничка група Социјалистичке партије 
Србије, дооставила предлог кандидата за чланове комисија, број: 1/2021 од 11.1.2021. 
године, у коме се за члана Комисије за прописе предлаже Тамара Петровић, из 
Ђуревца, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских аката, Скупштина 
општине Блаце је на седници одржаној дана 13.1.2021. године, већином гласова од 
укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-25/2021-2 
У Блацу, дана 13.1.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 50. и 60. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за равноправност полова у Скупштини 
општине Блаце: 

-Слађана Поповић, из Горње Јошанице. 
II Решење доставити именованој, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.)  

Како је Скупштини општине Блаце, Одборничка група Социјалистичке партије 
Србије, доставила предлог кандидата за чланове комисија, број: 1/2021 од 11.1.2021. 
године, у коме се за члана Комисије за равноправност полова у Скупштини општине 
Блаце предлаже Слађана Поповић, из Горње Јошанице, позивајући се на цитиране 
одредбе закона и подзаконских аката, Скупштина општине Блаце је на седници 
одржаној дана 13.1.2021. године, већином гласова од укупног броја одборника, донела 
одлуку као у диспозитиву овог решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-25/2021-5 
У Блацу, дана 13.1.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и 
члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и  
члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 13/2020), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.1.2021. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  
ЗА ВРАЋАЊЕ УТРИНА И ПАШЊАКА 

 
I ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Комисије за враћање утрина и пашњака у Скупштини 

општине Блаце: 
-Влада Миљојковић, из Кутловца. 
II Решење доставити именованом, Одељењу за буџет, финансије, локалну 

пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и архиви 
Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 36. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије“ број 129/07, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), 
прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности, те да се број радних тела, избор, права и 
дужности председника и чланова радних тела утврђују статутом општине.  

Одредбама члана 47. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ 
број 5/2019), прописано је да Скупштина општине оснива стална и повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности, те да се актом о образовању утврђују 
питања од значаја за рад радног тела.  

Одредбама члана 62. и 63. Пословника раду Скупштине општине Блаце 
прописано је да за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давања 
мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 
послова у складу са Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела 
Скупштине. Чланове сталних радних тела предлажу одборничке групе сразмерно броју 
одборника које имају у Скупштини (члан 63.)  

Како је Скупштини општине Блаце, Одборничка група Социјалистичке партије 
Србије, дооставила предлог кандидата за чланове комисија, број: 1/2021 од 11.1.2021. 
године, у коме се за члана Комисије за враћање утрина и пашњака предлаже Влада 
Миљојковић, из Кутловца, позивајући се на цитиране одредбе закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 13.1.2021. године, 
већином гласова од укупног броја одборника, донела одлуку као у диспозитиву овог 
решења. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

Број: I-02-25/2021-3 
У Блацу, дана 13.1.2021. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                  Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 120. став 1 тачка 11) и 121. став 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други 
закон, 10/2019 и 6/2020), члана 3. и 4. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2018) и члана 43. став 1. тачка 67) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 13. јануара 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ИМЕНУЈУ  СЕ  за члана и заменика члана Општинског савета родитеља на предлог 

васпитно образовних и образовно-васпитних установа са седиштем на територији општине 
Блаце,  и то: 

-Небојша Мијовић, из Блаца, на предлог Основне школе „Стојан Новаковић“, са 
седиштем у Блацу, на дужност члана, и  

-Цвијета Кричак, из Вишесела, на предлог Основне школе „Стојан Новаковић“, са 
седиштем у Блацу, на дужност заменика члана.  

 
II Решењем известити именоване, Основну школу „Стојан Новаковић“, са седиштем у 

Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 
 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члана 120. став 1 тачка 11) Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да Савет родитеља предлаже представника и његовог заменика за 
локални савет родитеља, док је чланом 121. став 1. истог закона прописано да локални савет 
родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, града, 
односно градске општине. 

Одредбама члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2018) прописано је да представника родитеља и његовог заменика у 
Општинском савету, савет родитеља установе предлаже сваке радне, односно школске године, 
у року од 15 дана од дана именовања чланова савета родитеља у установи, а најкасније до првог 
октобра текуће радне, односно школске године, а ставом 3. истог члана прописано је да 
Скупштина општине именује чланове Општинског савета по претходно достављеној одлуци 
директора установе. 

С обзиром на напред наведено, позивајући се на одредбе позитивних законских и 
подзаконских аката,  на 7. седници Скупштине општине Блаце, одржаној дана 13.1.2021. 
године, већином гласова од присутних одборника, одлучено је као у диспозитиву решења. 

Правна поука: решење је коначно у управном поступку, а против истог може се 
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања отправка 
решења. 

 
Број: I-02-78/2021-1 
У Блацу, дана 13.1.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 17. став 7. 
Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије“, број: 
52/11), члана 35. став 8. и 9 и члана  37. став 1., 2. и 5. Закона о култури („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), члана 18. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 79/2005 –други закон, 81/2005 - 
исправка другог закона, 83/2005–исправка другог закона и 83/2014 –други закон) и члана 43. 
став 1 тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 5/19), 
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РАКА ДРАИНАЦ“ БЛАЦЕ 

I Именује се Славица Павличевић, професор разредне наставе, за вршиоца дужности 
директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, до избора директора ове 
установе, а најдуже на период до једне године, почев од 21.1.2021. године од када ступа на 
наведену функцију. 

II Решењем известити: именовану, Народну библиотеку „Рака Драинац“, са седиштем у 
Блацу и архиву Скупштине општине Блаце. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Управни одбор Народне библиотеке „Рака Драинац“ Блаце, након спроведеног Конкурса 
за именовање директора ове установе културе, сачинио је предлог листе кандидата за именовање 
директора Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, са именима кандидата 
који испуњавају услове за именовање директора, број: 234 од 24.12.2020. године,  у смислу 
члана 35. став 8. Закона о култури који прописује да Управни одбор установе обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, док листа садржи мишљење 
управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору. У истом допису Управни одбор навео је да су сви чланови овог органа 
били суздржани у гласању предложених  кандидата за директора Народне библиотеке „Рака 
Драинац“, те су предлог листе кандидата, дописом број: 235 од 24.12.2021. године, доставили 
Скупштини општине Блаце, на надлежност и поступање у смислу става 9. члана 35. Закона о 
култури који прописује да оснивач именује директора са листе.  

Одредбама члана 37. став 1. Закона о култури прописано је да Оснивач може именовати 
вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају 
када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора 
није успео, док је одредбама става 2. прописано да вршилац дужности директора може обављати 
ту функцију најдуже једну годину, а одредбама става 5. овог члана прописано је да вршилац 
дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. 
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Имајући у виду да је Управни одбор Народне библиотеке „Рака Драинац“, био суздржан 

и није доставио конкретан предлог за именовање директора ове установе, то је Одборничка 
група „Александар Вучић –за нашу децу“, Скупштини општине Блаце, са потписима 13 
одборника, доставила предлог за именовање вршиоца дужности Народне библиотеке „Рака 
Драинац“, са седиштем у Блацу, број: I-119-90/2021 од 13.1.2021. године, у коме предлаже да се 
за вршиоца дужности директора „Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, 
именује Славица Павличевић, професор разредне наставе, из Блаца. 

Имајући у виду напред наведено позивајући се на законске надлежности, као и одредбе  
члана  43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце, Скупштина општине Блаце, на седници 
одржаној дана 13.1.2021. године, са већином гласова од присутних одборника, донела је одлуку 
као у диспозитиву овог решења.  

Правна поука: против овог решења се може покренути управни спор пред Управним 
судом у року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

 
Број: I-02-2649/2021 
У Блацу, дана 13. 1. 2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 9. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике 
Србије“, брoj 36/11, 99/11, 83/14 –други закон, 5/15 и 44/18, 95/18 и 91/19), члана 32.став 1. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 
83/2014 – други закон и 101/2016- други закон и 41/18) и члана 43 став 1. тачка 6) Статута 
Општине Блаце („ Службени лист општине Блаце“ број: 5/19), Скупштина општине Блаце, на 
седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЧЛАНА ДРУШТВА 

 ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ „БЛАЦЕ“ ДОО 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ представник члана друштва ветеринарске станице „ Блаце“ доо 
Блаце, испред општине Блаце: 

-Дејан Томић , из Блаца. 
 
II Решењем известити именованог, Ветеринарску станицу „ Блаце“ доо , Одељење за 

привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине 
Блаце  и архиву Скупштине општине. 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објавјено у „Службеном листу 
Општине Блаце“. 

Образложење 

На седници одржаној дана 13.1.2021. године, предложено је да се представник члана 
друштва ветеринарске станице „ Блаце“ доо Блаце, Дејан Томић, из Блаца, разреши дужности 
члана друштва. 

Одредбама члана члана 32.став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи и члана 43. 
став 1. тачка 6) Статута општине Блаце, прописано је да Скупштина општине, у складу са 
законом доноси прописе и друге опште акте.  

 На основу свега напред наведеног, и цитираних одредби закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.1.2021. године, 
већином гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву овог 
закључка. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

 
 Број I-02-92/2021 
 У Блацу, дана 13.01.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                             Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 9. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник 
Републике Србије“, брoj 36/11, 99/11, 83/14 –други закон, 5/15 и 44/18, 95/18 и 91/19), 
члана 32.став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016- други закон и 41/18) и члана 
43 став 1. тачка 6) Статута Општине Блаце („ Службени лист општине Блаце“ број: 
5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13. јануара 2021. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЧЛАНА ДРУШТВА 

 ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ „БЛАЦЕ“ ДОО 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ представник члана друштва ветеринарске станице „ Блаце“ доо 
Блаце, испред општине Блаце: 

-Милан Ковачевић, из Ђуревца. 
 
II Решењем известити именованог, Ветеринарску станицу „ Блаце“ доо, 

Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине 
Општинске управе општине Блаце  и архиву Скупштине општине. 

III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објавјено у „Службеном 
листу Општине Блаце“. 

Образложење 

На седници одржаној дана 13.1.2021. године, предложено је да се за 
представника члана друштва ветеринарске станице „ Блаце“ доо Блаце, именује Милан 
Ковачевић, из Ђуревца. 

Одредбама члана члана 32.став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи и члана 
43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце, прописано је да Скупштина општине, у 
складу са законом доноси прописе и друге опште акте.  

 На основу свега напред наведеног, и цитираних одредби закона и подзаконских 
аката, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.1.2021. године, 
већином гласова од присутних одборника, донела је одлуку као у диспозитиву овог 
закључка. 

Правна поука: против решења се може покренути Управни спор пред судом у 
року од 30 дана од дана пријема отправка решења. 

 
 Број I-02-93/2021 
 У Блацу, дана 13.01.2021. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

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

72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце – Одељење 
органа општине и друштвених органа, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 25. децембра 2020. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 300.000,00 динара, са позиције 90 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
за недостајућа средства за исплату новчане помоћи по правима утврђ еним Одлуком о 
финансијској подршци породици са децом, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 25. децембра 2020. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем 
истих у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце – Општинска управа, Програм 11 – Социјална и 
дечија заштита, Програмска активност: 0901-0006 – Подршка деци и породицама са децом, 
функционална  класификација – 040, економска класификација 472300, уваћањем позиције 152 
– Накнада из буџета за децу и породицу. 

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

 Број: II-400-2674/20 
 У Блацу, 25. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                             Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 113/17, 
95/18, 31/19 И 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе „Стојан 
Новаковић“, у Блацу, на седници одржаној дана 25. децембра 2020. године, доноси 
 

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

 
 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у укупном износу од 200.000 динара, предвиђених 

Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), у 
оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, 
Програмска активност: 2002-0001 – Функционисање основних школа, у финансијском плану Основне 
школе “Стојан Новаковић” у Блацу: са апропријације (позиције) 146 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти, позиције 4727 – „Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“. 

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

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

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

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и 
72/19) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није 
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, на 
захтев Основне школе “Стојан Новаковић”, у Блацу, као колегијални извршни органа општине Блаце, 
према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 14/19, 
2/20 и 16/20) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву, утврдио је да по Одлуци, у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, 
Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, у финансијском плану Основне школе “Стојан Новаковић”, са позиције 4727 – 
„Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“, износ од 110.000 динара, услед остварених 
уштеда и смањене пословне активности изазване тренутном епидемиолошком ситуацијом у овом 
тренутку није могуће искористити, па се иста могу умањити и предвидети за дуге намене. 

 
Број: II-400-2582/20 
У Блацу, 25. децембра 2020. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                          ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                    Иван Бургић с.р.                                                                                        
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуптави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, ...  и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву – обавештење 
Центра за социјални рад „Блаце“, у Блацу, на седници одржаној дана 25. децембра 2020. године, доноси 

 
 О Д Л У К У 

о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву   
 

1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 388.000,00 динара, предвиђених 
Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 14/19, 2/20 и  16/20) у 
оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, 
Програмска активност: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција 150-Текући 
трансфери осталим нивоима власти, у финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“, књижењем 
истих на позицију 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 
програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална класификација 160 и то: 

- позицију 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених, умањити за 149.000.00 динара,  
- позицију 4237 – Репрезентација, умањити за  39.000,00 динара и  
- позицију 4729 – Остале накнаде из буџета, умањити за  200.000,00 динара. 

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

администрацију и јавне набавке.  
  

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: ` Одељењу за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу и архиви 
овог органа. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и 
72/19) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није 
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, 
поступајући по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“ у Блацу, као колегијални извршни орган 
општине Блаце, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу 
апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да се средства у укупном износу од 388.000,00 
динара, по Одлуци, у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Програм 11 – Социјална и 
дечија заштита, Програмска активност: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, 
позиција 150-Текући трансфери осталим нивоима власти, у финансијском плану Центра за социјални рад 
„Блаце“ нису потребна, па је усвојило захтев и одлучило као у изреци ове Одлуке. 

 
Број: II-400-2664/20 
У Блацу, 25. децембра 2020. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                                ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                           Иван Бургић  с.р.                                                                                        
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Б На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, …. и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, по предлогу Општинске управе, 
Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на седници 
одржаној дана 25. децембра 2020. године, доноси 
 

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

 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 1.375.000,00 динара, предвиђених 

Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/19,                                                                        
2/20 и 16/20) у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа књижење истих на позицију 90 
„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-
0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, и то умањењем у оквиру: 

Програма 2 – Комунална делатност: Програмска активност; 1102-0001 – 
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција – 640, економска класификација 425100, 
извор 01– Средства из буџета, позицију 110 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 
износу од 400.000,00 динара, 

Програма 2 – Комунална делатност: Програмска активност; 1102-0002 – Одржавање јавних 
зелених површина, функција – 660, економска класификација 424500, извор 01– Средства из буџета, 
позицију 112 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина, у износу од 
500.000,00 динара, 

Програма 6 – Заштита животне средине: Програмска активност; 0401-0004 – Управљање 
отпадним водама, функција – 520, економска класификација 425100, извор 01– Средства из буџета, 
позицију 132 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 475.000,00 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 Одељењу за управљање капиталним пројектима 
и путевима, комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и 
72/19) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није 
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, на 
захтев Општинске управе, Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, као колегијални извршни органа општине Блаце, према члану 27. Одлуке о буџету 
општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 14/19 и 2/20) (у даљем тексту: Одлука), 
овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да по 
Одлуци, због остварњних уштеда и делом нереализованих планова у овом тренутку није могуће 
искористити планирана средства могу се умањити и предвидети за дуге намене, па како су ова средства 
неискоришћена, могуће је искористити их у друге сврхе. 

 
Број: II-400-2657/20-1 
У Блацу, 25 децембра 2020. год. 
 

   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                            ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                      Иван Бургић с.р.                                                                                   
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Средње школе Блаце, у Блацу, на седници одржаној дана 23. децембра 
2020. године, донело је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријација 

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

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

- позицију 4212 – Енергетске услуге, умањити за 17.640,00 динара, а 
- позицију 4269 – Материјали за посебне намене. увећати за 17.640,00 динара. 
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                   Иван Бургић с.р.      
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 
(„Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, 
финасије и локалну пореску администрацију, дана 25. децембра 2020. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

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

Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 14/19, 
2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Програм 13-Развој културе 
и информисања, Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, 
извор  01- Средства из буџета, по захтеву Културног центра „Драинац“, број 241, од 24. 
децембра 2020. године, на следећи начин: 

 
- позицију 185 - „Плате. додаци и накнаде запослених“, економска класификација 

411100, умањити за 100.000,00 динара,   
- позицију 186 – „Допринос за пензијско и инвалидско осигурање“, економска 

класификација 412100,  умањити за 42.000,00 динара, 
- позицију 195 – „трошкови службених путовања у земљи“, економска класификација 

422100,  умањити за 6.000,00 динара, 
- позицију 204 – „Текуће поправке и одржавање зграда и објеката“, економска 

класификација 425100,  умањити за 15.000,00 динара, 
- позицију 205 – „Текуће поправке и одржавање опреме“, економска класификација 

425200,  умањити за 4.000,00 динара и 
- позицију 188/1 – „Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице“, 

економска класификација 414400,  увећати за  167.000,00 динара. 
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

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

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

 
Број: II-400-2666/20 
У Блацу, 25. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                        ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                  Иван Бургић с.р.        
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, у Блацу, на седници одржаној дана 25. децембра 
2020. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

 
1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. 

годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у оквиру Раздела 5-Општина Блаце 
– Општинска управа, Глава 5.04-Општинска управа/Установа за одржавање објеката у својини општине 
Блаце „Блаце“, Програм 14-Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – 
Функционисање локалних спортских установа на следећи начин: 

1) позицију 275 - „Енергетске услуге“, економска класификација 421200, умањити за 
178.000,00 динара 

      позицију 254 - „Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице“, економска 
класификација 414400, увећати за 160.000,00 динара и 

      позицију 251/1 - „Новчане честитке за  децу запослених“, економска класификација 413100, 
увећати за 18.000,00 динара. 

 
2) позицију 263 - „Административне услуге“, економска класификација 423100, умањити за 

100.000,00 динара, а 
     - позицију 278 - „Материјал за посебне намене“, економска класификација 426900, увећати 

за 100.000,00 динара 
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке. 
 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-2650/20 
У Блацу, 25. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

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

72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Туристичке 
организације „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 25. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Туристичкој организацији „Блаце“, новчана средства у износу од 

130.000,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 
5.- Општина Блаце-Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класиикација 499100, за измирење обавеза по рачуну добављача Електро Серђо, број 
5068/20, по захтеву ове установе, бр. 189/20, од 25. децембра 2020. 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 Туристичке 
организације „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. 05 – Општина Блаце/Туристичка организација „Блаце“, Програм 4 – Развој 
туризма, Програмска активност: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде, функција-473, 
извор средстава 01-Средства из буџета економска класификација 426900, увећањем 
апропријације (позиције) 312 – „Материјали за посебне намене“. 

 
5. Обавезује се Туристичка организација „Блаце“ да уподобе - измене свој финасијски 

план за 2020. годину, са средствима одобреним овим решењем. 
 

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

Број: II-400-2669/20 
 У Блацу, 25. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                               Иван Бургић с.р.      
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финасије и локалну пореску 
администрацију, дана 25. децембра 2020. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

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

апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.03. 
Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, број 237, од 24. децембра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на следећи начин: 

 
- позицију 216 - „Плате, додаци и накнаде запослених“, економска класификација 411100, 

умањити за 75.000,00 динара и  
- позицију 220 – „Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице“, економска 

класификација 414400,  увећати за 75.000,00 динара.  
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

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

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

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-2668/20 
У Блацу, 25. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                         
Општинског већа                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                                 Иван Бургић с.р.        
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце решавајући 
по захтеву Културног центра „Драинац“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 25. децембра 2020. године, 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Културном центру „Драинац“ новчана средства у износу од 
52.000,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- 
Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класификација 499100, по захтеву Културног центра „Драинац“, број 242, од 24. 
децембра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 24. децембра 2020. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквируу делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.02. Општинска 
управа/Културни центар „Драинац“, Програм 13-Развој културе и информисања, Програмска 
активност: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820, економска 
класификација 426900, уваћањем позиције 210 – Материјал за посебне намене. 

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

 Број: II-400-2665/20 
 У Блацу, 25. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                              Иван Бургић с.р.  
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финасије и локалну пореску 
администрацију, дана 29. децембра 2020. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

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

апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.03. 
Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“, Програм 13-Развој културе и информисања, 
Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, по захтеву Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, број 238, од 25. децембра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на следећи начин: 

 
- позицију 217 - „Допринос за пензијско и инвалидско осигурање“, економска класификација 

412100, умањити за 50.000,00 динара и  
- позицију 218 – „Допринос за здравствено осигурање“, економска класификација 412200,  

увећати за 10.000,00 динара, а 
- позицију 241 – „Материјал за посебне намене“, економска класификација 426900,  увећати 

за 60.000,00 динара 
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

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

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

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-2691/20 
У Блацу, 29. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

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

 
   
 

Службени лист Општине Блаце број 1/2021 Страна 53



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

72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 29. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 472.500,00 динара, са позиције 90 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
за измирење обавеза према добављачу ЕЛЕКТРО СЕРЂО, по рачунима број 5076 VP, o д 24. 
децембра 2020. године и број 5077/20 VP, од 24. децембра 2020. године, по захтеву Општинске 
управе, број II-400-2695, од 28. децембра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 28. децембра 2020. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем 
истих у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина, функционална  класификација – 130, економска класификација 426900, 
уваћањем позиције 78 – „Материјал за посебне намене“. 

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

 Број: II-400-2695/20 
 У Блацу, 29. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                Иван Бургић  
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце решавајући 
по захтеву Предшколске установе „Наше радост“, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 29. децембра 2020. 
године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Предшколској установи „Наша радост“ новчана средства у износу 
од 539.881,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 
5.- Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класификација 499100, за потребе исплате солидарне помоћи запосленима, по 
захтеву Предшколске установе, број 464, од 28. децембра 2020. године, на предлог Одељења за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 28. децембра 2020. 
године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквируу делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.06. Општинска 
управа/Предшколска установа „Наша радост“, Програм 8-Предшколско васпитање и 
образовање, Програмска активност: 2001-0001 – Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања, функција 911, економска класификација 423900, уваћањем позиције 
322 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице. 

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

 Број: II-400-2694/20 
 У Блацу, 29. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                Иван Бургић   
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист oпштине 
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Туристичке 
организације „Блаце“, у Блацу, на седници одржаној дана 29. децембра 2020. године, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, доноси 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

 
 

1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. 
годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у оквиру:  

 
Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност: 0602-0001 – Остале опште услуге, функција 130, позиција 47-„Допринос за 
пензијско и инвалидско осигурање“, економска класификација 412100, умањити за 280.500,00 динара, 
у корист: 

Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.05-Општинска управа/Туристичка 
организација Блаце, Програм 4-Развој туризма, Програмска активност: 1502-0002 – Промоција 
туристичке понуде, функција - 473, извор средстава 01-Средства из буџета:  
 

- позицију 285 - „Плате, додаци и накнаде запослених“, економска класификација 411100, 
увећати за 249.000,00 динара 

- позицију 286 - „Допринос за пензијско и инвалидско осигурање“, економска класификација 
412100,  увећати за 24.100,00 динара и 

- позицију 287 - „Допринос за здравствено осигурање“, економска класификација 412200, 
увећати за 7.400,00 динара 

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

администрацију и јавне набавке. 
 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-2692/20 
У Блацу, 29. децембра 2020. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                           Иван Бургић         
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуптави („Сл гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 
103/15, 113/17 и 95/18), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, разматрјући захтев Предшколске 
установе „Наша радост“, у Блацу, на седници одржаној дана 29. децембра 2020. године, доноси 

 
 

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

 
 

1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 509.881,00 динара, предвиђених 
Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 
16/20) у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Глава 5.05 – Општинска 
управа/Предшколска установа „Наша радост“ Блаце, Програм 8 – Предшколско васпитање и 
образовање, Програмска активност: 2001-0001 – Функционисање и остваривање прешколског 
васпитања и образовања, економска класификација 465100, извор 01 средства из буџета, са позиција: 

- позиције 324 - 416100 – „Награде запосленима и остали пос. расходи“, износ од 91.157,00 
динара, 

- позиције 325 – 421100 „Трошкови платног промета и банкарских услуга“, износ од 28.000,00 
динара, 

- позиције 326 – 421200 „Енергетске услуге“, износ од 147.524,00 динара, 
- позиције 327 – 421300 „Комуналне услуге“, износ од 43.000,00 динара, 
- позиције 329 – 421500 „Трошкови осигурања“, износ од 10.992.00 динара. 
- позиције 331 – 423300 „Услуге образовања и усавршавања запослених“, износ од 3.041,00 

динара, 
- позиције 333 – 423600 „Услуге за домаћинство и угоститељство“, износ од 10.300,00 динара, 
- позиције 332 – 423400 „Услуге информисања“, износ од 25.000,00 динара, 
- позиције 335 – 423900 „Остале опште услуге“, износ од 34.337,00 динара, 
- позиције 337 – 424300 „Медицинске услуге“, износ од 24.591,00 динара, 
- позиције 338 – 424900 „Остале специјализоване услуге“, износ од 18.000,00 динара, 
- позиције 339 – 425100 „Текуће поправке и одржавање објеката“, износ од 18.172,00 динара, 
- позиције 340 – 425200 „Текуће поправке и одржавање опреме“, износ од 25.625,00 динара, 
- позиције 342 – 426300 „Материјали за образовање и усавршавање запослених“, износ од 

16.660,00 динара и 
- позиције 346 – 482200 „Обавезне таксе“, износ од 13.482,00 динара и књижење истих на 

позицију 90  „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, програмска 
активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална класификација 160. 
 
 2. Реализацију ове Одлуке извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију.  
  

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити Одељењу за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, Прешколску установу „Наша радост“, у Блацу и 
архиви овог органа. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 113/1) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације 
које није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за 
које нису предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће 
општине Блаце, решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“ у Блацу, да ће средства 
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планирана на као колегијални извршни орган општине Блаце, према члану 27. Одлуке о буџету 
општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20) (у даљем тексту: 
Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је 
да се средства у износу од 509.881,00 динара, по Одлуци, предвиђена на наведеним позицијама у 
оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, Глава 5.05 – Општинска 
управа/Предшколска установа „Наша радост“ Блаце, Програм 8 – Предшколско васпитање и 
образовање, Програмска активност: 2001-0001 – Функционисање и остваривање прешколског 
васпитања и образовања, неће бити потребна, па је усвојио захтев и одлучио као у изреци ове Одлуке. 

 
Број: II-400-2693/20 
У Блацу, 29. децембра 2020. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                        ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                     Иван Бургић                                                                                          
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 
113/17, 95/18, 31/19 И 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 14/19  и 2/20), Општинско веће општине Блаце, по захтеву Општинске управе 
општине Блаце, на седници одржаној дана 30. децембар 2020. године, доноси 
 

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

 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства и умањење истих у износу од 1.530.000,00 

динара, предвиђених Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), у оквиру Раздела 5 – Општина Блаце - Општинска управа, и књижење истих 
на позицију 90  „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 
програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална класификација 160. 

Умањење вршити са: 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина: 
- позиције 49 – „Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова“, економска 

класификација 414100, функција 130, умањењем за 200.000,00 динара, 
- позиције 60 – „Трошкови службених путовања у земљи“, економска класификација 422100, 

функција 130, умањењем за 50.000,00 динара, 
- позиције 61 „Трошкови службених путовања у иностранство“, економска класификација 422200, 

функција 130, умањењем за 50.000,00 динара 
- позиције 62 – „Административне услуге“, економска класификација 423100, функција 130, 

умањењем за 30.000,00 динара,  
- позиције 64 – „Услуге образовања и усавршавања запослених“, економска класификација 423300, 

функција 130, умањењем за 100.000,00 динара, 
- позиције 72 – „Текуће поправке и одржавање зграда и објеката“, економска класификација 

425100, функција 130, умањењем за 100.000,00 динара и 
- позиције 83 – „Новчане казне и пенали по решењу судова“, економска класификација 483100, 

функција 130, умањењем за 150.000,00 динара.  
 
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Шифра: 0602, Програмска активност: 0602-

0006 – Инспекцијски послови: 
- позиције 88 – „Остале специјализоване услуге“, економска класификација 424900, функција 130, 

умањењем за 150.000,00 динара.  
 

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Шифра: 0602, Програмска активност: 0602-
0014 – Управљање у ванредним ситуацијама: 

- позиције 95 – „Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност“, економска  
класификација 425200, функција 130, умањењем за 50.000,00 динара.  
 

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Шифра: 0701, Програмска 
активност: 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре: 

- позиције 142 – „Земљиште“, економска класификација 541100, функција 451, умањењем за 
650.000,00 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 архиви овог органа. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 72/19) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
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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, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце 
за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 14/19 и 2/20) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да 
доноси одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу од 
1.530.000,00 динара, по Одлуци, предвиђена на наведеним позицијама  у оквиру Раздела 5 – Општина 
Блаце - Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, неће бити потребна, 
могуће је искористити их у друге сврхе. 

 
Број: II-400-2715/20 
 У Блацу, 30 децембар 2020. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                           ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                        Иван Бургић                                                                                          
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 На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист 
oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце, решавајући по 
захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и јавне 
набавке, дана 30. децембра 2020. године, доноси 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени у апропријацијама 

 
  

1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 
2020. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), у оквиру Раздела 5-
Општина Блаце - Општинска управа, Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
Програмска активност; 0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
функционална класификација - 130, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, 
за обезбеђење недостајућих средстава за исплату накнаде по уговору о делу за децембар 2020. 
године, број II-400-2717, од 30. децембра 2020, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набввке, тако што: 
   

- позицију 46 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), економска 
класификација 411100, умањити за 90.000,00 динара, а 
  

- позицију 64 – Стручне услуге, економска класификација 423500, увећати за  
90.000,00 динара,  
 

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

 
Број: II-400-2717/20 
У Блацу, 30. децембра 2020. године  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 30. децембра 2020. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 6.000.000,00 динара, са позиције 90 

„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска 
управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, 
за обезбеђење средстава за измирење обавеза према приспелим пријавама по расписаном 
Конкурсу за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање раѕвоја у општини 
Блаце у 2020. години, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 30. децембра 2020. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем 
истих у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце – Општинска управа, Програм 5 – Пољопривреда и 
рурални развој, Програмска активност: 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници, функционална  класификација – 421, економска класификација 
454100, уваћањем позиције 126 – Текућњ субвенције за пољопривреду. 

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

 Број: II-400-2716/20 
 У Блацу, 30. децембра 2020. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                                Иван Бургић  
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Општинско веће oпштине Блаце, на седници одржаној дана 30. децембра 2020. 

године, на основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 74. став 1. тачка 
2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), разматрало је 
Измену Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Блаце за 2020. годину и донело је 
 
 

О Д Л У К А 
 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ Измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2020. годину, број 
II-400-2050/2020, oд 22. децембра 2020. године, на који је Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије, решењем број 320-00-08702/2020-09, од 28. 
децембра 2020. године, дало претходну сагласност. 

                                                                                         
II Саставни део ове Одлуке чини  Измена Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2020. 
годину, број II-400-2050/2020, oд 22. децембра 2020. године,. 

 
III Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
IV Одлуку објавити у „Службеном листу општине Блаце“.     

  
Број II-400-2730/20 
У Блацу, 30. децембра 2020. год.   
                                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                             Иван Бургић с.р.  
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 На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и члана 74. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020. годину („Сл. лист 
oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Скупштине општине Блаце, решавајући по захтеву 
Општинске управе општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и јавне набавке, 
дана 30. децембра 2020. године, доноси 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени у апропријацијама 

 
  

1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 
2020. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), у оквиру Раздела 1-
Општина Блаце – Скупштина општине, Програм 16-Политички систем локалне самоуправе, 
Програмска активност: 2101-0001 – функционисање Скупштине, функција - 111 решавајући по 
захтеву Скупштине општине Блаце, за обрачун и исплату накнаде члановима Комисије и 
накнаду секретару Скупштине општине Блаце за децембар 2020. године, број II-400-2718, од 30. 
децембра 2020, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набввке, тако што: 
   
- позицију 17 – Дотације осталим непрофитним институцијама – редовни рад политичких 
странака, економска класификација 481900, умањити за 10.000,00 динара, а 
  
- позицију 11 – Стручне услуге, економска класификација 423500, увећати за износ 10.000,00 
динара,  
 

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

 
Број: II-400-2718/20 
У Блацу, 30. децембра 2020. године  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

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), решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници 
одржаној дана 11. јануара 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 400.000,00 динара, са позиције 48 

„текућа резерва“ 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, расход по намени 499100-
Средства резерве, 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, по захтеву Општинске управе, број II-400-63, од 11. јануара 
2021. године, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, од 11. јануара 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. 

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

 Број: II-400-63/21 
 У Блацу, 11. јануара 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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