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На основу члана 13. став 5. и 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), члана 16. став 1. и члана 27. став 2. Закона о полицији (,,Службени гласник Републике
Србије’’ број 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени
лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 23. маја
2021. године, донелa је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу унапређења нивоа опште безбедности на територији општине
Блаце, оснива се Савет за безбедност општине Блаце (у даљем тексту: Савет) и уређују се: његова
надлежност, састав и начин избора чланова Савета, права и дужности чланова Савета, начин рада
и одлучивања, средства за рад Савета, као и друга питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет се оснива као посебно радно тело Скупштине општине Блаце (у даљем тексту:
Скупштина). Савет је у свом раду независтан и самосталан. Савет ради и одлучује на седницама.
Савет је за свој рад одговоран Скупштини, којој по потреби, а најмање два пута годишње,
подноси извештај о свом раду.
II НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА
Члан 3.
Савет је надлежан да:
- сачини и објави Анализу стања безбедности на територији општине Блаце и у том циљу да
прикупља информације од надлежних органа и организација и врши испитивање јавног мњења
ради идентификовања кључних проблема грађана у локалној заједници и утврђивања приоритета
по питању безбедности у областима: безбедности људи и имовине, насилничког криминала
(вршњачко насиље, насиље у породици, хулиганизам и други облици насиља), болести
зависности, јавног реда и мира, комуналног реда, спречавања дискриминације, заштите животне
средине, безбедности саобраћаја, спречавања и сузбијања других асоцијалних и девијантних
понашања у свим областима живота и рада, колективне безбедности становништва и други, као и
осећаја сигурности и других проблема везаних за квалитет живота;
– сачини и објави Стратегију за безбедност у локалној заједници, ради на спровођењу и прати
спровођење Стратегије;
– сачини и објави Акциони план за унапређење одређених области безбедности, ради на
спровођењу и прати спровођење Акционог плана;
– припреми и реализује Комуникациони план, ради на спровођењу и прати спровођење
Комуникационог плана;
– формира радне групе за поједина питања и поједине области безбедности у локалној заједници,
као и ради реализовања Стратегије и Акционог плана;
– подноси извештај о свом раду Скупштини;
– донесе Пословник о раду Савета;
– доноси мишљења, препоруке, предлоге мера и закључке;
– сарађује са партнерским и спољним субјектима;
– спроводи и прати спровођење пројеката који се односе на безбедност у локалној заједници;
– промовише превенцију и значај безбедности у локалној заједници и активности које се спроводе
ради њеног постизања;
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– пружа савете везане за питања безбедности у локалној заједници и у том циљу подржи
партнерске односе и ближу сарадњу надлежних органа, организација и грађана;
– упознаје јавност са улогом и деловањем Савета.
III САСТАВ И НАЧИН ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 4.

Савет има стални састав кога чине:
1) председник општине Блаце;
2) начелник Полицијске станице Блаце;
3) командир станице полиције у Блацу;
3) заменик председника општине Блаце;
4) начелник Топличког управног округа;
5) директор Дома здравља у Блацу;
7) директор Центра за социјални рад “Блаце”;
8) директор Средње школе Блаце;
9) директор Основне школе „Стојан Новаковић“ Блаце;
10) начелник Општинске управе општине Блаце;
11) представници Одељења Прекршајног суда у Блацу;
12) по потреби/процени други представници.
Члан 5.
Поред чланова сталног састава из члана 4. ове Одлуке, чланови Савета могу бити и други
грађани који чине проширени састав Савета, под условом да поседују доказану стручност и
дугогодишње ангажовање на унапређењу безбедности, да су активно учествовали у реализацији
пројеката или активности које су усмерене на стварање услова за безбедност грађана, као и да
поседују стручност у раду у институцијама од значаја за безбедност.
Члан 6.
Председник општине је председник Савета по функцији.
Начелник Полицијске станице је заменик председника Савета по функцији.
Члан 7.
Овлашћује се председник општине да, у складу са прописаним саставом чланова Савета из
чланова 4. и 5. ове Одлуке, донесе Решење о именовању чланова Савета, у сталном и проширеном
саставу.
Чланови Савета именују се на мандатни период од четири године.
Члан 8.
Административно-стручне и техничке послове за потребе Савета обавља секретар Савета
кога, на предлог начелника Општинске управе, из реда запослених у Општинској управи,
решењем из члана 7. ове Одлуке, одређује председник општине.
Члан 9.
Ради ефикаснијег рада, Савет може да формира радне групе за поједина питања и поједине
области безбедности у локалној заједници. Радне групе имају руководиоца из реда Савета и
најмање два члана из области за које се група образује, који се могу именовати из реда стручне
јавности.
IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 10.
Чланови Савета имају право и дужност да присуствују седницама Савета и учествују у
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његовом раду, предлажу Савету разматрање и одлучивање о одређеним питањима, као и да дају
иницијативе за припремање аката из надлежности Савета.
V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 11.
Председник Савета сазива седнице по потреби, а дужан је да је сазове на предлог најмање
једне трећине чланова Савета или једне трећине одборника у Скупштини.
Члан 12.
Рад Савета је јаван. Када се на седници Савета разматрају питања из њихове надлежности,
у раду Савета, по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници општинских и
републичких предузећа, установа, органа и организација.
Члан 13.
Савет може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног
броја чланова Савета.
Одлуке из своје надлежности Савет доноси консензусом чланова Савета.
Члан 14.
Пословником о раду Савета ближе се уређују права и дужности председника, заменика
председника и чланова Савета, као и начин рада и одлучивања.
VI СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА
Члан 15.
Финансијска средства за рад Савета обезбеђују се из буџета општине, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са законом. За свој рад чланови Савета не примају
никакву финансијску надокнаду.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Решење о именовању чланова Савета, у сталном и проширеном саставу донеће се у року
од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 17.
Пословник о раду Савета донеће се у року од 15 дана од дана ступања на снагу Решења о
именовању чланова Савета, у сталном и проширеном саставу.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: I-02-949/2021
У Блацу, 23. маја 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/16-други закон и 47/2018), члана
104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 –др. закон, 10/2019, 27/2018 –др. закон и 6/2020), члана 2. и 4.
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, бр. 21/2018) и члана 43.
став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 23. маја 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ
ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА СЕДИШТЕМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 7/19), у члану 4. у ставу 2. иза
речи: „Међухани“, брише се везник „и“, додаје се „запета“, а иза речи „Пребрези“,
додају се речи: „и Стублу“.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на
територији општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 7/19), остаје
непромењена.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ова одлука постаје саставни део Одлуке о мрежи јавних
предшколских установа са седиштем на територији општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број: 7/19).
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број:I-60-1221/2021
У Блацу, 23. маја 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), члана 536. став 3. и 4. 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 43. став 1. тач. 11) и 67) Статута општине Блаце (“Службени

лист Општине Блаце”, бр.5/19), члана 4. став 3. и члана 7. став 3. и 4. Одлуке о покретању поступка
ликвидације Туристичке организације „Блаце“(„Службени лист општине Блаце“, број: 19/20 и 1/21),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 23. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони извештај ликвидационог управника Туристичке
организације „Блаце“, у ликвидацији, са седиштем у Блацу, број: 21/2021 од 12. маја 2021. године.
II Решење доставити: Аци Терзићу, ликвидационом управнику Туристичке организације
„Блаце“ у ликвидацији, са седиштем у Блацу и архиви Скупштине општине Блаце.
Блаце“.

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

Скупштина општине Блаце донела је Одлуку о покретању поступка ликвидације Туристичке
организације „Блаце“ („Службени лист општине Блаце“, број: 19/20 и 1/21), којом је за
ликвидационог управника именован Аца Терзић, дипломирани економиста, из Блаца, члан 5. став 2.
Одлуке.
Одредбама члана 4. ставом 3. Одлуке о покретању поступка ликвидације Туристичке
организације „Блаце“, прописано је да ликвидациони управник заступа Туристичку организацију
„Блаце“ у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања у поступку ликвидације, док је
одредбама члана 7. ставом 3. Одлуке прописано ликвидациони управник ће најраније 90 дана а
најкасније 120 дана од дана почетка поступка ликвидације, саставити почетни ликвидациони
извештај а након усвајања истог од стране Скупштине општине Блаце, предузети потребне радње за
регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације,
утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом, а одредбама члана 43. став 1. тачка
11) Статута општине Блаце да Скупштина општине, у складу са законом оснива установе и
организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања, културе,
социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и
туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање.
Позивајући се на цитирани закон и подзаконски акт, Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 23.маја 2021. године, већином гласова од присутних одборника, одлучила је као у
диспозитиву решења.
Правна поука: против решења се може покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана пријема отправка решења.
Број: I-022-1143/2021
У Блацу, 23. 5. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 6

На основу члана 32. став 1. тачка 8) и тачка 20) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 63.
став 1. и 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник“, бр. 15/2016 и 88/2019) и
члана 43. став 1. тачка 10) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”,
бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 23. маја 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период од 01.01.2021. године до 31.03.2021. године,
број 573/1 од 07.05.2021. године, Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у
Блацу.
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-023-1112/2021
У Блацу, 23. 5. 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 7

На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 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 63) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”,
бр.5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 23. маја 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду, и Финансијски извештај о пословању, број: 547-1 од
29.4.2021. године, Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, за 2020.
годину.
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-023-1071/2021
У Блацу, 23. 5. 2021. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 8

На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 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
53) и тачка 63) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 23. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду, број: 49/2021 од 9. 4. 2021. године, Установе за
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, за 2020.
годину.
II
Решењем известити: Установу за одржавање објеката у својини општине Блаце
„Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-022-927/2021
У Блацу, 23. 5. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 9

На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 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
53) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној 23. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Установе за одржавање објеката у својини
општине Блаце „Блаце“, са седиштем у Блацу, број: 48/2021 од 9. 4. 2021. године, за 2021.
годину.
II
Решењем известити: Установу за одржавање објеката у својини општине Блаце
„Блаце“, са седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-022-927/2021-1
У Блацу, 23. 5. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 10

На основу члана 32. став 1. тачка 8) и 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
53) и тачка 63) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19),
Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 23. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду за радну 2019/2020. годину, број: 322 од 14.9.2020.
године, и Финансијски извештај за период јануар-децембар 2020. године, број: 25 од
22.1.2021. године, Предшколске установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу.
II
Решењем известити: Предшколску установу „Наша радост“, са седиштем у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-022-1019/2021
У Блацу, 23. 5. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 11

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон
и 47/2018), члана 116. став 6. и 11. и члана 117. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018други закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 43. став 1. тачка 13) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“ број 5/2019), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 23. маја 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I ИМЕНУЈE СЕ Сузана Павловић, из Блаца, за члана Школског одбора Основне
школе „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, из реда запослених, на мандатни
период до истека мандата органу управљања.
II Решењем известити именовану, 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“.
Образложење
Одредбама члана 116. ставом 6. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018-други закон,
10/2019 и 6/2020) прописано је да чланове органа управљања из реда запослених
предлаже васпитно-образовно, односно наставничко веће, за школу са домом –
наставничко и педагошко веће, на заједничкој седници, а из реда родитеља –савет
родитеља, тајним изјашњавањем, док је одредбама истог члана ставом 11. прописано
ако овлашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са овим законом,
скупштина јединице локалне самоуправе именоваће чланове органа управљања без
предлога овлашћеног предлагача.
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и члана 43.
став 1. тачка 13) Статута општине Блаце прописано је да Скупштина општине, у складу
са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре јавних
предузећа, установа и организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
С обзиром на напред наведено, а имајући у виду да овлашћени предлагач није
поступио у складу са одредбама члана 116. став 6. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018други закон, 10/2019 и 6/2020), Скупштина општине Блаце, на 12. седници одржаној
дана 23.5.2021. године, већином гласова од присутних одборника одлучила 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-02-1222/2021
У Блацу, дана 23. 5. 2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 12

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 4. став 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 -испр. 6/2020 и 47/2021), члана 43. став 1.
тачка 6) Статута општине Блаце (“Службени лист Општине Блаце”, бр.5/19) и члана 5. и 6. Одлуке
о подизању и одржавању споменика на територији општине Блаце, („Службени лист општине
Блаце“ број 5/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 23. маја 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за подизање споменика и постављање скулптуралних дела
I Образује се Комисија за подизање споменика и постављање скулптуралних дела на
територији општине Блаце, као стручно радно тело Скупштине општине Блаце (у даљем тексту:
Комисија) на мандатни период од четири године.
II За чланове Комисије именују се:
1. Златко Димитријевић, заменик председника Скупштине општине Блаце, за председника,
2. Славица Марковић, одборница у Скупштини општине Блаце, за заменика председника,
3. Славољуб Милутиновић, одборник у Скупштини општине Блаце, за члана,
4. др Хаџи Драган Илић, одборник у Скупштини општине Блаце, за члана,
5. Ена Поповић, мастер примењени уметник, из Блаца, за члана,
6. Златко Павловић, дипл. историчар, из Сувог Дола, за члана, и
7. Ана Недељковић, дипл. инг. грађевине, запослена у Општинског управи општине Блаце, за
члана.
III Задатак Комисије је да:
1.Разматра поднете иницијативе за подизање споменика.
2.У поступку разматрања иницијатива за подизање споменика, прибавља стручна мишљења
Јавног предузећа или органа надлежног за урбанизам и Завода за заштиту споменика културе ради
утврђивања локације за подизање споменика и услова за њено коришћење.
3.На основу мишљења из тачке 2. овог члана, утврђује предлог одлуке о подизању споменика
и упућује га Скупштини на усвајање.
4. Обавештава подносиоца иницијативе о исходу иницијативе.
5. У року од од осам дана пре отпочињања радова на подизању споменика, о томе обавести
Завод за заштиту споменика у Нишу, као и да овом заводу пријави да је споменик подигнут у року
од 30 дана од дана завршетка радова на подизању споменика.
6. Води евиденцију о подигнутим споменицима на територији општине Блаце и обавља и друге
послове везане за изградњу и одржавање споменика.
IV Aдминистративне послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење органа општине и
друштвених делатности Општинске управе општине Блаце.
V Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: I-02-1223/2021
У Блацу, дана: 23.5.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 13

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,
95/18 и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, по предлогу Народне библиотеке „Рака Драинац“, у
Блацу, а на предлог Одељења за буџет, финансије и локалне пореске администрације, на седници
одржаној дана 15. априла 2021. године, доноси
ОД ЛУКУ
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 250.000,00 динара, предвиђених
Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21) са
апропријације (позиције) 147 – „Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа“, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Глава 5.03 Установа културе, Програм 1201- Развој
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – функционисање локалних установа
културе, функционална класификација – 820, економска класификација 485000, Финансијски план
Народне библиотеке „Рака Драинац“ Блаце, расход по намени 485100 – накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа и књижење истих на позицију 48 „текућа резерва“ буџета
општине Блаце, у оквиру раздела 5-Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 –Текућа буџетска резерва, функционална класификација
– 160, економска класификација 499000, расход по намени 499100 – средства резерве.
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 и
локалну пореску администрацију, Народну библиотеку „Рака Драинац“, у Блацу и архиви овог органа.
Образложење
Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и
149/20) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар
буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису
предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, на
предлог Народне библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, као колегијални извршни орган општине Блаце,
према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и
3/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску
резерву, утврдио је да се средства у укупном износу од 250.000,00 динара, по Одлуци, у оквиру Раздела
5. Општинска управа, Глава 5.03 Установа културе, Програм 1201- Развој културе и информисања,
Програмска активност: 1201-0001 – функционисање локалних установа културе, функционална
класификација – 820, економска класификација 485000, расход по намени 485100 – накнада штете за
повреде или штету нанету од стране државних органа, и из разлога што Народна библиотека „Рака
Драинац“ у 2021. години, којој ће по реализацији пресуде 3П1. бр. 80/2019, од 2. марта 2021. године
предвиђена средства за те намене остати неизвршена, па је предметни предлог уважен и одлучено је као
у изреци ове Одлуке.
Број: II-400-951/21
У Блацу, 15. априла 2021. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по
захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 15. априла 2021. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“ новчана средства у износу
од 250.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по
намени 499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160, економска класификација 499000, , по захтеву народне
библиотеке „Рака Драинац“, број 67, од 14. априла 2021. године, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 14. 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-Општинска управа, Глава 5.03. Установа културе, Програм 1201-Развој
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 – Функционисање локалних
установа културе, функција 820, економска класификација 444000, отварањем апропријације
(позиције) 144/1 – Пратећи трошкови задуживања, у финансијском плану Народне библиотеке
„Рака Драинац“ Блаце, расход по намени 444200 – Казне по решењу правосудних органа.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-950/21
У Блацу, 15. априла 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018), а у вези са чланом 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 91/2019), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/2019), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 23. априла 2021. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ
ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о
јавним набавкама не примењује (у даљем тексту: Правилник), се за потребе јавног
наручиоца Општину Блаце (Скупштину општине Блаце, председника општине Блаце,
Општинског већа општине Блаце, Општинску управу општине Блаце и Правобранилаштва
општине Блаце, који представљају засебне наручиоце, у даљем тексту: наручилац), ближе
уређује спровођење поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
(у даљем тексту: Закон).
Правилник је намењен свим организационим јединицама у општини Блаце и свим
лицима која учествују у пословима набавки, а који су дужни да га примењују.
Члан 2.
На планирање набавки на које се закон не примењује и праћење извршења уговора
о набавкама на које се закон не примењује, примењују се одредбе Правилника којим се
ближе уређује планирање набавки, спровођење поступака јавних набавки и праћење
извршења уговора о набавкама (у даљем тексту: Правилник о јавним набавкама).
II СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ
НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН
Члан 3.
Набавке на које се Закон не примењује прописане су чланом 11-21. закона, а закон
се не примењује и на набавке испод прагова прописаних чланом 27. закона.
Члан 4.
Поступци набавки на које се не примењује закон се спроводе тако да се:
- обезбеди примена свих начела закона на начин који је примерен околностима
конкретне набавке;
- обезбеде циљеви који су прописани у Правилнику о јавним набавкама;
- спречи постојање сукоба интереса;
- уговори цена која није већа од упоредиве тржишне цене за предмет набавке
захтеваног квалитета.
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Иницирање и покретање поступка набавке
Члан 5.
Потреба за покретањем поступка набавке се исказује подношењем захтева за
набавку, у складу са одредбама Правилника о јавним набавкама, по правилу у месецу који
претходи месецу за који је у Плану набавки одређен оквирни датум покретања поступка.
Подносилац захтева у захтеву наводи и предлог најмање три потенцијална
понуђача којима би се упутио позив за подношење понуде и лице задужено за праћење
извршења уговора о тој набавци.
Изузетно од става 2. овог члана, уколико подносилац захтева наведе предлог мање
од три потенцијална понуђача којима би се упутио позив за подношење понуде,
подносилац захтева је дужан да достави писмено образложење.
Организациона јединица која је корисник набавке/која је планирала набавку (у
даљем тексту: подносилац захтева) се сматра одговорном за израђене техничке
спецификације и критеријуме за избор/критеријуме за доделу уговора, уколико су
предложени.
На одобравање захтева за набавку примењују се одредбе Правилника о јавним
набавкама.
Начин поступања по одобреном захтеву за покретање поступка набавке.
Члан 6.
На основу одобреног захтева наручилац (у даљем тексту: носилац реализације) без
одлагања, а најкасније у року од три дана, сачињава предлог Одлуке о поступку набавке
која нарочито садржи податке о: предмету набавке, процењеној вредности набавке и лицу
које је задужено за спровођење поступка набавке, односно Комисији за набавку.
На предлог одлуке из става 1. овог члана парафирањем се саглашава носилац
реализације, који се заједно са захтевом за покретање поступка набавке и осталом
пратећом документацијом, достављају овлашћеном лицу организационе јединице на
потпис.
Након потписивања, примерак одлуке из става 1. овог члана се доставља лицу које
је задужено за спровођење поступка набавке, односно Комисији за набавку, наредног дана
од дана доношења, путем интерне доставне књиге.
Лице задужено за спровођење поступка набавке и Комисија за набавку
Члан 7.
Одлука о спровођењу поступка набавке садржи податке о лицу задуженом за
спровођење поступка набавке, односно Комисији за набавку.
Ако процењена вредност набавке не прелази износ од 3.000.000 динара, не постоји
обавеза именовања комисије за набавку, у ком случају поступак јавне набавке спроводи
лице задужено за спровођење поступка набавке.
За спровођење набавки чија је процењена вредност већа од 3.000.000 динара
именује се Комисија за набавку.
Комисија мора да има непаран број чланова, а најмање три члана.
У Комисији за набавку један члан мора да буде лице које је запослено код носиоца
реализације или лице које је учествовало у сачињавању захтева за покретање поступка
набавке.
За члана комисије именује се лице које има одговарајућа стручна знања из области
која је предмет набавке, када је то потребно.
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Чланови Комисије за набавку, односно лице задужено за спровођење поступка
набавке, могу да буду лица која нису запослена код наручиоца, ако јавни наручилац нема
запослена лица која имају одговарајућа стручна знања.
Комисија за набавку, односно лице задужено за спровођење поступка набавке,
предузима све радње у поступку набавке.
Комисија за набавку, односно лице задужено за спровођење поступка набавке,
стара се о законитости спровођења поступка.
Након отварања понуда, чланови Комисије, односно лице задужено за спровођење
поступка набавке, потписују Изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса.
Ако је члан Комисије за набавку у сукобу интереса, након потписивања Изјаве о
постојању сукоба интереса обавештава носиоца реализације, која обавештава одговорно
лице наручиоца. То лице се изузима из даљег поступка набавке, а заменик члана преузима
његово место у Комисији за набавку.
Ако је лице задужено за спровођење поступка набавке у сукобу интереса, након
потписивања Изјаве о постојању сукоба интереса обавештава носиоца реализације, који
обавештава одговорно лице наручиоца. У том случају именује се ново лице задужено за
спровођење поступка набавке.
Члан 8.
Задаци лица задуженог за спровођење поступка, односно Комисије за набавку су да:
- припреми позив за подношење понуда и друге акте у поступку набавке;
- отвори и прегледа понуде;
- предузима све друге потребне радње у вези са спровођењем поступка набавке.
Начин пружања стручне помоћи Комисији, односно лицу задуженом за спровођење
поступка набавке
Члан 9.
Носилац реализације и све организационе јединице дужне су да у оквиру своје
надлежности пруже стручну помоћ комисији за набавку, односно лицу задуженом за
спровођење поступка набавке.
Позив за подношење понуда
Члан 10.
Позив за подношење понуда садржи предмет набавке, техничке спецификације,
количину, јединицу мере, рок за достављање понуда и начин подношења понуда,
критеријуме, рок испоруке, елементе понуде око којих ће се преговарати и начин
преговора, контакт за тражење додатних појашњења у вези са сачињавањем понуде и
начин давања додатних појашњења, а у случају потребе и друге елементе, с обзиром на
предмет набавке.
Позив за подношење понуда и други потребни документи сачињавају се у
оквирном року од пет радних дана од дана доношења Одлуке о спровођењу поступка
набавке.
Контролу позива за подношење понуда и осталих сачињених докумената врши
носилац реализације.
Носилац реализације позив за подношење понуда и друге сачињене документе
доставља писаним путем (укључујући и и-мејл) субјектима предложеним у захтеву за
набавку.
Позив за подношење понуда и други сачињени документи објављују се на интернет
презентацији општине Блаце, изузев уколико се позив упућује само одређеним
субјектима, у складу са детаљним образложењем подносиоца захтева.
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Уколико набавка садржи тајне податке, позив за подношење понуда и други
сачињени документи се не објављују се на интернет презентацији.
Рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за припрему
понуде и утврђује се за сваки појединачни поступак набавке.
Начин подношења понуде и отварање понуда
Члан 11.
Начин подношења понуде одређује се у позиву за подношење понуда и може бити:
непосредно, путем поште или електронским путем.
Уколико је процењена вредност набавке већа од 500.000,00 динара без пдв-а,
понуде се не могу поднети електронским путем.
Понуде поднете непосредно или путем поште евидентира у посебну евиденцију о
примљеним понудама организациона јединица у чијем су делокругу послови писарнице,
док понуде поднете електронским средствима евидентира носилац реализације.
Понуде се отварају непосредно по истеку рока за подношење понуда, а на поступак
отварања понуда сходно се примењују одредбе правилника о јавним набавкама.
О поступку отварања понуда сачињава се записник, који садржи:
- податке о броју и предмету набавке;
- податке о времену и месту отварања понуда;
- елементе примљених понуда (цена, рок испоруке и др);
- друге потребне податке.
Записник о отварању понуда се може доставити субјектима на њихов захтев
писаним путем (укључујући и и-мејл).
Битни недостаци понуде
Члан 12.
Битни недостаци понуде постоје уколико је понуда неблаговремена, не испуњава
услове из техничких спецификација, уколико понуђач не докаже да испуњава захтеве из
позива за подношење понуда или понуда садржи друге недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.
Уколико понуда неког понуђача садржи битне недостатке, изузев уколико је
понуда неблаговремена, тај понуђач ће бити позван да у року од 5 дана отклони
недостатке понуде, уколико таквим поступањем не може доћи до злоупотребе и довођења
понуђача у неједнак положај.
Уколико понуђач у примереном року не отклони битне недостатке понуде, понуда
овог понуђача ће бити одбијена.
Доношење одлуке о додели уговора
Члан 13.
У складу са извршеном стручном оценом понуда, Комисија за набавку, односно
лице задужено за спровођење поступка, припрема предлог Одлуке о додели уговора или
предлог Одлуке о обустави поступка.
За избор најповољније понуде довољно је да наручиоцу буде достављена бар једна
понуда која није одбијена.
Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се ради парафирања носиоцу
реализације, а затим овлашћеном лицу наручиоца на потпис.
Одлуку носилац реализације доставља привредним субјектима у року од три дана
од дана доношења писаним или електронским путем.
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Закључење уговора
Члан 14.
Након доношења Одлуке о додели уговора, носилац реализације сачињава предлог
уговора, а исти мора одговарати моделу уговора из позива за подношење понуда, уколико
је исти био саставни део позива.
Носилац реализације доставља предлог уговора на потпис овлашћеном лицу
наручиоца.
Након потписивања уговора од стране овлашћеног лица из става 2. овог члана,
носилац реализације доставља све примерке уговора на потписивање другој уговорној
страни или обезбеђује потписивање на други одговарајући начин.
Носилац реализације доставља потписани примерак уговора кориснику набавке, а
фотокопију уговора лицу задуженом за праћење реализације уговора односно другим
организационим јединицама које могу бити укључене у праћење извршења уговора (које
су корисници предмета набавке или на чије активности ће утицати извршење уговора).
Уговор о набавци може да се закључи у електронској форми, у складу са законом
којим се уређује електронски документ и законом којим се уређује електронски потпис.
Обавештење за добровољну претходну транспарентност
Члан 15.
У поступку набавке на основу члана 11-21. закона, може се објавити обавештење за
добровољну претходну транспарентност у складу са законом.
Набавке мање вредности
Члан 16.
Уколико је процењена вредност набавке мања од 100.000,00 динара, може се након
одобреног захтева за набавку у складу са овим Правилником, Одлуком о спровођењу
поступка набавке одредити да лице задужено за спровођење поступка набавке прибави, по
правилу, три понуде и да применом критеријума најниже понуђене цене предложи
најповољнију понуду.
У том случају не примењују се одредбе овог правилника, изузев правила којима се
уређује да је потребно:
- обезбедити примену начела Закона на начин који је примерен околностима
конкретне набавке;
- обезбедити циљеве који су прописани у Правилнику о јавним набавкама;
- спречити постојање сукоба интереса;
- платити цену која није већа од упоредиве тржишне цене за предмет набавке
захтеваног квалитета.
Члан 17.
За набавку добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од 100.000,00 динара, може се уместо закључења уговора, издати
наруџбеница.
Овлашћења и одговорности у поступку набавке
Члан 18.
Носилац реализације координира радом Комисије за набавке, пружа стручну помоћ
Комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са
спровођењем поступка набавке.
За законитост спровођења поступка набавке, сачињавање предлога и доношење
одлука, решења и других аката у поступку набавке одговорни су: овлашћено лице
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наручиоца, носилац реализације, подносилац захтева за набавку и Комисија за набавку,
односно лице задужено за спровођење поступка набавке.
Свака организациона јединица, односно свако лице, које спроводи радње у
поступку набавке у складу са прописима и овим Правилником, одговара за предузете
радње.
Техничке спецификације предмета набавке одређује подносилац захтева и
одговоран је за исте, а дужан је да потпише и овери сваку страницу техничких
спецификација.
III ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 19.
Овај Правилник се примењује на поступке набавки започете после почетка примене
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019).
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
општине Блаце.
Овај Правилник се објављује на интернет страници наручиоца.
Број: II-404-944/2021
У Блацу, 23. априла 2021. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
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 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Савета месне
заједнице Међухана-Шиљомана, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 23. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства Савету месне заједници Међухана-Шиљомана,
у износу од 70.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру
Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска
класиикација 499100, расход по намени 499100-средства резерве, за потребе набавкематеријала
за постављање чесме на тргу села међухана и изливање платформе на којој ће бит ипостављени
контејнери за одлагање смећа, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, од 21. априла 2021. године.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун месне
заједнице Мешухана-Шиљомана.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.04- Месне заједнице, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0002 – Функционисање месних заједница,
функција-160, економска класификација 425000, увећањем апропријације (позиције) 152 –
„Текуће поправке и одржавање“, у финансијском плану Месне заједнице Међухана, расход по
намени 425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката.
5. Обавезује се месна заједница Међухана да уподоби - измени свој финасијски план за
2021. годину, са средствима одобреним овим решењем, као и да измењени финансијски план
доставе Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке.
Број: II-400-998/21
У Блацу, 23. априла 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске
управе општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 23. априла 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 140.000,00 динара, са позиције 48 „текућа
резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела
5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска
активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска
класиикација 499000, за обезбеђење средстава - недостајућа средства за набавку 15
пластеника, за реализацију пројекта „Економско оснаживање жена пољопривредница“, који се
реализују у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), на
предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од
23. априла 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 0101 – Пољопривреда и рурални
развој, Пројекат: 0101-4002 Економско оснаживање жена пољопривредница, функционална
класификација 421, економска класификација 472000, увећањем апропријације (позиције) –
57/4 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, расход по намени 472800 – Накнаде из буџета
за становање и живот.
.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1027/21
У Блацу, 23. априла 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-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 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 19/20, 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе „Стојан
Новаковић“, у Блацу, на седници одржаној дана 12. маја 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 870.000 динара, предвиђених Одлуком
о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 13/21), у оквиру Раздела
5 – Општинска управа, Програм 2002 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност: 20020001 – Функционисање основних школа, у финансијском плану Основне школе “Стојан Новаковић” у
Блацу: са апропријације (позиције) 100 – Тансфери осталим нивоима власти, економска класификација
463000, расход по намени 472700 – „Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“.
Одобрена средства се књиже у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0602 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160. економска класификација 499000, на позицију 48 „текућа резерва“, расход по намени
499100-средства резерве.
2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту доставити: Основној школи „Стојан
Новаковић“, у Блацу, 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“.
Образложење
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 2021. годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 19/20,
и 3/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу
буџетску резерву, утврдио је да по Одлуци, у Раздела 5 – Општинска управа, Програм 2002 – Основно
образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001 – Функционисање основних школа, у
финансијском плану Основне школе “Стојан Новаковић” у Блацу, са апропријације (позиције) 100 –
Тансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463000, расход по намени 472700 –
„Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“, износ од 870.000 динара, остварене су
уштеда услед епидемиолошке ситуације школе раде на даљину, тј, рад од куће, што смањује трошкове
превоза ученика, па се иста могу умањити и предвидети за дуге намене.
Број: II-400-1037/21
У Блацу, 12. маја 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл.
лист општине Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021.
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21) и Општинско веће општине Блаце,
решавајући по захтеву Општинске управе - Одељења за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине, на седници одржаној дана 12. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 550.893,79 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021 . годину
(Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21).
2. Одобрена средства су обезбеђена по Уговору о коришћењу средстава из Буџетског
фонда за програм локалне самоуправе – подршка развоју и функционисању система локалне
самоуправе, број II-400-735/21. од 25. марта 2021. године, закљученог између Министарства
државне управе и локалне самоуправе и Општине Блаце, за реализацију пројекта
„Oперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији оппштине Блаце за
2021. годину“.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у
корист новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 550.894,00
динара
2) на страни расхода, у разделу 5. Општина Блаце - Општинска управа, Програм 0602Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0014-Управљање у ванредним
ситуацијама, позиција 55/2-Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425000,
расход по намени 425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, функционална
класификација 421, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 550.894,00
динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, Одељењу за привреду, локални економски развој и
заштиту животне средине и архиви овог органа.
Број: II-400-1010/21
У Блацу, 12. маја 2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 25

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основна школе „Стојан
Новаковић“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију
и јавне набавке, на седници одржаној дана 18. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу новчана средства у
износу од 190.500,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва,
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за измирење обавеза према
правном заступнику школе за заступање пред домаћим судовима, по захтеву Основне школе
„Стојан Новаковић“, у Блацу, број 206/2, од 10. маја 2021, на предлог Одељења за буџет,
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 11. маја 2021.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Основне школе
„Стојан Новаковић“, у Блацу.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 2002 – Основно образовање и васпитање,
Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912, у
финансијском плану Основне школе „Стојан Новаковић“, позиције 100 – „трансфери осталим
нивоима власти“, , економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени
423500 – Стручне услуге.
5. Обавезује се Основна школа да уподоби - измене свој финасијски план за 2021. годину,
са средствима одобреним овим решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1115/21
У Блацу, 18. маја 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 26

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Средње школе Блаце, у
Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне
набавке, на седници одржаној дана 18. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Средњој школи Блаце, у Блацу новчана средства у износу од
64.500,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по намени
499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класиикација 499000, за промотивни материјал поводом јубилеја
школе, по понуди Радње „COPY ORIGINAL“, по захтеву Средње школе Блаце, у Блацу, број 398,
од 17. маја 2021, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке, од 17. маја 2021.
2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Средње школе
Блаце, у Блацу.
3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 2003 – Средње образовање и васпитање,
Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа, функција 920, у
финансијском плану Средње школе Блаце, позиције 101 – „трансфери осталим нивоима власти“, ,
економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени 423700 – Репрезентација.
5. Обавезује се Средња школа да уподоби - измене свој финасијски план за 2021. годину,
са средствима одобреним овим решењем.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1173/21
У Блацу, 18. маја 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 27

`
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 149/19),
члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11,
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и
3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце,
Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај, на
предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на
седници одржаној дана 18. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 2.800.000,00 динара (2.560.000 + 240.000), са
позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у
оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160,
економска класиикација 499000, за реализацију пројекта „Завршетак радова на изградњи зграде
управе и техничких просторија у склопу прве фазе изградње комплекса отворених базена у Блацу“,
на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 18.
маја 2021. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих у
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, нови Пројекат:
1301-7001 „Изградња комплекса отворених базена у Блацу“,
функција 810, економска
класификација 511000, отварањем: апропријације (позиције) 94/1 – Зграде и грађевински објекти:
- расход по намени 511200 – Изградња зграда и објеката, у износу од 2.560.000,00 динара и
.
- расход по намени 511400 – Пројектно планирање, у износу од 240.000,00 динара.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1182/21
У Блацу, 18. маја 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 28

`
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
149/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске
управе општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 18. маја 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 1.000.000,00 динара, са позиције 48 „текућа
резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5
- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација
499000, за извођење неопходних радова на сметлани у Међухани, на којој је дошло до пожара,
услед чега је проглашена ванредна ситуација на делу територије општине Блаце јер је дошло до
аерозагађења, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке, од 18. маја 2021. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем
истих у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, функција
510, економска класификација 425000, отварањем апропријације (позиције) – 69/1 – Текуће
поправке и одржавање, расход по намени 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката.
.
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1179/21
У Блацу, 18. маја 2021. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце 8/2021

Страна 29

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 149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, по захтеву Општинске управе
општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и
саобраћај, на седници одржаној дана 18. маја 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства и умањење истих у износу од 2.800.000,00
динара, предвиђених Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 19/20 и 3/21), са апропријације (позиције) 61-Зграде и грађевински објекти, у оквиру Раздела 5 –
Општинска управа, Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат:
0701-5001-“Реконструкција улице Војводе Мишића” , функција – 451, економска класификација
511000, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката и књижење истих на
позицију 48 „текућа резерва“ буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 – Општинска управа,
Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 - Текућа буџетска
резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499100, расход по намени
499100-Средства резерве.
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, Oдељења за управљање капиталним пројектима
и путевима, комуналне послове и саобраћа и архиви овог органа.
Образложење
Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,
.... и 149/20) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете
унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које
нису предвиђена средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине
Блаце, на захтев Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и
путевима, комуналне послове и саобраћа, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021.
годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 19/20 и 3/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси
одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу од
2.800.000,00 динара, по Одлуци, предвиђена на позицији 61-Зграде и грађевински објекти, у оквиру
Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,
Пројекат: 0701-5001 - “Реконструкција улице Војводе Мишића, функција – 451, економска
класификација 511000, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, неће бити
потребна, могуће је искористити их у друге сврхе.
Број: II-400-1185/21
У Блацу, 18. маја 2021. год.
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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