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На основу члана 16. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде 
(„Службени  гласник РС“, број 112/15), члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 
101/2016-други закон и 47/2018), и члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 19. јула 
2021. године, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије  

за процену штете од елементарне непогоде-града за област грађевинарства и 
инфраструктуре 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену штете од елементарне непогоде-града за 
област грађевинарства и инфраструктуре (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1. Ана Недељковић, дипл. инж. архитектуре, запослена у Општинској управи
општине Блаце, за председника,

2. Дејан Кнежевић, спец. стр. инж. грађевинарства, запослен у Општинској
управи општине Блаце, за члана, и

3. Милена Мрделић, дипл. инж. грађевинарства, запослена у Општинској управи
општине Блаце, за члана.

II Задатак Комисије је:  
-Да увиђајем на терену изврши процену штете настале након елементарне непогоде

–града, која је задесила територију општине Блаце, у складу са актом којим се утврђује
јединствена методологија за процену штете од елементарних и других непогода, на
стамбеним и другим објектима грађана, на објектима јавне намене и објектима и мрежи
инфраструктуре, да о томе сачињава појединачне детаљне  записнике о процени штете и
исте достави Председнику општине Блаце и Општинској управи општине Блаце на даљу
надлежност.

III Решење доставити именованима и архиви Општинске управе општине Блаце. 

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

Број:II-02-1621/2021 
У Блацу, дана 19. јула 2021. године 

        Обрада:     ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Иван Бургић  с.р. 
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 На основу члана 46. 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 74. став 1. тачка 
2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце” бр. 5/19), Општинско веће 
општине Блаце, на седници одржаној дана 21. јула 2021. године, донело је  
 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

И СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
БЛАЦЕ  

 
Члан 1. 

 У Правилнику о награђивању ученика основних и средњих школа и студената 
високошколских установа из буџета општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 
10/21), у члану 3. став 2. глава 2. тачка 3) мења се: после речи: „средњошколском 
образовању“, везник „и“, замењује се запетом, иза речи „промоцији науке“, тачка и запета, 
бришу се, додају се речи: „и школског спорта“. 
 

Члан 2. 
 У свему осталом Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа и 
студената високошколских установа из буџета општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, бр. 10/21), остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
 Даном ступања на снагу Правилник о измени и допуни Правилника о награђивању 
ученика основних и средњих школа и студената високошколских установа из буџета 
општине Блаце постаје саставни део Правилника о награђивању ученика основних и 
средњих школа и студената високошколских установа из буџета општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 10/21). 
  

Члан 4. 
Правилник  о измени и допуни Правилника о награђивању ученика основних и 

средњих школа и студената високошколских установа из буџета општине Блаце ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“. 

 
 
Број:II-400-1645/2021 

 У Блацу, 21. 7. 2021. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
Обрада:                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић                                                                               Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 

Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15,-
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута 
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о 
буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 
3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Месне заједнице Попова, на 
предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 
дана 29. јула 2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о употреби средстава буџетске резерве 
 

             
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 19.920,00 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 0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 
економска класификација 499000, по захтеву Месне заједнице Попова, број II-400-
1688/2021 од 29.7.2021. године, за набавку материјала, потребног за замену цеви за воду 
којим се село снабдева из локалног извора, по Предрачуну, број: 1192 од 9.7.2021. године, 
добављача Хидрокомерц д.о.о. Лучани. 

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

заједнице Попова. 
 

 3. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена. 
 
 4. 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 5.04 –Месне заједнице, 
Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 002-
Функционисање месних заједница, функција -160, економска класификација 426000, 
увећањем позиције 153 –Материјал, у финансијском плану Месне заједнице Попова, 
расход по намени 426900, Материјали за посебне намене. 
  
 5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 
Број: II-400-1688/2021 
У Блацу, 29. јула 2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

  Обрада:                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић                                                                 Иван Бургић с.р. 
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На основу члан 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2)  Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), чл. 11. и 12. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21) и чл. 2. и 4. Правилника о 
награђивању ученика основне и средње школе и студената високошколске установа из буџета 
општине Блацу („Сл. лист општине Блаце“, број 10/21 и Решење Општинског већа о исправци 
техничке греше, број II-400-1481/21-1, од 14. јула 2021.), Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаниј дана 21. јула 2021. године, доноси             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 30.000,00 динара, са позиције 26 

„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2021. године 
(Раздео 5. Општинеа Блаце - Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, ПА – 
подршка деци и породици са децом, економска класификација 472000, намена 472700, 
функционална класификација 040), за награду:  

 
- ученику, кога је Наставничко веће Грађевинско техничке школе „Неимар“ у Нишу, 

прогласило за Ђака генерације 2020/21. године, са износом од  20.000 динара: 
а) Вељку Радојевићу, из Горњег Гргура, геодетски техничар - геометар 

 
-  ученици 8. разреда Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, која је освојила II 

место на Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада”, са износом од 10.000 
динара: 

а) Анђелка Лешњак, из Блаца, матурант основне школе.   
                                                                         

2. Одобрена средстава биће уручена добитницима на посебној свечаности уприличеној тим 
поводом. 

 
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 
 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.     

 
Број: II-400-1659/21                                                                                
Дана, 21. јула 2021. године  
                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
              
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                           Иван Бургић  с.р.  
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На основу члан 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2)  Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), чл. 11. и 12. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21) и чл. 2. и 4. Правилника о 
награђивању ученика основне и средње школе и студената високошколске установа из буџета 
општине Блацу („Сл. лист општине Блаце“, број 10/21), Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаниј дана 14. јула 2021. године, доноси             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 100.000,00 динара, са позиције 26 

„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2021. године 
(Раздео 5. Општинеа Блаце - Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, ПА – 
подршка деци и породици са децом, економска класификација 472000, намена 472700, 
функционална класификација 040), за награду:  

 
- ученику, кога је Наставничко веће Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, 

прогласило за „Ђака генерације“ 2020/21. године, са износом од 20.000 динара: 
а) Вељку Коцићу, из Блаца; 
 
- ученицима, које је Наставничко веће Средње школе, у Блацу, прогласило за Ђака 

генерације 2020/21. године, са износом од по 20.000 динара: 
а) Јовани Судимац, из Блаца, ученици Гимназије, 

 б  Милици Живковић, из Пребрезе ученици ПППХ струке и 
 ц) Милици Јанић, из Кашевара, ученици цвећарско – вртларске струке; 
 

-  ученици, коју је Наставничко веће Школе моде и лепоте, у Нишу, прогласило за Ђака 
генерације 2020/21. године, са износом од 20.000 динара: 

а) Слађани Судимац, из Блаца, образовни профил козметички техничар.     
                                                                         

2. Одобрена средстава биће уручена добитницима на посебној свечаности уприличеној тим 
поводом. 

 
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 
 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.     8 

 
Број: II-400-1599/21                                                                                
Дана, 14. јула 2021. године  
                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
              
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 2021. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, 
решавајући, по захтеву Дома здравља Блаце, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије и 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, дана 21. јула 2021. године, донело је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријација 

 
1. ОДОБРАВА СЕ Дому здравља Блаце, у Блацу, промена у апропријацијама у Одлуци о 

буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист oпштине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21), по 
захтеву ове установе, број 1823/2, од 15. јула 2021. године, на предлог Одељења за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и јавне набавке, у делу: 

 
1) Раздела 5, Општинска управа, Програм 1801- Здравствена заштита, Програмска 

активност: 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите, функционална 
класификација – 760, у оквиру позицију: 89 – Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, економска класификација 464000, у финансијском плану дома здравља Блаце, на 
следећи начин: 

- расход по намени 415100 – Накнада трошкова за запослене, умањити за 22.000.00 
динара,  

- расход по намени 423300 – Услуге образовања и усавршавање запослених, умањити за 
9.000.00 динара,  

- расход по намени 423900 – Остале опште услуге, умањити за 8.000.00 динара,  
- расход по намени 424300 – Медицинске услуге, умањити за 30.000.00 динара,  
- расход по намени 426100 – Административни материјал, умањити за 7.000.00 динара,  
- расход по намени 426900 – Материјал за посебне намене, умањити за 10.000.00 динара,  
- расход по намени 444200 – Казне за кашњење, умањити за 6.000.00 динара,  
- расход по намени 423500 – Стручне услуге, увећати за 6.000.00 динара,  
- расход по намени 485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа, увећати за 86.000.00 динара,  
 
2) Раздела 5, Општинска управа, Програм 1801- Здравствена заштита, Програмска 

активност: 0002 - Мртвозорство, функционална класификација – 760, у финансијском плану Дома 
здравља Блаце, на следећи начин: 

 
а) у оквиру позицију: 90 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 

економска класификација 464000: 
- расход по намени 424300 – Медицинске услуге, умањити за 14.000.00 динара и 
 
б) у оквиру позиција 89 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, 

економска класификација 464000: 
- расход по намени 485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа, увећати за 14.000.00 динара,  
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набвке.  
 
3. Обавезује се Дом здравља  „Блаце“ да уподоби - измене свој финасијски план за 2021. 

годину, са средствима одобреним овим решењем. 
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4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-1602/21 
У Блацу, 21. јули 2021. 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, 72/19 и 
149/20), 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 2021. годину („Сл. лист 
oпштине Блаце“, број 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе 
за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, у Блацу, на седници одржаној дана 21. јула 
2021. 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 2021. 

годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 19/20 и 3/21), у оквиру: 
 
Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.02 Установа за одржавање објеката у својини општине Блаце 
Програм 1301-Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301- 0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, функцоналана класификација -810, у финансијском плану Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце:  
Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.04-Општинска управа/Установа за одржавање  
 

- позицију 123 - „Стални трошкови“, економска класификација 421000, расход по намени 
421200-Енергетске услуге, умањити за 82.000,00 динара 

- позицију 125 - „Услуге по уговору“, економска класификација 423000, расход по намени 
423500 – стручне услуге, увећати за 82.000,00 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-400-1615/21 
У Блацу, 21. јула 2021. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                          Иван Бургић  с.р.       
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         На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.129/07, 
83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 74. Статута општине Блаце (“Службени 
лист Општине Блаце”, бр.5/19), члана 10. став 2. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом (“Службени гласник РС”, 
бр. 80/18) и члана 21. Пословника Општинског већа општине Блаце Блаце (“Службени лист 
Општине Блаце”, бр.14/20), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 29. 
јула 2021. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
о усвајању Извештаја о раду Заједничке интерресорне комисије 

 
  

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду, за период 1. јануар 2021 – 30. јун 2021. године, 
Заједничке интерресорне комисије, образоване за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за територију 
града Прокупља, општине Блаце и општине Житорађа, број 560-27/2021-02 од 19. јула 2021. 
године. 

 
 II Саставни део овог решења је Извештај о раду за период 1. јануар 2021 – 30. јуни 
2021. године, Заједничке интерресорне комисије, број 560-27/2021-02 од 19. јула 2021. 
године. 
 

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

IV Решење доставити: Градској управи града Прокупља, Центру за социјални рад 
„Блаце“, са седиштем у Блацу, Одељењу органа општине и друштвених делатности 
општинске управе општине Блаце, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију Општинске управе општине Блаце, и архиви овог органа. 

 
 

 
 
Број: II-022-1690/2021 
У Блацу, 29.7.2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

         Обрада:                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић                                                                                 Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, 
бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Месне заједнице Горња 
Драгуша, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о увећању буџета 

 
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 70.000,00 динара, из 

разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21). 

 
2. Одобрена средства су обезбеђена из донација, за текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката. 
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце. 
 
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава: 
1) на страни прихода, на конту 744150-Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист новоа општинa, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица, у износу од 70.000,00 динара и 

2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Глава 5.04-Месне заједнице, 
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0002  
Функционисање месних заједница, функција 160, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица, економска класификација 425000, позиција 152 „Текуће поправке и одржавање“, 
у финасијском плану Месне заједнице Горња Драгуша, расход по намени 425100-Текуће 
поправке и одржавање, расход по намени 425100-Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката, у износу од 70.000,00 динара. 

 
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, Месној заједници Горња Драгуша и архиви овог органа.    
 
Број: II-400-1459/21 
У Блацу, 25. јуна 2021. године  
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                
Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић                                                                                 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 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 5/19), чл. 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист 
oпштине Блаце“, бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву 
Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 14. јула 2021. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о увећању буџета 

 
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 3.000.000,00 динара, из 

разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21). 

 
2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о суфинансирању реализације пројекта 

очувања и заштите животне средине као природног ресурса у 2021. години, на територији 
општине Блаце, II-400-1580/21, од 12. јула 2021. године, закљученог између Републике Србије – 
Министарства заштите животне средине и Општине Блаце, за реализацију пројекта „Санација и 
уређење локација на територији општине Блаце ради спровођење штетних утицаја на квалитет 
земљишта“. 

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 3.000.000,00 динара и 
2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Програм 0401-Заштита животне 

средине, Пројекат: 0401-7001 Санација и уређење локација на територији општине Блаце ради 
спречавања штеттних утицаја на квалитет земљишта, функционална класификација 560, извор 07 
– Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 425000, апропријација (позиција) 
74/1 „Текуће поправке и одржавање“, расход по намени 425100-Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката, износ од 3.000.000,00 динара. 

 
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима, 
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.    

 
Број: II-400-1595/21 
У Блацу, 14. јула 2021. године  
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

 
 

Службени лист Општине Блаце 11/2021 Страна 12



 
 
 
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15,-др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 11 и 12. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21), Општинско веће општине 
Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, дана 29. јула 2021. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о промени апропријација 

 
             

1. ОДОБРАВА СЕ Општинској управи општине Блаце, промена у апропријацијама у 
Одлуци о буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 
3/21), по захтеву овог органа, број: II-400-1685/2021 од 28.7.2021. године, на предлог Одељења за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, у делу:  

 
1) Раздела 5, Општинска управа, Програм 1102 –Комуналне делатности, Програмска 

активност 0006 –Одржавање гробља и погребне услуге, функционална класификација 620, у 
оквиру позиције 78 –Специјализоване услуге, економска класификација 424000,  

-расход по намени 424900, Остале специјализоване услуге, умањити за 300.000,00 динара, 
2) Раздела 5, Општинска управа, Програм 1102 -Комуналне делатности, Програмска 

активност: 0001–Управљање/одржавање јавним осветљењем,  функционална класификација 640, у 
оквиру позиције 82 –Стални трошкови, економска класификација 421000,   

-расход по намени 421200, Енергетске услуге, умањити за 900.000,00 динара, и 
3) Раздела 5, Општинска управа, Програм 1301 –Развој спорта и омладине, Програмска 

активност 0001 –Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и и савезима, 
функционална класификација 810, у оквиру позиције 94 –Дотације невладиним организацијама, 
економска класификација 481000,  

-расход по намени 481900, Дотације осталим непрофитним институцијама, умањити за 
800.000,00 динара, а 

4) Раздела 5 -Општинска управа, Програм 1502 -Развој туризма, Програмска активност 
0002 –Промоција туристичке понуде, функционална класификација 473, у оквиру позиције 64 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424000,  

-расход по намени 424900, Остале специјализоване услуге, увећати за 2.000.000,00 динара. 
 
 2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавкев Општинске управе општине Блаце, на начин описан у тачки 1. 
решења.  
 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 
Број: II-400-1685/2021 
У Блацу, 29. јула 2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
        Обрада:                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић                                                                                         Иван Бургић с.р. 
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 На основу члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 74. став 1. тачка 
2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаној дана 6. јула 2021. године, донело је 

 
 О Д Л У К У   

О  
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 Покреће се поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта  у јавној својини 
општине Блаце, које се налази  на кп. бр. 6371/1  КО Блаце,  у Блацу, у улици 7. јула,   неизграђено 
грађевинско земљиште, површине 78 м², методом јавног надметања, путем јавног оглашавања, на 
одређено време, на период два месеца, од потписивања Уговора о закупу предметног земљишта. 

                                                               Члан 2. 
 Почетни износ закупнине за предметно неизграђено грађевиснко земљиште одређен је чланом  3. 

Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце („Сл. 
лист општине  Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17), и утврђује се у месечном износу по м², према локацији 
тј. по зонама и то у првој зони износи 500 дин/м².    

Закупнина предметног земљишта плаћа се унапред, а закупац је дужан да месечни износ 
закупнине уплати најкасније до 5-ог  у месецу. 

 
Члан 3. 

Поступак давања у закуп  јавним надметањем спровешће Комисија за  давање у закуп 
грађевинског земљишта јавним надметањем, која ће бити образована Решењем Општинског већа 
општине Блаце. 

Комисија има Председника и два члана.  
Задатак Комисије је да припреми потребну документацију и оглас, да даје додатне информације у 

вези поступка давања у закуп предметног грађевинског земљишта, води поступак јавног надметања и 
саставља писани извештај о спроведеном поступку. 

 Депозит за учествовање у јавном надметању се уплаћује у износу од једномесечне закупнине. 
Лицитациони корак износи 500,00 динара од претходне цене. 
  Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о 
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа. 

Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана од 
дана пријема позива  закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора. 
 

Члан 4. 
             Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на званичном сајту општине Блаце. 
            Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општина Блаце – 
Комисија за  давање у закуп грађевинског земљишта јавним надметањем. 
 Сваки учесник у јавном надметању обавезан је да јавно каже износ који нуди и у име ког 
понуђача. Јавно надметање почиње објављивањем највеће понуђене почетне цене. 

 По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем, на Предлог 
Комисије, Одлуку о давању у закуп предметног земљишта доноси Општинско веће општине Блаце, 
најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења 
Одлуке о давању у закуп,  након чега  се закључује Уговор о закупу.  

 
Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

Број: II-463-1554/21 
У Блацу, 6. јула 2021. године 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
         За Општинско веће                                                                               ПРЕДСЕДНИК                                                 
        Гордана Агатоновић                                                                            Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011 и 88/2013, 

105/14, 104/16-др закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 6.став 1. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп  ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
16/2018), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 74. став 1. тачка 2. 
Статута општине Блаце  („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/2019), Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаној дана 22. јула 2021. године, донело је  

 
  

 О Д Л У К У   
О  

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ ШЉИВЕ 2021“ 

 
Члан 1. 

Покреће се поступак давања у закуп грађевинског земљишта  у јавној својини општине Блаце, 
односно локацијe намењенe за давање у закуп, одређенe Програмом за постављање мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне намене – Манифестација „Дани шљиве Блаце 
2021“ број II-353-1653, од 22. јула 2021. године, методом јавног надметања, путем јавног оглашавања, 
на одређено време, за време трајања Манифестације „Дани шљиве Блаце 2021“.  

 
Члан 2. 

 Почетни износ закупнине за предметно грађевиснко земљиште одређен је чланом 2. Одлуке, 
бр.II-436-1986/2020, од 25. новембра   2020. године, о утврђивању просечних цена квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 17/20), према локацији тј. по зонама и то у првој зони износи 
1.320,00 дин/м².    

 
Члан 3. 

Поступак давања у закуп грађевинског земљишта методом јавног надметања спровешће 
Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта која ће бити образована Решењем Општинског 
већа општине Блаце. 

Комисија има Председника и четири члана.  
Задатак Комисије је да припреми потребну документацију и оглас, да даје додатне 

информације у вези понуде, да отвара, прегледа и оцењује понуде, води поступак јавног надметања и 
састави писани извештај о спроведеном поступку јавног надметања. 

Депозит за учествовање у предметном поступку се уплаћује у утврђеном износу на основу 
члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине  
Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17). 
  Депозит се уплаћује на депозитни рачун Општине.  

Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о 
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа. 

Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 5 дана 
од дана пријема позива  закуподавца не закључи уговор о закупу предметног грађевинског земљишта. 

 
Члан 4. 

            Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на сајту Општине Блаце. 
            Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти на адресу:  Општина 
Блаце – Манифестација „Дани шљиве Блаце 2021“, Комисији за  давање у закуп грађевинског 
земљишта методом јавног надметања и назнаком локације. 
  По спроведеном поступку давања у закуп грађевинског земљишта методом јавног надметања, 
на Предлог Комисије, Одлуку о давању у закуп предметног земљишта доноси Општинско веће 
општине Блаце, најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 5 дана од 
дана доношења Одлуке о давању у закуп, након чега  се закључује Уговор о закупу.  
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Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине 
Блаце“. 

 
Бр: II-463-1634/21 
У Блацу, 22. јула 2021. године                                      
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

За Општинско веће                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                             Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 144. Закона о општем  управном поступку („Службени гласник РС“, 

бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 74. став 2. Статута oпштине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинскo веће општине Блаце, на седници 
одржаној дана 14. јула 2021. године, доноси: 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ПРАВИЛНИКУ БР. II-400-1481/21 од 25. 6. 2021. године 

 
 

I У Правилнику о награђивању ученика основних и средњих школа и студената 
високошколских установа из буџета општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број  
10/21) (у даљем тексту: Правилник), врши се исправка, тако што се у члану 6. став 4. број 
„30“, замењује бројем „60“.  
  

II  У свему осталом Правилник остаје непромењена. 
 
III  Решење о исправци грешке производи правно дејство од 25. јуна 2021. године, када 

је и донет Правилник који се истим исправља.                                                                                                              
   

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. јуна 2021. године, 
донело је Правилник о награђивању ученика основних и средњих школа и студената 
високошколских установа из буџета општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број  
10/21). При изради овог правилника, дошло је до техничке грешке настале у куцању, у члану 
6. став 4. па уместо броја „60“, стоји број „30“, који се исправља по службеној дужности. 
 Чланом 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) предвиђено је да орган у сваком моменту може исправити 
грешке у именима, бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности.  
 Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 14. јула 2021. године, у 
складу са напред изложеним одлучило је као у диспозитиву овог решења.                                                                                                                               
 
Број: II-400-1481/21-1                                                                                                                  
У Блацу, 14. јула 2021. год   
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјани рад 
„Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, на седници одржаној дана 21. јули 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Центру за социјални рад „Блаце“, у Блацу новчана средства у 

износу од 71.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по 
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе  плаћања услуге 
превоза донација, по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“, у Блацу, број 01-893/21, од 21. 
јуна 2021, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, од 21. јула  2021. године. 
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Центра за 
цосијални рад „Блаце“, у Блацу. 
  

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја заштита, Програмска 
активност: 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090, у 
финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“, позиције 28 – „Трансфери осталим 
нивоима власти“, економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени 423900 
– Остале опште услуге, у износу од 71.000,00 динара. 

  
5. Обавезује се Центар за социјални рад „Блаце“ да уподоби - измене свој финасијски план 

за 2021. годину, са средствима одобреним овим решењем. 
 
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 
 Број: II-400-1632/21 
 У Блацу, 21. јула 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

124/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) 
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 19/20 и 36/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 3. јуна 
2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Установи за одржавање објеката у својини општине Блаце 

„Блаце“, новчана средства у износу од 116.484,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ 
буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, расход по намени 499100 - Средства 
резерве, за потребе закључивања уговора о привремено повременим пословима за једним 
лицем која би била ангажована у јуну и јулу 2021. године, по захтеву ове установе, бр. 89/21, од 
1. јуна 2021. године. на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке.   
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“. 
  

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. 02 – Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце, Програм 
1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – Функционисање 
локалних спортских установа, функција-810, економска класификација 423000, увећањем 
апропријације (позиције) 125 – „Услуге по уговору“, у финансијском плану Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце, расход по намени 423900-Остале опште услуге. 

 
5. Обавезује се Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“ да 

уподобе - измене свој финасијски план за 2021. годину, са средствима одобреним овим 
решењем. 
 

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

Број: II-400-1312/21 
 У Блацу, 3. јуна 2021. год. 
  

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 

124/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) 
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 19/20 и 36/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 2. јула 
2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Установи за одржавање објеката у својини општине Блаце 

„Блаце“, новчана средства у износу од 515.857 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 класификација 499000, расход по намени 499100 - средства 
резерве, на име административних услуга за закључења уговора о привремено повременим 
пословима за три лица која би била ангажована у јулу 2021. године и остале опште услуге за 
закључења уговора о привремено повременим пословима за седам лица која би била 
ангажована у јулу 2021. године, по захтеву ове установе, бр. 110/2021, од 29. јуна  2021. године, 
на делимично усвојен захтев ове установе, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке.   
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Установе за 
одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“. 
  

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. Општинска управа, Глава 5. 02 – Установе за одржавање објеката у својини 
општине Блаце, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – 
Функционисање локалних спортских установа, функција-810, економска класификација 
423000, увећањем апропријације (позиције) 125 – „Услуге по уговору“, у финансијском плану 
Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце: 

- расход по намени 423100-Административне услуге, износ од 149.765 и  
- расход по намени 423900-Остале опште услуге износ од 366.092 
 
5. Обавезује се Установе за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“ да 

уподобе - измене свој финасијски план за 2021. годину, са средствима одобреним овим 
решењем. 
 

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

Број: II-400-1505/21 
 У Блацу, 2. јула 2021. год. 
  

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

72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 9/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву месне заједнице 
Сибница, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 14. јуна 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Месној заједници Сибница, новчана средства у износу од 

2.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве 
буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге 
локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе израде новог печата, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 9. јула 
2021. године.   
  

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

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.04 - Месне заједнице, Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0002 – Функционисање месних заједница, 
функција-160, економска класификација 426000, увећањем позиције 153 – „Материјал“ у 
финансијском плану Месне заједнице Сибница, расход по намени 426900–Материјали за 
посебне намене.  

 
5. Обавезује се Месна заједница Сибница да уподобе - измене 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. 
 

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

 Број: II-400-1574/21 
 У Блацу, 14. јуна 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и 
чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 9/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву месне заједнице 
Рашица, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 14. јуна 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Месној заједници Рашица, новчана средства у износу од 2.000,00 

динара, са позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета 
Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 - Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне 
самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе израде новог печата, на предлог 
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 8. јула 
2021. године.   
  

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

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена. 
 
4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5. 04 - Месне заједнице, Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0002 – Функционисање месних заједница, 
функција-160, економска класификација 426000, увећањем позиције 153 – „Материјал“ у 
финансијском плану Месне заједнице Рашица, расход по намени 426900–Материјали за 
посебне намене.  

 
5. Обавезује се Месна заједница Рашица да уподобе - измене 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. 
 

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

 Број: II-400-1564/21 
 У Блацу, 14. јула  2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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