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На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС". бр.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, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тач. 6) и 20) Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон,  47/18 и 111/21- др. 

закон),  и члана 43. став 1. тач. 6) и 67) Статута општине Блаце ("Службени лист општине 

Блаце", бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 29. јула 2022. године, 

донела је   

 

 

О Д Л У К У  

 

 

Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Блаце за период од  I до VI 2022. 

године, број:III-03-401-1526/2022 од 14.07.2022. године, који је урадило Одељење за буџет, 

финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

 

 

                                                                Члан 2. 

 

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

Блаце“. 

 

 

 

Број: I-401-1526/2022 

У Блацу, 29. јула 2022. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                    Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тач. 6) и 20) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/21- др. закон), члана 43. став 1. тач. 6)  и 67) Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/2019) и чл. 4, 5, 6, 8. и 9. 

Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 5/15), на предлог Комисије за подизање споменика и 

постављање скулптуралних дела, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

29. јула 2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

  о подизању споменика-спомен обележја Часног крста  

 у Блацу 

 

Члан 1. 

 

          Подиже се споменик - спомен обележје Часни крст у Блацу (у даљем тексту: 

спомен обележје), а према Иницијативи коју је поднела група грађана са територије 

општине Блаце.  

 

Члан 2. 

 

          Спомен обележје је укупне максималне висине 16 м са темељним учвршћивањем, 

ширине у подножју 4 метара, у горњем делу крста 8 метара пречника.  

Спомен обележје крст је састављен од 3 крста орјентисаних у правцу улице 

Краља Петра I (двосмерно) и улице 7. јула у Блацу. 

 

Члан 3. 

 

          За локацију на којој се подиже спомен обележје описано у члану 2. Одлуке 

одређује се «Кружни ток», у Блацу, који се налази на кат. парцели бр. 7118 КО Блаце.  

 

Члан 4.  

 

          О реализацији ове одлуке стараће се Одбор за подизање спомен обележја, 

образован Одлуком Скупштине општине Блаце. 

 Одбор доноси одлуку о начину избора идејног решења, спроводи поступак 

избора идејног решења за спомен обележје и прибавља потребне сагласности за 

постављање спомен обележја. 

  

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Блаце”. 

 

Број: I-633-1632/2022 

У Блацу, 29. јула 2022. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тач. 6) и 20) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 

– други закон, 47/2018 и 111/21- др. закон), члана 43. став 1. тач. 6) и 67) Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/2019) и чл. 4, 5, 6, 8. и 9. 

Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 5/15), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

29. јула 2022. године, доноси 

 

   ОДЛУКУ 

о образовању Одбора за спровођење Одлуке 

 о подизању споменика-спомен обележја Часног крста  у Блацу 

 

Члан 1. 

Oбразује се Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика -спомен 

обележја Часног крста у Блацу (у даљем тексту: Одбор) који има пет чланова, у саставу: 

 1. Ена Поповић, мастер примењени уметник, из Блаца, за члана, 

 2. Златко Павловић, дипл. историчар, из Сувог Дола, за члана, 

 3. Ана Недељковић, дипл. инг. архитектуре, запослена у Општинској управи 

општине Блаце, за члана, 

 4. Драган Павловић, одборник у Скупштини општине Блаце, за члана, и 

 5. др Хаџи Драган Илић, одборник у Скупштини општине Блаце, за члана. 

 

Члан 2. 

Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о подизању споменика -спомен обележја 

Часног крста у Блацу ( у даљем текту: Одлука), и са тим у вези да прибави услове за 

подизање спомен обележја, прибавља мишљења стручних удружења и организација, 

донесе одлуку о начину избора идејног решења за спомен обележје, спроведе поступак 

и изврши избор идејног решења за спомен обележје и утврди износ средстава 

потребних за подизање спомен обележја као и да обавља и друге послове потребне за 

сповођење Одлуке. 

  

Члан 3. 

Стручне послове за потребе Одбора обављаће Општинска управа општине 

Блаце. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

Број: I-02-1633/2022 

У Блацу дана 29.07.2022. године 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                        Дејан Мијајловић с.р. 
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На основу члана 8. став 2. и 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 –Одлука УС и 55/14, 96/15- др. 

Закон, 9/16 Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-

др. закон) и члана 43. став 1. тачка 48) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 29. јула 2022. 

године, доноси  

 

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

 САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

I 

 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Блаце: 

- Гордана Ђорђевић, из Блаца.  

      

       II 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Блаце: 

- Небојша Стевановић, из Доње Драгуше, вршилац дужности директора Средње 

школе Блаце, са седиштем у Блацу. 

 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце. 

 

 

IV 

 Решењем известити: именоване, председника Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији општине Блаце и архиву овог органа. 

 

 

  Број: I-02-1634/2022 

 У Блацу, 29. јула 2022. године   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Дејан Мијајловић  с.р.                       
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На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/20 и 88/20, 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. 16/20), 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), Програма Општинског већа општине Блаце, број II-353-

1516/2022, од 15.јула 2022. године, за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера 

на површинама јавне намене – Манифестација „Дани шљиве Блаце 2022 “ и члана 74. став 1. тачка . 
Статута општине Блаце  („Сл. лист општине Блаце“, бр.5/19), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаној дана 20. јула 2022. године, донело је  

 

 О Д Л У К У   

О  

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ ШЉИВЕ БЛАЦЕ 2022“ 
 

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 

2022“,  број II-353- 1516/2022,  од  15. Јула 2021. године,  методом  јавног надметања, путем јавног 
оглашавања, на одређено време, за време трајања Манифестације „Дани шљиве Блаце 2022“.  

 

Члан 2. 

 Почетни износ закупнине за предметно  грађевиснко земљиште одређен је чланом  2. Одлуке 
Скупштине општине Блаце, бр.I-436-2230/2021, од 24.11.2021. године, о утврђивању просечних цена 

квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр.17/21), 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 предметног поступка, 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 2022“, 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, Решење о давању у закуп предметног земљишта доноси председник општине, 

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-463-1563/22 
У Блацу, 20. јула 2022. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

 За Општинско веће                                                                             ПРЕДСЕДНИК   

Гордана Агатоновић с.р.                                                                    Иван Бургић с.р. 
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У складу са чл. 20. ст. 1. тач. 8. и чл. 46. ст. 1. и тач. 2.  Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), чл. 69. и 70. 

Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, бр. 40/21), 

чланом 5. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, 

породичних кућа и станова на територији општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21 и 

2/22), чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и 

станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 

термостатсих вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 6/22), Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 

18/21, 2/22 и 8/22) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. јула 2022. године, 

донело је 

 

ОДЛУКУ 

 О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА  ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 

ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА , 

ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

 

 I РАСПИСУЈЕ СЕ јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Блаце у 

2022. години. 

         II Суфинансирање унапређења енергетске ефикасности, у општини Блаце, у 2022. години, 

обезбеђено је у износу од 12.000.000,00 динара, од чега је 6.000.000,00  динара определила општина 

Блаце, а 6.000.000,00 динара Министарство рударства и енергетике- Управа за финансирање и 

подстицање енергетске ефикасности. Средства општине Блаце за суфинансирање пројеката грађана 

и стамбених заједница обезбеђена су Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени 

лист општине Блаце“ бр. 18/21, 2/22 и 8/22), у оквиру Програма 17- Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори  енергије, Пројекат 0501-4001 Енергетска ефикасност- уштеди енергију/ смањи 

загађеност, функција 530 – смањење загађености, економска класификација 472000 – накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

         Укупна средства за суфинансирање мера енергетске санације износе 12.000.000,00 динара 

(дванаест милиона  динара), што износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом за 

финансирање појединачних пројеката грађана и стамбених заједница. 

 Укупна средства за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова 

путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 

термостатсих вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 износе 3.000.000,00 

динара, од чега је 1.500.000,00 динара определила Општина Блаце, а 1.500.000,00 динара 

Министарство рударства и енергетике - Управа за финансирање и подстицање енергетске 

ефикасности. 

III  Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници општине Блаце, на 

огласној табли Општинске управе општине Блаце и најављен у локалним медијима.  
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IV Одлуку објавити на интернет страници општине Блаце и „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: II-400-1551/22 

Датум: 25. јула 2022. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 За Општинско веће                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић с.р.                                                                   Иван Бургић с.р. 
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У складу са чл. 20. ст. 1. тач. 8. и чл. 46. ст. 1. тач. 2.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21- др. закон), чланом 

69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Сл. гласник РС“, бр. 

40/21), чланом 5. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених 

зграда, породичних кућа и станова на територији општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 

18/21 и 2/22), чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамених зграда, 

породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном 

позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 6/22), Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр.  

18/21, 2/22 и 8/22) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. јула 2022. године, 

донело је  

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА И СТАМБЕНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

 I РАСПИСУЈЕ СЕ јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације  стамбених 

зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле 

воде на територији општине Блаце за 2022. 

           II Суфинансирање унапређења енергетске ефикасности, у општини Блаце, у 2022. години, 

обезбеђено је у износу од 12.000.000,00 динара, од чега је 6.000.000,00  динара определила општина 

Блаце, а 6.000.000,00  динара Министарство рударства и енергетике- Управа за финансирање и 

подстицање енергетске ефикасности. Средства општине Блаце за суфинансирање пројеката грађана 

и стамбених заједница обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени 

лист општине Блаце“ бр. 18/21, 2/22 и 8/22), у оквиру Програма 17- Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори  енергије, Пројекат 0501-4001 Енергетска ефикасност- уштеди енергију/ смањи 

загађеност, функција 530 – смањење загађености , економска класификација 472000 – накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

         Укупна средства за суфинансирање мера енергетске санације износе 12.000.000,00 динара 

(дванаест милиона  динара), што износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом за 

финансирање појединачних пројеката грађана и стамбених заједница. 

 Укупна средства за суфинансирање мера енергетске санације стамених зграда, породичних 

кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и 

уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине 

Блаце у 2022. години, износе 9.000.000,00 динара, од чега је 4.500.000,00 динара определила 

Општина Блаце, а 4.500.000,00 динара Министарство рударства и енергетике - Управа за 

финансирање и подстицање енергетске ефикасности. 

         III  Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници општине Блаце, на огласној 

табли Општинске управе општине Блаце и најављен у локалним медијима.  

         IV Одлуку објавити на интернет страници општине Блаце и „Службеном листу општине 

Блаце“. 

 

Број: II-400-1550/2022 

Датум: 25.07.2022. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

За Општинско веће                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић с.р.                                                                    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 

2022. годину („Службени лист општине Блаце“, број 18/21, 2/22 и 5/22) 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 15. јула 2022. године, доноси             

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 50.000,00 динара, са позиције 28 

„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2022. 

године (Раздео 5. Општина 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:  

 

- Матеји Живковићу, из Ђуревца, ученику кога је Наставничко веће Основне школе 

„Стојан Новаковић“, у Блацу, прогласило за „Ђака генерације“ 2021/22. године, са износом од 

25.000 динара и 

 

- Марији Јевтовић, из Блаце, ученици Гимназије, коју је Наставничко веће Средње 

школе, у Блацу, прогласило за Ђака генерације 2021/22. године, са износом од по 25.000 динара. 

 

2. Одобрена средстава биће уручена добитницима на дан општине Блаце, о Великој 

Госпојини, 28. августа 2022. године. 

 

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-400-1533/22                                                                                

Дана, 15. јула 2022. године  

                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

              

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић  с.р.                                                                   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, 149/20 i 118/21), 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 2022. годину („Сл. 

лист oпштине Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по 

захтеву Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, 

комуналне послове и саобраћај, на седници одржаној дана 19. јула 2022. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о увећању буџета 

 

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 7.000.000,00 динара, из 

разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину 

(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22). 

 

2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором број 276-401-00-298/2/2022-041, од 7. Јула и 

заведеденим код Општинскем управе под бројем II-400-1474/2022, од 7. јула  2022. године, 

закљученог између Министарства за бригу о селу и Општине Блаце, за реализацију пројекта 

„Набавка минибуса за превоз сеоског становништва“. 

Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце, корисник општина Блаце. 

 

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

администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава: 

1) на приходовној страни, увећањем економске фумкције 733150-Текући трансфери од 

других нивоа власти у корист новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у 

износу од 7.000.000,00 динара и 

2) на расходовној страни, у разделу 5. Општинска управа, Програм 0701- Организација 

саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, пројекат: 0701-5003 Куповина минибуса за потребе 

превоза сеоског становништва, функција-451, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти,  

позиције 74/2, економска класификација 512000-Машине и опрема, расход по намени 512100- 

 

 Опрема за саобраћај, у износу од 7.000.000,00 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 овог органа.    

 

Број: II-400-1562/22 

У Блацу, 19. јула 2022. године  

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                

Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић  с.р.                                                                        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, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 74. став 1. тачка 

2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 

27. став 1, Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист општине 

Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву 

Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, на предлог Одељења за буџет, 

финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, дана 20. јула 2022. године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о употреби средстава буџетске резерве 

 

             

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 270.000,00 динара, са позиције 54-

Текућа резерва, 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, функција-160, економска класификација 

499000, по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, број 56 од 13. 7. 2022. године, за 

потребе плаћања рачуна за енергетске услуге, на предлог Одељења за буџет, финансије, 

локалну пореску администрацију и јавне набавке. 

 

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

 

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

пореску администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и 

књижењем истих у оквиру Раздела 5.Општинска управа, Глава 5.03 Установе културе, 

Програм 1201-Развој културе и информисања, Програмска активност:1201-0001 

Функционисање локалних установа културе, функција-820, у финансијском плану 

Народне библиотеке ,,Рака Драинац“ Блаце, увећањем позиције 156-Стални трошкови, 

економска класификација 421000, расход по намени 421200-Енергетске услуге, за износ од 

270.000,00 динара. 

 

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

 

 

Број: II-400-1524/2022 

У Блацу, 20. јула 2022. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

самостални саветник                                                                             Иван Бургић с.р. 

 Драгана Раденковић 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, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине 

Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 27. став 1, Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2022. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22), 
Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на 

предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, дана 15. 

јула 2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о употреби средстава буџетске резерве 

 
             

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 962.510,00 динара, са позиције 54-Текућа 

резерва, 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, функција-160, економска класификација 499000, по захтеву Општинске управе 

општине Блаце, број: II-400-1512/2022 од 14. 7. 2022. године, за потребе плаћања накнаде штете по 

пресуди Апелационог суда у Нишу, бр. Гж. 2900/2021 од 14.06.2022.године, и то 720.000,00 
динара, на име главног дуга и износ у висини од 242.510,00 динара, на име трошкова парничног 

поступка, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 

набавке. 
 

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

 

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

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 

оквиру у Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност:0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 

функција-130, на следећи начин: 

-позицију 51- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

економска класификација 485000, расход по намени 485100- Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, увећати за износ од 720.000,00 динара, и 

-позицију 50-Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483000, 
расход по намени 483100- Новчане казне и пенали по решењу судова, увећати за износ од 

242.510,00 динара. 

 

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

 

Број: II-400-1512/2022 
У Блацу, 15. јула 2022. године 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

самостални саветник                                                                                             Иван Бургић  с.р. 
 Драгана Раденковић  с.р. 
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На основу члана 20. Правилника о суфинансирања мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких исталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне 

топле воде по јавном позиву управе за подстицање енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени 

лист општине Блаце“, бр. 6/22), одељка VII Јавног позива за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији 

општине Блаце за 2022. годину и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 25. 

јула 2022. године, донело је  

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗБОРУ  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

1. УСВАЈА СЕ предлог коначног решења о избору привредних субјеката у спровођењу 

мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине 

Блаце у 2022. години, које је доставила Комисијa за реализацију мера енергетске ефикасности 

стамбених зграда, породичних кућа и станова, те се врши избор директних корисника 

(привредних субјеката) у спровођењу следећих мера: 

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача 

са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за стамбене 

зграде, породичне куће и станове  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 

ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи 

прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна 

монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и 

кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида  

    

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Контакт телефон 

1.  

 

„Браћа Вуксановић“ ДОО Блаце 

 

 

065/8000-403 

2.  „АЛ стакло плус“ ДОО Блаце 

  

              063/437-777 

              027/379-027 

 

3.  

 

Владимир Стојковић ПР „Пирамида 

минус“ Ладовица 

 

 

063/401-709 

063/1072-718 

4) Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка, пиролиза), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће, станове и стамбене заједнице 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Контакт телефон 

1.  

 

„ТЕРМОКОНВОЈ ПЛУС“ ДОО Земун 

 

 

019/443-917 

019/443-919 

065/400-6161 

065/5440022 
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2.  

 

„ENERGY NET ONE“ ДОО Јагодина 

 

 

035/250-501 

035/250-502 

063/8986-021 

 

 

5) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Контакт телефон 

1.  

 

„ENERGY NET ONE“ ДОО Јагодина 

 

 

035/250-501 

035/250-502 

063/8986-021 

 
 

6) Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

Редни 

број 
Назив привредног субјекта 

Контакт телефон 

1.  ГАСТЕЦ Вршац ДОО 

 

013/2831-807 

013/2831-015 

063/252-329 

 

2.  

 

„ENERGY NET ONE“ ДОО Јагодина 

 

 

035/250-501 

035/250-502 

063/8986-021 

 
 

2. Решење Општинског већа општине Блаце је коначно.  

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“, на интернрт страници и огласној табли 

Општине Блаце.  

 

Број: II-02-1549/22 

У Блацу, 25. јула 2022. годинe 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

  За Општинско веће                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

 Гордана Агатоновић с.р.                                                              Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 74. став 1. Статута општине Блаце („Сл. 

лист општине Блаце, бр. 5/19) и члана 12. став 5. Правилника о мерилима за 

утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 

установама („Сл. гласник РС“, бр. 87/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући 

по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу, на седници 

одржаној дана 25. јула 2022. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Управног одбора Предшколске 

установе „Наша радост“, са седиштем у Блацу, о утврђивању економске цене програма 

васпитања и образовања у Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, за радну 

2022/2023. годину, заведену под деловодним бројем 175, донету дана 28. јуна 2022. 

године.                                                                                                                                                                                                                                             

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

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

 

IV Решење доставити Предшколској установи „Наша радост“, са седиштем у 

Блацу и архиви. 

 

Број: II-38-1518/22 

У Блацу, 25. јула 2022. године  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић  с.р.                                                              Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), члана 70. став 

1. тачка 9) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 1. став 2. Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Блаце за 

2017. годину („Службени лист општине Блаце, бр. 8/17, 5/18, 5/19 и 6/21), 

Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјани рад 

„Блаце“, са седиштем у Блацу, на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, 

доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, 

који је донео в.д. директора, под деловодним бројем: 01-854/22 од 20. јуна 2022. 

године. 

 

 

II Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

 

III Решење доставити: Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиви овог органа. 

 

 

Број: II-02-1436/2022 

У Блацу, дана 15. јула 2022. године  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

Обрада:                 

самостални саветник                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Драгана Раденковић с.р.                                                        Иван Бургић с.р. 
 



 

 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 15. јула 2022. године,  

на основу члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 5/19), члана 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, бр. 14/20) и члана 25. став 1. тачка 9) Одлуке о Општинској управи 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 17/21), разматрало је 

Извештај о раду Општинске управе општине Блаце за 2021. годину, и донело је 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе општине Блаце за 2021. годину, 

број: III-022-333/2022 од 08. фебруара 2022. године, који је поднео начелник Општинске 

управе општине Блаце. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Одредбама члана 85. став 1. тачка 10) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 5/19) предвиђено је да Општинска управа најмање једном годишње 

достави извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених 

послова, Председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а 

чланом 25. став 1. тачка 9) Одлуке о Општинској управи општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 19/20 и 17/21) предвиђена је обавеза начелника Општинске управе да 

подноси извештај о раду Општинске управе. 

Имајући у виду да је начелник Општинске управе општине Блаце, поднео 

Општинском већу општине Блаце збирни извештај сачињен од свих Одељења у саставу 

Општинске управе за 2021. годину, Општинско веће општине Блаце, у складу са 

одредбама подзаконских аката, на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, 

разматрало је предметни извештај и исти је као надлежни извршни орган усвојило. 

 

             

 

Број: II-022-333/2022 

У Блацу, 15. јула 2022. године 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

самостални саветник                                                                                Иван Бургић с.р. 

 Драгана Раденковић с.р. 
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