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1 Штампано из система Инзем: 19.11.2021 13:31:07 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку 
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ 
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1 Одлуке о 
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини («Службени лист општине БЛАЦЕ» број 14/06), Председник општине БЛАЦЕ је 
дана 19.11.2021. године, донео 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОПШТИНИ БЛАЦЕ 

и расписује 

О Г Л А С 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЛАЦЕ 

I 
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини по условима првог круга у општини БЛАЦЕ у следећим катастарским општинама:

КО Број јединице 
јавног 

надметања 

Површина (ха) Почетна цена 
(дин/ха) 

Депозит 
(дин) 50% 

Период 
закупа 

Степен 
заштите 

Алабана 2 0,1591 22.618,29 1.799,29 15 
Алабана 3 5,1207 20.296,84 51.967,01 15 

Барбатовац 4 3,3667 22.618,32 38.074,55 15 
Барбатовац 5 2,3597 19.437,05 22.932,81 15 
Барбатовац 6 0,5901 18.020,28 5.316,89 15 
Барбатовац 7 0,2847 4.021,36 572,44 15 
Барбатовац 8 1,5967 20.105,56 16.051,27 15 
Барбатовац 9 0,5335 22.618,31 6.033,44 15 
Барбатовац 10 0,5642 17.154,29 4.839,23 15 
Барбатовац 11 0,7563 21.526,55 8.140,26 15 
Барбатовац 12 0,2210 22.618,33 2.499,32 15 
Барбатовац 13 0,0895 20.105,59 899,72 15 
Барбатовац 14 2,0056 22.618,32 22.681,65 15 
Барбатовац 15 1,7582 21.880,58 19.235,22 15 

Блаце 17 1,1632 22.555,97 13.118,55 15 
Блаце 18 0,5351 27.183,14 7.272,85 15 
Блаце 19 1,3286 19.751,45 13.120,89 15 
Блаце 20 1,1547 21.433,64 12.374,71 15 
Блаце 21 0,0400 22.618,25 452,37 15 
Блаце 22 0,1960 20.901,68 2.048,37 15 
Блаце 23 0,2035 25.410,91 2.585,56 15 
Блаце 24 0,0071 20.105,63 71,37 15 
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Блаце 25 0,1603 22.618,34 1.812,86 15 
Блаце 26 0,0824 22.618,33 931,87 15 
Блаце 27 0,0250 22.618,40 282,73 15 
Блаце 28 0,0096 22.618,75 108,57 15 
Блаце 29 0,0108 22.618,52 122,14 15 
Блаце 30 0,0402 22.618,41 454,63 15 
Блаце 31 0,0472 22.618,22 533,79 15 
Блаце 32 0,0364 22.618,41 411,65 15 
Блаце 33 0,0569 25.410,90 722,94 15 
Блаце 34 0,0054 22.618,52 61,07 15 
Блаце 35 1,0008 20.607,96 10.312,23 15 
Блаце 36 1,9449 22.169,49 21.558,72 15 
Блаце 37 1,7060 23.301,97 19.876,58 15 
Блаце 38 0,2180 25.410,92 2.769,79 15 
Блаце 39 2,9086 20.650,51 30.032,03 15 
Блаце 40 5,5364 21.765,46 60.251,15 15 
Блаце 41 0,0791 4.021,37 159,04 15 
Блаце 42 0,0739 25.410,96 938,93 15 
Блаце 44 0,0838 3.518,14 147,41 15 
Блаце 45 0,0800 25.410,88 1.016,44 15 
Блаце 46 0,0738 3.518,16 129,82 15 
Блаце 47 0,0238 3.518,07 41,87 15 
Блаце 48 0,0401 20.105,49 403,12 15 

Више Село 49 0,7968 12.596,07 5.018,27 15 
Више Село 50 0,0960 4.523,44 217,12 15 

Горња 
Драгуша 

51 0,2016 18.612,90 1.876,18 15 

Горња 
Драгуша 

52 2,8583 20.105,56 28.733,86 15 

Горња 
Драгуша 

53 2,1012 20.340,19 21.369,40 15 

Горња 
Драгуша 

54 0,8341 11.714,65 4.885,60 15 

Горња 
Драгуша 

55 0,1944 22.618,31 2.198,50 15 

Горња 
Драгуша 

56 0,2411 20.105,56 2.423,73 15 

Горња 
Драгуша 

57 0,0163 22.618,40 184,34 15 

Горња 
Драгуша 

58 0,9931 22.618,32 11.231,13 15 

Горња 
Драгуша 

59 0,2539 18.725,32 2.377,18 15 

Горња 
Драгуша 

60 0,3079 20.105,55 3.095,25 15 

Горња 
Драгуша 

61 0,8825 20.105,56 8.871,58 15 

Горња 
Драгуша 

62 0,0662 20.105,59 665,49 15 

Горња 
Драгуша 

63 0,4250 11.309,15 2.403,20 15 
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Горња 
Драгуша 

64 0,1985 20.105,54 1.995,48 15 

Горња 
Јошаница 

65 0,0685 4.021,31 137,73 15 

Горња 
Јошаница 

66 0,7786 24.326,82 9.470,43 15 

Горња 
Јошаница 

67 0,1501 20.105,53 1.508,92 15 

Горња 
Јошаница 

68 0,0600 22.618,33 678,55 15 

Горња 
Јошаница 

69 0,0569 20.105,62 572,00 15 

Горња 
Јошаница 

70 0,2012 17.434,29 1.753,89 15 

Горња 
Јошаница 

71 0,1067 22.618,28 1.206,69 15 

Горња 
Јошаница 

72 0,1303 20.747,74 1.351,71 15 

Горња 
Јошаница 

73 0,1867 20.105,57 1.876,85 15 

Горња 
Јошаница 

74 0,3987 25.410,91 5.065,67 15 

Горња 
Јошаница 

75 0,2532 25.410,90 3.217,02 15 

Горњи 
Кашевар 

76 0,4574 22.618,32 5.172,81 15 

Гргуре 78 0,2200 20.712,05 2.278,33 15 
Гргуре 79 2,3155 20.824,39 24.109,44 15 
Гргуре 80 0,1403 8.532,29 598,54 15 
Гргуре 81 0,5017 16.323,66 4.094,79 15 
Гргуре 82 0,2777 20.105,55 2.791,66 15 
Гргуре 83 0,0694 20.105,62 697,66 15 
Гргуре 84 0,1696 4.523,41 383,59 15 
Гргуре 85 0,3187 20.105,55 3.203,82 15 
Гргуре 86 0,1286 3.518,12 226,21 15 
Доња 

Драгуша 
87 2,5379 9.836,88 12.482,52 15 

Доња 
Драгуша 

88 6,9381 18.320,87 63.556,02 15 

Доња 
Драгуша 

89 6,7625 16.076,62 54.359,06 15 

Доња 
Драгуша 

90 10,6997 18.023,62 96.423,66 15 

Доња 
Драгуша 

91 5,7540 13.668,86 39.325,30 15 

Доња 
Драгуша 

92 0,2632 19.278,42 2.537,04 15 

Доња 
Драгуша 

93 0,9582 13.732,92 6.579,44 15 

Доња 
Драгуша 

94 0,1078 4.332,00 233,49 15 

Доња 
Драгуша 

95 0,0692 22.618,35 782,59 15 
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Доња 
Драгуша 

96 0,0503 25.410,93 639,08 15 

Доња 
Драгуша 

97 0,2151 22.618,32 2.432,60 15 

Доња 
Драгуша 

98 0,0396 11.309,09 223,92 15 

Доња 
Драгуша 

99 0,0151 11.309,27 85,38 15 

Доња 
Драгуша 

100 0,5305 3.795,80 1.006,83 15 

Доња 
Драгуша 

101 0,1303 20.105,53 1.309,88 15 

Доња 
Драгуша 

102 0,0301 4.523,26 68,08 15 

Доња 
Драгуша 

103 0,0741 21.546,69 798,31 15 

Доња 
Драгуша 

104 0,0710 22.816,62 809,99 15 

Доња 
Драгуша 

105 0,2487 19.183,68 2.385,49 15 

Доња 
Драгуша 

106 0,0954 14.487,74 691,07 15 

Доња 
Рашица 

107 0,3353 17.591,62 2.949,24 15 

Доња 
Рашица 

108 0,7848 20.105,56 7.889,42 15 

Доњи 
Кашевар 

109 0,1756 17.591,63 1.544,55 15 

Доњи 
Кашевар 

110 0,2375 22.618,32 2.685,93 15 

Доњи 
Кашевар 

111 0,0204 20.105,39 205,08 15 

Доњи 
Кашевар 

112 0,0619 11.309,21 350,02 15 

Доњи 
Кашевар 

113 0,2223 20.105,58 2.234,73 15 

Доњи 
Кашевар 

114 1,0975 20.105,56 11.032,93 15 

Доњи 
Кашевар 

115 0,2438 8.796,39 1.072,28 15 

Доњи 
Кашевар 

116 0,4269 17.591,64 3.754,93 15 

Доњи 
Кашевар 

117 0,7648 17.591,63 6.727,04 15 

Доњи 
Кашевар 

118 0,0952 11.309,14 538,32 15 

Доњи 
Кашевар 

120 0,0523 17.591,59 460,02 15 

Доњи 
Кашевар 

121 0,1424 22.618,33 1.610,42 15 

Ђуревац 122 0,0887 8.656,48 383,91 15 
Качапор 123 0,3727 20.105,55 3.746,67 15 
Криваја 124 0,0607 20.105,60 610,20 15 
Криваја 125 0,4680 21.493,59 5.029,50 15 
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Криваја 126 0,5663 16.321,12 4.621,33 15 
Криваја 127 1,0416 17.591,63 9.161,72 15 

Кутловац 128 2,7164 17.832,76 24.220,45 15 
Кутловац 129 0,1762 22.618,33 1.992,67 15 
Кутловац 130 0,3591 20.105,57 3.609,95 15 
Кутловац 131 0,9860 17.591,63 8.672,67 15 
Кутловац 132 1,0185 20.105,56 10.238,76 15 
Кутловац 133 0,3354 17.270,16 2.896,21 15 
Кутловац 134 0,0307 22.618,24 347,19 15 
Кутловац 135 0,0180 4.523,33 40,71 15 
Кутловац 136 0,0052 4.523,08 11,76 15 
Кутловац 137 0,1184 20.105,57 1.190,25 15 
Кутловац 138 1,6333 17.591,63 14.366,20 15 
Кутловац 139 0,3420 17.591,64 3.008,17 15 
Лазаревац 140 1,8086 24.413,74 22.077,34 15 
Лазаревац 141 0,2598 3.518,09 457,00 15 
Лазаревац 143 0,3886 3.518,09 683,56 15 
Међухана 144 0,6874 17.992,55 6.184,04 15 
Међухана 145 0,3614 17.591,64 3.178,81 15 
Међухана 146 0,0813 16.825,22 683,95 15 
Међухана 147 0,0844 20.105,57 848,45 15 
Међухана 148 0,0474 25.410,97 602,24 15 

Музаће 149 0,9251 17.591,63 8.137,01 15 
Музаће 150 1,1111 4.021,34 2.234,06 15 
Музаће 151 0,4112 11.309,17 2.325,16 15 
Музаће 152 0,9035 17.591,63 7.947,02 15 
Музаће 153 0,1788 22.618,34 2.022,08 15 
Музаће 154 0,1840 20.105,54 1.849,71 15 
Музаће 155 0,0399 17.591,73 350,95 15 
Музаће 156 0,1766 17.591,62 1.553,34 15 
Попова 157 0,0432 4.523,38 97,71 15 
Попова 158 0,1008 4.214,09 212,39 15 
Попова 159 0,0180 22.618,33 203,56 15 
Попова 160 0,3674 20.105,55 3.693,39 15 

Пребреза 161 0,5207 18.229,10 4.745,95 15 
Претрешња 162 0,1246 17.591,65 1.095,96 15 
Претрешња 163 0,0945 22.549,84 1.065,48 15 
Претрешња 164 0,0935 25.410,91 1.187,96 15 
Претрешња 165 0,4439 23.177,47 5.144,24 15 
Претрешња 166 0,0751 25.410,92 954,18 15 
Претрешња 167 0,9767 17.591,64 8.590,87 15 
Придвориц 

а 
168 0,8156 4.523,42 1.844,65 15 

Придвориц 
а 

169 1,9593 14.468,03 14.173,61 15 

Придвориц 
а 

170 0,3232 20.105,57 3.249,06 15 

Придвориц 
а 

171 0,0253 4.523,32 57,22 15 
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Придвориц 
а 

172 0,9272 4.523,43 2.097,06 15 

Рашица 173 3,5957 11.345,97 20.398,36 15 
Рашица 174 0,2306 17.591,63 2.028,31 15 
Рашица 175 1,6916 19.750,20 16.704,72 15 
Рашица 176 0,0241 3.518,26 42,39 15 
Рашица 177 1,6011 8.656,48 6.929,95 15 
Рашица 178 0,1607 4.523,40 363,46 15 
Сварче 179 0,0722 3.518,14 127,00 15 

Сибница 180 0,6905 16.454,93 5.681,06 15 
Сибница 181 0,2074 22.618,32 2.345,52 15 
Сибница 182 0,1587 20.105,55 1.595,38 15 
Сибница 183 0,5951 17.591,63 5.234,39 15 
Сибница 184 0,1758 8.656,48 760,90 15 
Стубал 185 0,6632 24.488,01 8.120,23 15 
Стубал 186 1,3200 25.410,92 16.771,21 15 
Стубал 187 0,2231 20.105,56 2.242,78 15 
Стубал 188 0,4000 20.105,55 4.021,11 15 
Стубал 189 1,2860 22.618,32 14.543,58 15 
Стубал 190 0,0365 20.105,48 366,93 15 
Стубал 191 0,0305 11.309,18 172,46 15 
Суваја 192 0,8205 20.105,56 8.248,31 15 
Суваја 193 0,0671 5.081,97 170,50 15 
Суваја 194 0,0847 20.105,55 851,47 15 
Суваја 195 0,3578 17.591,64 3.147,14 15 
Суваја 196 0,1986 20.105,54 1.996,48 15 
Суваја 197 0,0634 20.105,52 637,35 15 
Суваја 198 0,1408 20.105,54 1.415,43 15 
Суваја 199 0,0507 20.105,52 509,68 15 
Суваја 200 0,0105 5.081,90 26,68 15 

Суви До 201 0,5049 20.946,13 5.287,85 15 
Суви До 202 0,7254 14.219,11 5.157,27 15 
Суви До 203 0,2092 4.021,32 420,63 15 
Суви До 204 0,2605 20.105,57 2.618,75 15 
Суви До 205 0,3473 4.021,34 698,31 15 
Суви До 206 4,4802 10.801,89 24.197,31 15 
Трбуње 207 2,4245 20.641,63 25.022,82 15 
Трбуње 208 0,3502 22.618,33 3.960,47 15 
Трбуње 209 0,0111 22.618,02 125,53 15 
Трбуње 210 0,0439 22.618,22 496,47 15 
Трбуње 211 0,1521 20.105,59 1.529,03 15 
Трбуње 212 0,0270 11.309,26 152,67 15 
Трбуње 213 0,0544 22.618,38 615,22 15 
Трбуње 214 0,0512 22.618,36 579,03 15 
Трбуње 215 0,1084 20.105,54 1.089,72 15 
Трбуње 216 0,1375 22.618,33 1.555,01 15 
Чунгула 217 0,0606 3.518,15 106,60 15 
Чунгула 218 0,0279 10.053,41 140,24 15 
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Чунгула 219 0,3145 3.518,09 553,22 15  
Чунгула 220 0,0686 3.518,08 120,67 15  
Чунгула 221 0,0343 17.591,55 301,70 15  
Чунгула 222 0,1016 22.618,31 1.149,01 15  
Чунгула 223 0,0354 25.411,02 449,77 15  
Чунгула 224 0,0263 3.518,25 46,26 15  
Чунгула 225 0,4220 22.618,32 4.772,47 15  
Чунгула 226 0,7707 22.618,32 8.715,97 15  
Чучале 227 0,6423 6.539,17 2.100,05 15  
Чучале 228 0,8338 8.796,40 3.667,22 15  
Чучале 229 0,8424 4.071,76 1.715,03 15  
Чучале 230 0,2905 8.656,49 1.257,35 15  
Чучале 231 0,0835 8.656,53 361,41 15  

Џепница 232 1,0412 16.197,47 8.432,40 15  
Џепница 233 0,5158 4.021,35 1.037,10 15  
Џепница 234 0,1556 20.105,59 1.564,21 15  
Џепница 235 0,7432 20.105,56 7.471,23 15  
Џепница 236 0,0663 14.241,63 472,11 15  

Шиљомана 237 0,3258 20.105,56 3.275,20 15  
Шиљомана 238 0,1622 20.105,55 1.630,56 15  

Укупно  153,2903     
 
 
 
 
 
 
 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама 
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у 
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине БЛАЦЕ, у канцеларији бр 38 сваког 
радног дана од 08 до 14 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 
Контакт особа Драган Гмијовић, тел. 027/371-079 064/8099-212. 

 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 

 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 

извршити: 
 
 

КО Дана Од (часова) 
Алабана 29.11.2021 08-14 

Барбатовац 29.11.2021 08-14 
Блаце 29.11.2021 08-14 

Чучале 29.11.2021 08-14 
Чунгула 29.11.2021 08-14 

Доња Драгуша 29.11.2021 08-14 
Доња Рашица 29.11.2021 08-14 

Доњи Кашевар 29.11.2021 08-14 
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Ђуревац 29.11.2021 08-14 
Џепница 29.11.2021 08-14 

Горња Драгуша 29.11.2021 08-14 
Горња Јошаница 29.11.2021 08-14 
Горњи Кашевар 29.11.2021 08-14 

Гргуре 29.11.2021 08-14 
Качапор 29.11.2021 08-14 
Криваја 29.11.2021 08-14 

Кутловац 29.11.2021 08-14 
Лазаревац 29.11.2021 08-14 
Међухана 29.11.2021 08-14 

Музаће 29.11.2021 08-14 
Попова 29.11.2021 08-14 

Пребреза 29.11.2021 08-14 
Претрешња 29.11.2021 08-14 
Придворица 29.11.2021 08-14 

Рашица 29.11.2021 08-14 
Сибница 29.11.2021 08-14 

Шиљомана 29.11.2021 08-14 
Стубал 29.11.2021 08-14 
Суваја 29.11.2021 08-14 

Суви До 29.11.2021 08-14 
Сварче 29.11.2021 08-14 
Трбуње 29.11.2021 08-14 

Више Село 29.11.2021 08-14 
 
 
 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком 
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се 
спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта 
у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну 
производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних надметања 
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске 
године и није било предмет коришћења. 

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 
 

II 
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини има: 
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три 
године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и 
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које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 
- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на 
подручју јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела 
граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; 
- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се 

у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног 
земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је 

предмет закупа и има седиште на подручју јединице локалне самоуправе којој припада та 
катастарска општина. 

 

2.  Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини 
- за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има 
физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу; 
- за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има 
правно лице и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази 
се у активном статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у 
оснивачком акту наведену енергетску делатност прописану законом којим се уређује област 
енергетике, а за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у 
року од три године од дана закључења уговора о коришћењу земљишта достави доказ о 
прибављеној употребној дозволи за енергетски објекат за чији рад се планира коришћење 
обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са којим је закључен уговор о 
коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом пољопривредном 
газдинству се утврђује пасиван статус . 

 
3. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за 

спровођење јавног надметања - https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: 
Апликација) која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно 
земљиште. 

 
4. Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна 

уредна пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања и ако се 
достави доказ о уплати депозита за свако јавно надметање појединачно. 

 
 

5. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно надметање достави доказ о уплати 
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно 
надметање појединачно, на рачун општинске управе БЛАЦЕ број: 840-392740-70 , осим ако је 
за јединицу јавног надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора 
да уплати депозит и достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног 
надметања. 

 
 

6. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење 
пољопривредног земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди 
највишу цену закупа за јединицу јавног надметања. 
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7. Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за
закуп и коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у
истом износу, даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију.

8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом
давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III 
– Документација за пријављивање на јавно надметање –

1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом: 
- за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-доказ о месту пребивалишта три године у катастарској општини на којој се налази земљиште

које је предмет закупа; 
-као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта извод из јавне евиденције о

непокретности (не старији од шест месеци); 
-за физичко лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-доказ о месту пребивалишта три године на подручју јединице локалне самоуправе која

спроводи јавно надметање; 
-као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је

предмет закупа извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план (не старији од шест 
месеци); 
-за правно лице:

-потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској

општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа извод из јавне евиденције о 
непокретности (не старији од шест месеци); 

-као доказ да има седиште на подручју јединице локалне самоуправе у којој се налази
земљиште које је предмет закупа извод из привредног регистра (не старији од шест месеци). 

2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели 
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тачке 1. овог огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом: 
-за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о 
активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ; 
- за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном 
статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и 
сточарства понуђач за бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа 
доказује следећом докуменатацијом: 
-потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 
-изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ 
да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од 
биомасе и сточарства. 

 
 
Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује 
испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације , и то: 

 
1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1. 
овог огласа и доказ о уплати депозита; 
2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа; 
3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа; 

 
Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које 
прилаже, а које морају да буду читљиве. 

 
IV 

– Рок за подношење пријаве - 
 

Рок пријављивање и подношење документације у Апликацију је до 14:00 сати, дана 
01.12.2021. године. 

 
Непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати. 

 
V 

– Јавно надметање - 
 

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 
одржаће, и то: 

 
 

КО Дана Почетак у (часова) 
Алабана 10.12.2021 10:00 

Барбатовац 10.12.2021 10:00 
Блаце 10.12.2021 10:00 
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Чучале 10.12.2021 10:00 
Чунгула 10.12.2021 10:00 

Доња Драгуша 10.12.2021 10:00 
Доња Рашица 10.12.2021 10:00 

Доњи Кашевар 10.12.2021 10:00 
Ђуревац 10.12.2021 10:00 
Џепница 10.12.2021 10:00 

Горња Драгуша 10.12.2021 10:00 
Горња Јошаница 10.12.2021 10:00 
Горњи Кашевар 10.12.2021 10:00 

Гргуре 10.12.2021 10:00 
Качапор 10.12.2021 10:00 
Криваја 10.12.2021 10:00 

Кутловац 10.12.2021 10:00 
Лазаревац 10.12.2021 10:00 
Међухана 10.12.2021 10:00 

Музаће 10.12.2021 10:00 
Попова 10.12.2021 10:00 

Пребреза 10.12.2021 10:00 
Претрешња 10.12.2021 10:00 
Придворица 10.12.2021 10:00 

Рашица 10.12.2021 10:00 
Сибница 10.12.2021 10:00 

Шиљомана 10.12.2021 10:00 
Стубал 10.12.2021 10:00 
Суваја 10.12.2021 10:00 

Суви До 10.12.2021 10:00 
Сварче 10.12.2021 10:00 
Трбуње 10.12.2021 10:00 

Више Село 10.12.2021 10:00 
 
 
 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда 
из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за 
остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације 
приложене у Апликацији. 

 
На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде 

аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и 
коришћење пољопривредног земљишта. 

 
Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно 

земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења 
пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица 
који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта. 

 
VI 

- Плаћање закупнине - 
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Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања 
понуда . 
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан уплате. 

 
VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 
 
 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави 
доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће 
доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске управе 
општине БЛАЦЕ. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је 
доставити и : 

- гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 
земљишта или 

- уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца 
или 

- доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

 
 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном 
гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб презентацији општине 
БЛАЦЕ, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб 
презентацији Управе за пољопривредно земљиште. Ова одлука се може објавити и у другим 
средствима јавног информисања, што не утиче на поступак јавног надметања. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БЛАЦЕ 
Председник општине 

 
Број: II 02 1616/15-20-3 Председник општине 
Дана: 12.11.2021. године                                                                               Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ("Сл. гласник РС", 
бр.112/2015) и члана 70. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Сл.лист општине Блаце“, 
бр.5/19), Председник општине Блаце, дана 14.10.2021. године, доноси: 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ E 

 
о образовању Комисије за спровођење Програма расподеле средстава за накнаду штете од 

елементарне непогоде-штете од града 
 
 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење Програма расподеле средстава за накнаду 
штете од елементарне непогоде-штете од града на територији општине Блаце у 2021.години (у 
даљем тексту: Комисија), у саставу:  
 

1. Сузана Вељовић, помоћник председника општине за економски развој, за председника 
Комисије,  

2. Драган Гмијовић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана,  
3. Бојан Николић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана, 
4. Јелена Чамагић, запослена у Општинској управи општине Блаце, за члана и 
5. Лазар Миковић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана. 

 
II Задатак Комисије је да у року од 7(седам) дана од дана доношења овог решења припреми 

нацрт Програма расподеле средстава за накнаду штете од елементарне непогоде-штете од града и 
исти достави Општинском већу општине Блаце на даље поступање. 
 

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

IV Решење доставити именованима и архиви. 
 

Бр.II-02-2278/2021  
У Блацу, дана 14.10.2021.године 

                                                                            
            Обрадa:                                                                             
 Љубодраг Красић                                                                       
            Самостални саветник   с.р.                                                                  ПРЕДСЕДНИК         
                                                                                                        ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  
                                                                                                                           Иван Бургић  с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и 
47/2018), члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 5/19) и чл. 16. и 17. Одлуке о јавним признањима општине Блаце 
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 1/2006), Председник општине Блаце, дана 25. 
октобра 2021. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање предлога листе кандидата који су се 
пријавили на Оглас за прикупљање предлога за награду „Топлички устанак“ најбољим 
студентима за 2021. годину (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

а) за председника Комисије: 
-Бранимир Димитријевић, дипломирани правник, запослен у Општинској

управи  општине Блаце. 

б)  за чланове: 
-Марија Минић, дипломирани економиста, запослена у Општинској управи

општине Блаце и 
-Јелена Чамагић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи

општине Блаце. 

II Задатак Комисије је да, сходно Огласу за прикупљање предлога за награду 
„Топлички устанак“ најбољим студентима у 2021. години, број: II-67-2313/2021 од 
22.10.2021. године, која награда је јавно признање, које се додељује најбољим 
студентима факултета и високих школа, из Блаца, за постигнут успех у току студија, 
након увида у достављене предлоге, приложену документацију и целокупне списе 
предмета, по потреби прикупљањем и других доказа, утврди предлог листе 
пријављених кандидата, те да исти достави Општинском већу општине Блаце, у року од 
5 (пет) дана, од дана утврђивања предлога, на даљу надлежност. 

III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број: II-02-
2149/2020 од 23.10.2020. године. 

IV Решење доставити именованима и архиви овог органа. 

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

Број: II-02-2349/2021 
У Блацу, дана 25.10.2021. годинe 

            Обрада:               ПРЕДСЕДНИК  
 Драгана Раденковић  с.р. ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 12. став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, бр. 
107/2012), члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5) 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, 
дана 11. октобра 2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења 
 

I Образује се Савет за управљање миграцијама и трајна решења (у даљем тексту: Савет), у 
саставу: 

-за председника: 
Иван Бургић, председник општине Блаце; 
 
-за секретара: 
Илија Радуловић, повереник за избеглице и миграције; 
 
-за чланове: 
1. Драган Стошовић, начелник Полицијске станице  Блаце, 
2. Никола Милинчић, заменик председника општине Блаце, 
3. др Андријана Ђоровић, председник Савета за здравље општине Блаце, 
4. Љубодраг Красић, руководилац Одељења за привреду, локални економски развој и 

заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, и 
5. Милан Ћурчић, в.д. директора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу. 
 
II Задатак Савета је да, по захтеву Комесаријата за избеглице и миграције врши 

осмишљавање, припрему, израду и реализацију стратешких акционих планова локалне заједнице 
за трајна решења проблема избеглих и интерно расељених лица смештених на територији општине 
Блаце; прати и извештава Комесаријат о миграцијама на територији општине Блаце; доноси 
Пословник о раду и Правилник о условима и критеријумима за доделу помоћи; за стручно 
обављање послова, по потреби, оснива радна тела или комисије, које чине представници градских, 
републичких и међународних институција. 

 
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Савеза за 

управљање миграцијама и трајна решења, број: II-02-2110/21 од 28. септембра 2021. године. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
V Решењем известити именоване и архиву овог органа. 
 
Број II-02-2217/21 
У Блацу, дана 11.10.2021. године 

 
Обрада: 
Драгана Раденковић с.р.                           ПРЕДСЕДНИК 
                                      ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                  Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 12. став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС“, бр. 
107/2012), члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5) 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, 
дана 11. октобра 2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења 
 

I Образује се Савет за управљање миграцијама и трајна решења (у даљем тексту: Савет), у 
саставу: 

-за председника: 
Иван Бургић, председник општине Блаце; 
 
-за секретара: 
Илија Радуловић, повереник за избеглице и миграције; 
 
-за чланове: 
1. Драган Стошовић, начелник Полицијске станице  Блаце, 
2. Никола Милинчић, заменик председника општине Блаце, 
3. др Андријана Ђоровић, председник Савета за здравље општине Блаце, 
4. Љубодраг Красић, руководилац Одељења за привреду, локални економски развој и 

заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце, и 
5. Милан Ћурчић, в.д. директора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу. 
 
II Задатак Савета је да, по захтеву Комесаријата за избеглице и миграције врши 

осмишљавање, припрему, израду и реализацију стратешких акционих планова локалне заједнице 
за трајна решења проблема избеглих и интерно расељених лица смештених на територији општине 
Блаце; прати и извештава Комесаријат о миграцијама на територији општине Блаце; доноси 
Пословник о раду и Правилник о условима и критеријумима за доделу помоћи; за стручно 
обављање послова, по потреби, оснива радна тела или комисије, које чине представници градских, 
републичких и међународних институција. 

 
III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Савеза за 

управљање миграцијама и трајна решења, број: II-02-2110/21 од 28. септембра 2021. године. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу општине 

Блаце“. 
 
V Решењем известити именоване и архиву овог органа. 
 
Број II-02-2217/21 
У Блацу, дана 11.10.2021. године 

 
Обрада: 
Драгана Раденковић с.р.                           ПРЕДСЕДНИК 
                                      ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                  Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016 -други закон и 
47/2018) и члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 5/19), Председник општине Блаце, дана 18. октобра 2021. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању дужности председника  

Комисије за набавку грађевинског материјала намењеног стварању и  
побољшању услова становања породица избеглица  

са територије општине Блаце 
 

I РАЗРЕШАВА СЕ Драгиша Гочманац, из Блаца, дужности председника 
Комисије за набавку грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова 
становања породица избеглица са територије општине Блаце. 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ Илија Радуловић, из Блаца, повереник за избеглице и миграције 

општине Блаце, на дужност председника Комисије за набавку грађевинског материјала 
намењеног стварању и побољшању услова становања породица избеглица са територије 
општине Блаце. 
 

III У свему осталом Решење о образовању Комисије за набавку грађевинског 
материјала намењеног стварању и побољшању услова становања породица избеглица са 
територије општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 10/21), остаје 
неизмењено. 
 

IV Решење доставити: именованима, Комесаријату за избеглице и миграције 
Републике Србије и архиви овог органа. 
 
V Решење ступа на снагу даном доношења, саставни је део Решења о образовању 

Комисије за набавку грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова 
становања породица избеглица са територије општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“, број 10/21). 

 
VI Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

  
Број II-02-2290/2021 
У Блацу, дана 18.10.2021. године 

 
    Обрада:        ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић  с.р.                      ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
                  Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16 и 113/17), члана 52. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 85. Статута Општине Блаце („Службени лист 
Општине Блаце”, бр. 5/19), и члана 7. став 1. тачка 6) Одлуке о Општинској управи 
општине Блаце („Службени лист Општине Блаце”, бр. 19/20), Начелник Општинске 
управе општине Блаце, 17. новембра 2021. године, доноси     
   

ПРАВИЛНИК 
 О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују правила за спречавање сукоба интереса, поступак 
пријављивања приватног интереса, поступак и одлучивање у случају повреде правила 
за спречавање сукоба интереса, односно пријављивања приватног интереса, начин 
одређивања лица овлашћених за надзор над спровођењем прописаних правила и друга 
питања од значаја за управљање сукобом интереса службеника и намештеника              
(у даљем тексту: запослени) Општинске управе општине Блаце (у даљем тексту: 
Општинска управа). 

Члан 2. 

Сукоб интереса је ситуација у којој запослени има приватни интерес који утиче, може 
да утиче или изгледа као да утиче на његову непристрасност и објективност у 
обављању послова у оквиру свог радног места, на начин који угрожава јавни интерес.  

Приватни интерес запосленог је било каква корист или погодност за запосленог или за 
друго са њиме повезано лице.  

На одређивање круга повезаних лица у смислу одредби овог правилника примењују се 
прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

Члан 3. 

Запослени не сме да користи рад у Општинској управи да би утицао на остваривање 
својих права или права с њим повезаних лица. 

 

II. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА НАДЗОР НАД 
СПРОВОЂЕЊЕМ ПРАВИЛНИКА 

Члан 4. 

Начелник Општинске управе решењем одређује најмање два запослена (у даљем 
тексту: Овлашћена лица) за надзор над спровођењем одредаба овог Правилника, која су 
овлашћена за: 

- пријем обавештења о примљеном поклону; 
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-
вођење евиденција: о свим поклонима које примају запослени, додатном раду

запослених и датим сагласностима, пријавама приватног интереса и мерама које су 
предузете ради спречавања сукоба интереса; 

- давање поверљивих савета и смерница запосленима и начелнику Општинске управе у
вези са спречавањем сукоба интереса;

- пријем и поступање по пријавама у случајевима сумње на постојање сукоба интереса;

- анализирање ефикасности примене правила о сукобу интереса запослених у
Општинској управи и предлагање активности за њихово унапређење;

- идентификовање ризика и предлагање активности за смањење ризика за настанак
сукоба интереса у посебно ризичним областима у раду Општинске управе.

Начелник Општинске управе (у даљем тексту: начелник) може да затражи мишљење 
(алтернативно: предлог) синдиката и запослених приликом одређивања Овлашћених 
лица.  

Члан 5. 

Начелник је дужан да организује или упути Овлашћена лица на обуку из области 
сукоба интереса и управљања сукобом интереса.  

Начелник је дужан да свим запосленима достави писано обавештење о правилима из 
овог правилника. 

III. СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Члан 6. 

Запослени и са њим повезана лица не смеју примити ствар, право, услугу или било 
какву другу корист или погодност (у даљем тексту: поклон) за себе или повезана лица, 
а који утичу, могу утицати или се чини да утичу на непристрасно или професионално 
обављање послова, односно који се могу сматрати наградом у вези са вршењем 
његових послова, изузев протоколарног или пригодног поклона мале вредности. 

Протоколарни поклон је поклон мале вредности који је запосленом уручен приликом 
гостовања или при службеној посети, у својству представника Општинске управе.  

Пригодни поклон је поклон мале вредности који је запосленом уручен у приликама 
када се традиционално размењују поклони и који је израз захвалности или пажње, а не 
намере да се оствари утицај на непристрасно и објективно обављање послова 
запосленог и на тај начин прибави корист, неко право или погодност. 

Поклон мале вредности је поклон чија вредност не прелази 10% просечне месечне 
зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, али који ни у том случају не може 
бити у новцу и хартијама од вредности. 

           Члан 7. 

Запослени је дужан да о сваком примљеном поклону обавести једно од Овлашћених 
лица, ради вођења евиденције о поклонима које су примили запослени.  

На садржину обавештења о примљеном поклону и евиденције о поклонима, примењују 
се одредбе прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 
функција. 

Члан 8. 
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Запослени је дужан да сваки покушај, обећање или понуду давања поклона с циљем да 
се утиче да у оквиру својих службених овлашћења и дужности изврши службену радњу 
коју не би смео извршити или да не изврши службену радњу коју би морао извршити, 
односно коју иначе не би смео извршити, без одлагања пријави једном од Овлашћених 
лица.  

Члан 9. 

Запослени је дужан да о свом додатном раду обавести начелника. 

Запослени може, уз сагласност начелника, ван радног времена да ради за другог 
послодавца ако додатни рад није забрањен посебним законом или другим прописом, 
ако не ствара могућност сукоба интереса или не утиче на непристрасност рада 
запосленог. 

Начелник ће ускратити сагласност за додатни рад ако се њиме онемогућава или 
отежава рад запосленог, штети угледу Општинској управи, односно ствара могућност 
сукоба интереса или утиче на непристрасност рада службеника. 

Члан 10. 

Писану сагласност за додатни рад запосленог начелник даје по претходно прибављеном 
мишљењу непосредног руководиоца запосленог и Овлашћеног лица, у року од пет дана 
од дана достављања захтева запосленог за добијање сагласности. 

Приликом одлучивања о давању сагласности из става 1. нарочито ће се водити рачуна о 
предвиђеном трајању додатног рада, односно о висини накнаде по основу додатног 
рада у односу на висину зараде запосленог у Општинској управи у истом временском 
периоду. 

Сагласност начелника није потребна за додатни научноистраживачки рад, објављивање 
ауторских дела и рад у културноуметничким, хуманитарним, спортским и сличним 
удружењима, али је запослени дужан да о том додатном раду обавести начелника.  

Овлашћена лица воде евиденцију о додатном раду запослених и писменим 
сагласностима из става 1. овог члана. 

О додатном раду начелника и његовог заменика одлучује Општинско веће општине 
Блаце. 

Члан 11. 

Запослени не сме да буде оснивач привредног друштва, предузећа, јавне службе, нити 
да се бави предузетништвом. 

На пренос управљачких права у привредном субјекту на друго лице примењују се 
прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција. 

Запослени је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и доказе о 
њиховом преносу достави начелнику у року од пет дана од дана преноса управљачких 
права. 

Начелник је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и доказе о 
њиховом преносу достави Агенцији за спречавање корупције.                       

Члан 12. 
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Запослени не може бити директор, заменик или помоћник директора привредног 
друштва и предузећа, а члан управног одбора, надзорног одбора или другог органа 
управљања привредног друштва и предузећа може бити једино ако га бира, именује или 
поставља Влада, други државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице 
локалне самоуправе, односно градске општине, надлежан за именовање, постављење 
или избор. 

Запослени је дужан да обавести начелника о чланству у органима привредног друштва 
и предузећа у року од пет дана од дана именовања, постављења или избора.  

Члан 13. 

Запослени је дужан да предузме све што је у његовој могућности како би избегао било 
какву ситуацију сукоба интереса приликом обављања послова, а уколико се таква 
ситуација није могла избећи, примењују се одредбе овог правилника о управљању 
сукобом интереса. 

IV. УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА

Члан 14. 

Овлашћена лица дају  поверљиве савете и смернице запосленима и начелнику у вези са 
спречавањем сукоба интереса. 

Запослени може, одмах по сазнању о постојању приватног интереса у вези са 
обављањем послова и одлучивањем у којем учествује, да се обрати Овлашћеном лицу у 
циљу добијања савета и смерница за спречавање сукоба интереса.  

Члан 15. 

Запослени је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана 
писмено пријави непосредном руководиоцу и начелнику постојање приватног интереса 
у вези са обављањем послова и одлучивањем у којем учествује.  

У случају из става 1. овог члана, запослени је дужан да се уздржи од даљих активности 
које могу угрозити јавни интерес до одлучивања начелника о изузећу.  

У циљу спречавања сукоба интереса, начелник изузима запосленог из даљег рада и 
одлучивања и одређује другог запосленог за обављање послова и одлучивање о 
конкретном питању. 

У поступку одлучивања, начелник је дужан да прибави мишљења непосредног 
руководиоца и Овлашћеног лица. 

Начелник одлучује о изузећу запосленог без одлагања, а најкасније у року од пет дана 
од дана пријема пријаве запосленог, водећи рачуна о прибављеним мишљењима 
непосредног руководиоца и Овлашћеног лица.  

У случају да донесе одлуку о изузећу запосленог, начелник истовремено одређује 
запосленог који ће бити задужен за обављање послова и одлучивање о конкретном 
питању.  

Начелник је дужан да о приватном интересу у вези са обављањем послова и 
одлучивањем у којем учествује, писмено обавести Општинско/Градско веће одмах по 
сазнању, а најкасније првог наредног радног дана. 
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V. 

ПОСТУПАК ПО ПРИЈАВАМА У СЛУЧАЈЕВИМА СУМЊЕ НА ПОСТОЈАЊЕ
СУКОБА ИНТЕРЕСА 

Члан 16. 
Руководилац унутрашње организационе јединице и запослени у Општинској управи су 
дужни да у случају сумње на постојање сукоба интереса другог запосленог доставе 
Овлашћеном лицу, одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана, све 
познате информације.  

У циљу провере информација из става 1. овог члана, Овлашћено лице је дужно да без 
одлагања, а најкасније у року од три дана, изврши увид у релевантну документацију и 
узме изјаве од лица које је доставило информације и запосленог на кога се односе 
информације, о чему саставља записник.  

Записник из става 2. овог члана садржи: 

1. податке о Општинској управи,

2. податке о Овлашћеном лицу,

3. место, дан и час када се врши радња,

4. податке о лицу које је доставило информацију, односно запосленом на кога се
информација односи,

5. садржај изјаве,

6. потпис лица од којег је узета изјава и

7. потпис Овлашћеног лица.

Члан 17. 

Уколико на основу датих изјава и прегледане документације утврди неправилности, 
Овлашћено лице је дужно да о томе без одлагања, а најкасније првог наредног радног 
дана, обавести начелника ради покретања дисциплинског поступка у складу са законом 
којим се уређује положај запослених у јединицама локалне самоуправе. 

Члан 18. 

Овлашћена лица воде евиденцију о пријавама приватног интереса, пријавама у 
случајевима сумње на постојање сукоба интереса и мерама које су предузете ради 
спречавања сукоба интереса. 

Члан 19. 

Поступање запослених супротно одредбама овог правилника о примању поклона, 
пријављивању примања поклона и пријављивању приватног интереса представљају 
теже повреде дужности из радног односа, прописане законом којим се уређује положај 
запослених у јединицама локалне самоуправе. 

         Члан 20. 
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Овлашћена лица најкасније до 31. марта текуће године достављају начелнику годишњи 
извештај о управљању сукобом интереса у Општинској управи за претходну годину. 

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју поклона које су примили 
запослени; броју датих сагласности и одбијених захтева запослених за обављање 
додатног рада; броју пријава приватног интереса; броју пријава у случајевима сумње на 
постојање сукоба интереса и броју и врстама мера које су предузете ради спречавања 
сукоба интереса. 

Извештај из става 1. овог члана објављује се на огласној табли Општинске управе и 
интернет презентацији www.blace.org.rs. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 21. 

Начелник ће донети решење о одређивању Овлашћених лица у року од осам дана од дана 
ступања на снагу овог правилника.  

Члан 22. 

Начелник организује или упућује Овлашћена лица на обуку из области сукоба интереса и 
управљања сукобом интереса у року од три месеца од дана ступања на снагу овог 
правилника.  

Члан 23. 

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

Број: III-02-2534/2021 
У Блацу, 17.11.2021. године 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 Обрада:              НАЧЕЛНИК 
Драгана Раденковић  с.р. Јасмина Лапчевић 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, 3/21 
и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Председника општине 
Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, дана 14. октобра 2021. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о употреби средстава буџетске резерве  
 

             
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 200,00 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 Председника општине Блаце, број II-400-
2259/2021 од 14.10.2021. године, неопходних за реализацију Рачуна број: 7581-124-2021 
добављача „Лазар“ д.о.о. Блаце. 

  
 2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне, на начин да се из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Блаце за 2021. годину, у оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 –Текућа резерва, 
расход по намени 499100 – Средства резерве, увећа позиција, Раздео 3 –Председник, 
Програм 2101 –Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност: 2101-0002 
–Функционисање извршних органа, функција -111, економска класификација 423000, 
апропријација (позиција) 17- Услуге по уговору, расход по намени 423700 –
Репрезентација, у износу од 200,00 динара. 
 
 3. Решење доставити: Председнику општине Блаце, Одељењу за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и 
архиви овог органа. 
 
 4. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 

 
Број: II-400-2259/2021 
У Блацу, 14. октобра 2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

  Обрада:                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић  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 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, 3/21 
и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Председника општине 
Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, дана 14. октобра 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
о употреби средстава буџетске резерве и отварање нове позиције 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 93.223,00 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 Председника општине Блаце, број II-400-
2271/2021 од 14.10.2021. године, неопходних за реализацију Решења број: III-123-
2236/2021 од 13.10.2021. године. 

2. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне, на начин да се из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Блаце за 2021. годину, у оквиру Раздела 5 –Општинска управа, Програм 0602 –
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 –Текућа резерва, 
расход по намени 499100 – Средства резерве, отвори нова позиција, Раздео 3 –
Председник, Програм 2101 –Политички систем локалне самоуправе, Програмска 
активност: 2101-0002 –Функционисање извршних органа, функција -111, економска 
класификација 416000, апропријација (позиција) -15/1 –Награде запосленима и остали 
посебни расходи, расход по намени 416100 –Награде запосленима и остали посебни 
расходи, у износу од 93.223,00 динара. 

3. Решење доставити: Председнику општине Блаце, Одељењу за буџет, финансије,
локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и 
архиви овог органа. 

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

Број: II-400-2271/2021 
У Блацу, 14. октобра 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

  Обрада: ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић   с.р.      Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. 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, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Месне 
заједнице Трбуње, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, дана 14. октобра 2021. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о увећању буџета 

 
             

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, у оквиру финансијског плана 
Месне заједнице Трбуње, за износ од 22.000,00 динара, из разлога што ова средства нису 
предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист општине 
Блаце“, број 19/20, 3/21 и 15/21).  

 
2. Одобрена средства Месна заједница Трбуње обезбедила је од донатора, а 

користиће се  за спровођење активности у организацији ове месне заједнице.  
 
 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, књижењем 
предметних средстава: 
 - на страни прихода на конту 744150 –Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа општина, извор 08 –Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица, у износу од 22.000,00 динара. 
 - Раздео 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 426000, позиција 153 –Материјал, у финансијском плану Месне 
заједнице Трбуње, расход по намени 426800-Материјал за одржавање хигијене и 
угоститељство, у износу од 22.000,00 динара. 

 
 4. Решење доставити: Месној заједници Трбуње, Одељењу за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце и 
архиви овог органа. 
 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 
Број: II-400-2252/2021 
У Блацу, 14. октобра 2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
        Обрада:                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Драгана Раденковић  с.р.                                                                           Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. 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 Одељења за привреду, локални економски развој и заштиту животне 
средине, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, дана 8. октобра 2021. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о увећању буџета 

 
             

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 500.000,00 динара, из 
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину 
(„Службени лист општине Блаце“, број 19/20, 3/21 и 15/21).  

 
2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о додели новчаних средстава за реализацију 

пројекта „Михољски сусрети села“, број: II-400-2099/21 од 28.9.2021. године, закљученог између 
Министарства за бригу о селу и Општине Блаце.  
 
 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, књижењем предметних 
средстава, и то: 
 -на страни прихода на конту 733150 –Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина, извор 07- Трансфери од других нивоа власти, у износу од 500.000,00 динара. 
 -на страни расхода, Раздео 5. Општинска управа, Програм 1502 –Развој туризма, Пројекат: 
1502-0002 „Михољски сусрети села“, функционална класификација 473, извор 07 –Трансфери од 
других нивоа власти, 
 - апропријација (позиција) 65/1 Стални трошкови, економска класификација 421000, 
расход по намени 421600 –Закуп имовине и опреме, у износу од 200.000,00 динара, 
 - апропријација (позиција) 65/2 Услуге по уговору, економска класификација 423000, 
расход по намени 423400 –Услуге информисања, у износу од 40.000,00 динара,  
 - апропријација (позиција) 65/3 Услуге по уговору, економска класификација 423000, 
расход по намени 423700-Репрезентација, у износу од 80.000,00 динара, 
 - апропријација (позиција) 65/4 Услуге по уговору, економска класификација 423000, 
расход по намени 423900 –Остале опште услуге, у износу од 180.000,00 динара. 
  
 4. Решење доставити: Одељењу за привреду, локални економски развој и заштиту животне 
средине, Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке 
Општинске управе општине Блаце и архиви овог органа. 
 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 
Број: II-400-2198/2021 
У Блацу, 8. октобар 2021. године 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
        Обрада:                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Бранимир Димитријевић   с.р.                                                                            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, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске 
управе општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, на седници одржаној дана 22. октобра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 140.000,00 динара, са позиције 48 „текућа 
резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела 5 
- Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 
0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класиикација 
499000, за потребе додатних геодетских услуга за омеђавање катастарских парцела у јавној 
својини у вези са управљањем и одржавањем саобраћајне инфраструктуре, на предлог Одељења 
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 22. октобра 2021. 
године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре, Програмска активност – 0201 - Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, функција 451, економска класификација 424000, увећањем апропријације 
(позиције) – 58 – Специјализоване услуге, расход по намени 424600 – Услуге очувања животне 
средине, науке и геодетске услуге, у износу од 140.000,00 динара.                                

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 

 Број: II-400-2325/21 
 У Блацу, 22. октобра 2021. год. 
  

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

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, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске 
управе општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, на седници одржаној дана 22. октобра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 512.000,00 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 измирење обавеза за радове и услуге у вези са реконструкцијом прикључка на 
водоводну мрежу у улици Војводе Мишића, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 22. октобра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 1102 – Комуналне делатности, Пројекат 1102-
5001 – Реконструкција водоводне мреже У Блацу,  функција 630, економска класификација 
511000, увећањем апропријације (позиције) – 80 – Зграде и грађевински објекти, расход по 
намени 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, у износу од 512.000 динара.                                

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 

 Број: II-400-2326/21 
 У Блацу, 22. октобра 2021. год. 
  

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

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, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске 
управе општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, на седници одржаној дана 22. октобра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 760.000,00 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 реализацију измена Програма одржавања зелених површина и изменом – увећањем 
Уговора са ЈКП „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 22. октобра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5 - Општина Блаце, Програм 1102 – Комуналне делатности, Програмска 
активност: 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, функција 660, економска 
класификација 424000, увећањем апропријације (позиције) – 85 – Специјализоване услуге, 
расход по намени 424500 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина, у 
износу од 760.000 динара.                                

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 

 Број: II-400-2327/21 
 У Блацу, 22. октобра 2021. год. 
  

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

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 
5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, 
бр. 19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основне школе „Стојан 
Новаковић“, у Блацу, на седници одржаној дана 22. октобра  2021. године, доноси 
 

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

 
1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 100.000 динара, предвиђених Одлуком 

о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 13/21 и 15/21), у оквиру 
Раздела 5 – Општинска управа, Програм 2002 – Основно образовање и васпитање, Програмска 
активност: 2002-0001 – Функционисање основних школа, у финансијском плану Основне школе “Стојан 
Новаковић” у Блацу: са апропријације (позиције) 100 – Тансфери осталим нивоима власти, економска 
класификација 463000, расход по намени 4268 – „Материјали за одржавање хигијене и угоститељство“. 

 
Одобрена средства се књиже у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0602 – Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална 
класификација 160. економска класификација 499000, на позицију 48 „текућа резерва“, расход по намени 
499100-средства резерве.  

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

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и 
72/19) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није 
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, на 
захтев Основне школе “Стојан Новаковић”, у Блацу, као колегијални извршни органа општине Блаце, 
према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 19/20,  
и 3/21) (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу апропријације у текућу 
буџетску резерву, утврдио је да по Одлуци, у Раздела 5 – Општинска управа, Програм 2002 – Основно 
образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001 – Функционисање основних школа, у 
финансијском плану Основне школе “Стојан Новаковић” у Блацу, са апропријације (позиције) 100 – 
Тансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463000, расход по намени 4268 – 
„Материјали за одржавање хигијене и угоститељство“, износ од 100.000 динара, остварене су уштеда 
услед епидемиолошке ситуације школе промењен је начин обележавања дана школе, па се иста могу 
умањити и предвидети за дуге намене. 

 
Број: II-400-2318/21 
У Блацу, 22. октобра 2021. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                          ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                       Иван Бургић                                                                                         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
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, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Основна школе 
„Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 22. октобра 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу новчана средства у
износу од 100.000,00 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 измирење обавеза због 
промене начина обележавања дана школе, по захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у 
Блацу, број 630/3, од 20. октобра 2021, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 22 октобра 2021. 

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Основне школе
„Стојан Новаковић“, у Блацу. 

3. Одобрена средства користити наменски, за намене за која су иста одобрена.

4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 2002 – Основно образовање и васпитање, 
Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа, функција 912, у 
финансијском плану Основне школе „Стојан Новаковић“, позиције 100 – „трансфери осталим 
нивоима власти“, економска класификација 463000, увећањем позиције расход по намени 423600 
– Услуге за домаћинство и угоститељство.

5. Обавезује се Основна школа да уподоби - измене свој финасијски план за 2021. годину,
са средствима одобреним овим решењем. 

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

Број: II-400-2316/21 
У Блацу, 22. октобра 2021. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:
Саветница на пословима 
Општинског већа        ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић       Иван Бургић   
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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, 3/21 и 15/21) 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 11/21), Општинско веће општине Блаце, 
на седници одржаној дана 1. новембра 2021. године, доноси             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 75.000,00 динара, са позиције 26 

„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2021. годину 
(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:  

 
- најбољем студенту завршне године основних студија, којег је Наставно веће прогласило 

за „Најбољег студента“ 2020/21. године, са износом од по 30.000 динара: 
1) Димитри Јездимировић, из Блаца, мастер инжењеру архитектуре, Грађевинско-

Архитектонског факултета, у Нишу (интегрисане студије) и 
2) Ани Лапчевић, из Блаца, дипломираном комуникологу Филозофског факултета у 

Нишу, студијски програм Комуницирање и односи са јавношћу (основне академске студије). 
 

-  ученику VII разреда Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, који је апсолутни 
победник фестивала – Принц дечијег царства, на Међународном фестивалу дечије поезије 
“Дјечије царство 2021”, у Бањалуци, са износом од 15.000 динара: 

а) Јовану Ђорђевићу, из Блаца, ученику VII разреда 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-400-2411/21                                                                                
Дана, 1. новембра 2021. године  
                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
              
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић                                                                              Иван Бургић    
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Општинско веће oпштине Блаце, на седници одржаној дана 1. новембра 2021. године, 

на основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 74. став 1. тачка 2) 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), разматрало је Програм 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  
општине Блаце за 2021. годину и донело је 
 
 

О Д Л У К У  
 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Блаце за 2021. годину, број II-400-2227/2021, oд                   
12. октобра 2021. године, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије, решењем број 320-00-09327/2021-09, од 19. октобра 2021. 
године, дало претходну сагласност. 

                                                                                         
II Саставни део ове Одлуке чини Програм мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2021. годину, број 
II-400-2227/21, oд 12. октобра 2021. године. 

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

  
Број II-400-2227/21 
У Блацу, 1. новембра 2021. год.   
                                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

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, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске 
управе општине Блаце – Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију 
и јавне набавке, на седници одржаној дана 1. новембра 2021. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 500.000,00 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 финансирање радова на реконструкцији канализационе мреже за отпадне воде у 
улици Стевана Немање, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 1. новембра 2021. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0401 – Заштита животне средине, Пројекат 
0401–5001–Реконструкција канализационе мреже у улици Стевана Немање, функционална 
класификација 520, економска класификација 511000, увећањем апропријације (позиције) – 74 – 
Зграде и грађевински објекти, расход по намени 511300 – Капитално одржавање зграда и 
објеката, у износу од 500.000 динара.                                

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“ 
 

 Број: II-400-2386/21 
 У Блацу, 1. новембра 2021. год. 
  

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

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, 3/21 и 15/21), 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 9. новембра 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 550.000,00 динара, са позиције 48 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по 
намени 499100-средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602-Опште 
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класиикација 499000, за потребе израде пројеката 
реконструкције грејања у Домском одељењу при ЦСР „Блаце“ и пројеката за постављање спољне 
изолације на Домском одељењу при ЦСР „Блаце“, по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“, у 
Блацу, број 01-1370/21, од 2. новембра 2021, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну 
пореску администрацију и јавне набавке, од 3. новембра 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“, увећањем позиције 28 – „Трансфери 
осталим нивоима власти“, економска класификација 463000, расход по намени 511400 – 
Пројектно планирање, у износу од 550.000,00 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-400-2422/21 
 У Блацу, 9. новембра 2021. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 5/19) и чл. 11, 12, 15. и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву центра 
за социјални рад „Блаце“, у Блацу, на седници одржаној дана 9. новембра 2021. године, доноси 

 
 О Д Л У К У 

о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву   
 

1. ОДОБРАВА СЕ пренос новчаних средства у износу од 250.000,00 динара, предвиђених 
Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21), у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, Програмска 
активност: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функционална класификација 090 
позиција 28-Трансфери осталим нивоима власти, у финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“, 
економска класификација 463000, књижењем истих на позицију 48 „текућа резерва“ буџета Општине 
Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, функционална 
класификација 160 и то: 

- расход по намени 423700 – Репрезентација, умањити за износ од 100.000,00 динара и  
- расход по намени 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, умањити за износ од 

150.000,00 динара. 
  

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, .... и 
149/20) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар 
буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није 
могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису 
предвиђена средства у довољном обиму“, то у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, 
поступајући по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“ у Блацу, као колегијални извршни орган 
општине Блаце, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 19/20, 3/21 и 15/21)(у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси одлуку о преносу 
апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да се средства у укупном износу од 250.000,00 
динара, по Одлуци, у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита, 
Програмска активност: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција 28-Трансфери 
осталим нивоима власти, у финансијском плану Центра за социјални рад „Блаце“ нису потребна, па је 
усвојило захтев и одлучило као у изреци ове Одлуке. 

 
Број: II-400-2423/21 
У Блацу, 9. новембра 2021. године 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                      
Општинског већа                                                                                                ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић                                                                                             Иван Бургић                                                                                          
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