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Општинско веће oпштине Блаце, на седници одржаној дана 22. децембра 2022. 

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 
Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја  општине Блаце за 2022. годину и донело је 
 
 

О Д Л У К У  
 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ Програм о другим изменама Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Блаце за 2022. годину, 
број II-400-415/2022, oд 1. децембра 2022. године, на који је Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије, решењем број 320-40-08429/2022-09, од 9. 
децембра 2022. године, дало претходну сагласност. 

                                                                                         
II Саставни део ове Одлуке чини Програм о другим изменама Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2022. 
годину, број II-400-415/22, oд 2. децембра 2022. године. 

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

  
Број II-400-3146/22 
У Блацу, 22. децембра 2022. год.   
                                    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић   с.р.                                                                Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, бр. 54/09, .... и 118/21), 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 2022. годину („Сл. лист 
општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22), Општинско веће општине Блаце, по захтеву Општинске 
управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне 
послове и саобраћај, на седници одржаној дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

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

 
1. ОДОБРАВА СЕ преусмеравање новчаних средства у износу од 252.350,00 динара, 

предвиђених Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 
2/22 и 8/22), у оквиру и књижењем истих на позицију 54  „текућа резерва“ буџета општине Блаце, у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
активност: 0602-0009 - Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска 
класификација 499000, расход по намени 499100-Средства резерве на терет:  

Раздела 5 – Општинска управа, Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре, Програмсака активност: 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, функција–451, позиција 66, економска класификација 424000-Специјализоване 
услуге, расход по намени 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 
умањити за износ од 252.350,00 динара. 

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

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине 
Блаце“. 

4. Одлуку доставити Општинској управи, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, Oдељења за управљање капиталним пројектима и путевима, 
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члан 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
.... и 118/21) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете 
унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које 
нису предвиђена средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине 
Блаце, на захтев Општинске управе општине Блаце, Oдељења за управљање капиталним пројектима и 
путевима, комуналне послове и саобраћа, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце са позиције  
66 Раздела 5 – Општинска управа, Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне 
инфраструктуре, Програмсака активност: 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, функција–451, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, расход по 
намени 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге умањити за износ од 
252.350,00 динара, неће бити потребна, могуће је искористити их у друге сврхе. 

 
Број: II-400-3115/22 
У Блацу, 22. Децембра 2022. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                       
Општинског већа                                                                                             ПРЕДСЕДНИК   
Гордана Агатоновић с.р.                                                                                  Иван Бургић с.р.                                                                                         
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоупави („Сл гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. 

закон, 101/16-др. закон и 47/18) члана 61. став 12. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, .... и 
118/21), 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 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/21, 8/20 и 14/22), 
Општинско веће општине Блаце, по захтеву Спортског центра „Блаце“, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалне пореске администрације и јавне набавке, на седници одржаној дана 29. децембра 2022. 
године, доноси 
 

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

 
1. ОДОБРАВА СЕ преусмеравање новчаних средства у износу од 478.540,00 динара, предвиђених 

Одлуком о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), у 
оквиру и књижењем истих на позицију 54  „текућа резерва“ буџета општине Блаце, у оквиру Раздела 5 – 
Општинска управа, Програм 0602-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0009 - 
Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, економска класификација 499000, расход по 
намени 499100-Средства резерве на терет:  

 Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.02-Спортски центар „Блаце“, Програм 1301-Развој спорта и 
омладине, Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа,  функција–810, 

- позиција 143, економска класификација 423000, расход по намени 423100 – Административне услуге, 
умањити за износ од 175.000,00 динара, 

- позиција 143, економска класификација 423000, расход по намени 423900 – Остале опште услуге, 
умањити за износу од 185.000,00 динара 

- позиција 146, економска класификација 426000, расход по намени 426900 – Материјали за посебне 
намене, умањити за износу од 100.000,00 динара и 

- позиција 145, економска класификација 425000, расход по намени 425200 – Текуће поправке и 
одржавање опреме умањити за износу од 18.540,00 динара. 
 2. Реализацију ове одлуке извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке.  

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
4. Одлуку доставити: Спортском центру „Блаце“, у Блацу, Општинској управи, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и јавне набавке, 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 
118/21) „ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, 
надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације које није могуће 
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користитит за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму“, те у складу са наведеним, Општинско веће општине Блаце, на захтев Спортског 
центра „Блаце“, број 9/2022, од 27. септембра 2022. године, према члану 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2022.годину („Сл. лист општине Блаце,“, бр. 18/21, 2/22 и 8/22 (у даљем тексту: Одлука), овлашћен да доноси 
одлуку о преносу апропријације у текућу буџетску резерву, утврдио је да средства у износу  478.540,00 динара, 
по Одлуци, предвиђена  у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.02-Спортски центар „Блаце“, Програм 
1301- Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских 
установа, функција–810, позиција 143, економска класификација 423000, расход по намени 423100 – 
Административне  услуге ,износ од 175.000,00 дин.,  позиција 143, економска класификација 423000, расход по 
намени 423900 – Остале опште услуге, износ од 185.000,00 дин., позиција 146, економска класификација 
426000, расход по намени 426900 – Материјали за посебне намене, за износу од 100.000,00 дин., позиција 145, 
економска класификација 425000, расход по намени 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме, за износ од 
18.540,00 дин.неће бити потребна, могуће је искористити их у друге сврхе. 

 
Број: II-400-3231/22 
У Блацу, 29. децембра 2022. год. 
 

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

Службени лист Општине Блаце број 1/2023 Страна 3



               На основу члана 96. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13,142/14, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 9. Правилника о условима и начину за отварање и укидање 
подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник“, бр. 50/21), члана 74. став 1. тачка 2) 
Статута општине Блаце (“Службени лист општине Блаце”, бр. 5/19) и члана 17. Одлуке о буџету 
општине Блаце за 2022. године („Службени лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), 
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. децембра 2022. године, донело је  

 
 

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ПОДРАЧУНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

 
Члан 1. 

УКИДАЈУ СЕ подрачуни преко којих су вршена плаћања у циљу реализације наменских 
пројеката и активности из разлога што су пројекти, активности и потребе због којих су ови 
подрачуни отворени и реализовани. 

 
Укидају се подрачуни: 

Назив подрачуна Број Стање на 14. 12. 2022. г 
Буџетски фонд за заштиту животне редине 840-2318740-69 559,46 
Буџет општине Блаце - "Дани шљиве“ 840-2347740-78 135,49 
Општина Блаце - Improv. of water supply 840-2956740-73 41.781.01 
ОУ - пре. средства за помоћ ратним 
ветеранима-Блаце 

840-1562741-12 17.483,71 

Општина Блаце -УНОПС-Европски прогрес 840-2861740-87 0,00 
Општина Блаце - Туристичка организација 
Блаце - оснивачки улог 

840-2922740-29 0,00 

Општина Блаце –УНОПС - ЕУ ПРО -Уговор о 
донацији 

840-2990740-20 0,00 

Општина Блаце - побољшање родне 
равноправности 

840-3015740-98 0,00 

Општина Блаце - Јавни радови ак. лепше 
Блаце и околина 

840-3018740-22 0,00 

Општина Блаце - Економско оснаживање  
жена пољопривредница 

840-3093740-62 0,00 

Општинска управа - Повереништво 
комесаријата за избеглице 

840-2731740-50 0,00 

Општина Блаце – UNOPS –Swiss PRO 840-3106740-56 0,00 
 

Члан 2. 
Затечени износи средстава на подрачунима назначеним у члану 1. Одлуке преносе се на рачун 

за уплату јавних проихода бр. 840-745151843-03 Остали приходи у корист нивоа општине, са 
позивом на број одобрења 97 29-023. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном листу општине 
Блаце“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У систему Консолидованог рачуна трезора општине Блаце, који се води код Управе за трезор, у 
ранијем периоду функционисања Општине Блаце, у складу са потребама, отварани су подрачуни, 
преко којих су вршена плаћања у циљу реализације наменских пројеката и активности. 
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Имајући у виду да су пројекти, активности, потребе због којих су подрачуни отворени  
реализовани, Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке, предлаже да се затечени износи 
средстава на доле наведеним подрачунима, пренесу на рачун  за уплату јавних прихода бр.840-
745151843-03 Остали приходи у корист нивоа општина, са позивом на број одобрења 97 29-023 и 
да се након тога исти укину код Управе за трезор. 
 
Број: II-400-3052/22 
У Блацу, 22. децембра 2022. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

  За Општинско веће                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
  Гордана Агатоновић  с.р.                                                                       Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 44. став 2. и члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, бр. 24/11), члана  74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце  („Службени 
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 1, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40. и 41. Одлуке о 
социјалној заштити општине Блаце („Службени лист општине Блаце”, бр.1/20 и 6/21), 
Општинско веће општине Блаце, дана 29. децембра 2022.  године, доноси 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 
 

Члан 1. 
Правилником о методологији формирања цене услуга социјалне заштите на 

локалном нивоу (у даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми и мерила за 
утврђивање цене услуга социјалне заштите које обезбеђује општина Блаце, а финансирају 
се из буџета локалне самоуправе и из других извора. 

 
Члан 2. 

Овим правилником се утврђују критеријуми и мерила за одређивање цене услуга 
социјалне заштите: 

- Помоћ у кући, и 
- Лични пратилац детета. 

 
Члан 3. 

Услуге социјалне заштите у општини Блаце могу се финансирати из средстава 
локалне самоуправе, наменских трансфера и из дрзгих извора. 

Услуге Помоћ у кући и Лични пратилац детета ће бити у потпуности финансиране 
без учешћа корисника и његових сродника. 

 
Члан 4. 

Цена услуга које се пружају у локалној самоуправи утврђује се на основу 
структуре трошкова услуге и процењеног капацитета услуге. 

 
Члан 5. 

1. Структуру трошкова услуге Помоћ у кући чине: 
-  бруто зараде и накнаде зараде радника, те осталих личних примања (накнада трошкова, 

превоза у јавном саобраћају, накнада за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор) 
запослених у складу са Законом и колективним уговорима; 

- материјалних трошкова (трошкови електричне и топлотне енергије, утрошак горива и 
мазива за возило, одржавање средстава рада, утрошак рада, заштитна одећа и обућа, итд.); 

- осталих материјалних и нематеријалних трошкова везаних за рад (канцеларијски 
материјал, ПТТ трошкови, санитарни прегледи, средства за хигијену и др.); 

- средства за законом утврђене обавезе; 
- амортизација у складу са законом. 

Цена услуге Помоћ у кући формирају се по сату рада за процењени број 
корисника.  
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Члан 6. 
2. Структуру трошкова услуге Лични пратилац  детета чине: 
- бруто зараде и накнаде зараде радника, те осталих личних примања (накнада трошкова, 

превоза у јавном саобраћају, накнада за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор 
као и издаци за стручно усавршавање) запослених у складу са Законом и колективним 
уговорима; 

- трошкови енергентских и комуналних услуга, комуникације, платног промета;  
- трошкови административног материјала;  
- трошкови превоза корисника; 
- средстава за законом утврђене обавезе; 
- амортизација у складу са законом. 

Цена услуге Лични пратилац формира се по сату рада за процењени број 
корисника. 
 

Члан 7. 
Општинско веће општине Блаце доноси, на основу овог правилника, Решење о 

утврђивању цена услуга социјалне заштите. 
 

Члан 8. 
Правилник се доставља Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, 

одабраном пружаоцу услуге, Одељењу органа општине и друштвених делатности, 
Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и архиви овог органа. 

 
 Члан 9. 

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

 
Број: II-110-3276/22 
У Блацу, 29. децембра 2022. године 
 

ОПШТИНСКАО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

За Општинско веће                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                             Иван Бургић с.р 
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На основу члана 44. став 2. и члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
РС“, бр. 24/11), члана  74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 
бр. 5/19) и чл. 1. и 5. став 2. тачка 1) и чл. 6, 19, 20. и 21. Одлуке о социјалној заштити општине 
Блаце („Службени лист општине Блаце”, бр. 1/20 и 6/21), Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаној дана 29. децембра 2022. године, донело је 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋ И 

НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се ближи услови за остваривање права, начин обезбеђивања и 

реализације услуге социјалне заштине Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе (у даљем 
тексту: Помоћ у кући) предвиђену Одлуком о социјалној заштити општине Блаце. 

 
Поступак за остваривање права 
 

Члан 2. 
Обезбеђивање лиценцираног пружаоца услуге из члана 1. Правилника врши се у складу са 

законима и прописима Републике Србије. 
 

Члан 3. 
Лиценцирани пружалац услуге се обезбеђује путем јавне набавке. 

 
Члан 4. 

Лиценцирани пружалац услуге је дужан да обезбеди услугу за уговорени број корисника са  
територије општине Блаце.  

Члан 5. 
Услуга Помоћ у кући на подручју општине Блаце пружа се у складу са националном 

регулативом уз примену свих елемената прописаних Правилником о ближим условима и 
стандардима за пружање услуга социјалне заштите и закљученим уговором по спроведеној јавној 
набавци за наведену услугу. 

Члан 6. 
Центар за социјални рад „Блаце“ одлучује о коришћењу услуге, применом одредаба закона 

којим се уређује општи управни поступак, на захтев корисника. 
Центар за социјални рад „Блаце“ упућује корисника овлашћеном пружаоцу услуге, а у року 

од месец дана од дана пријема захтева. 
Ако водитељ случаја, односно стручни тим Центра за социјални рад „Блаце“ процени да 

корисник нема потребу за услугом, захтев за коришћење тражене услуге социјалне заштите одбиће 
се решењем, против кога се може изјавити жалба Општинском већу општине Блаце, у року од 15 
дана од дана пријема решења.  

Одлука о жалби из става 3. овог члана доноси се у року од 30 дана. 
 

Члан 7. 
Уколико корисник подноси захтев за Помоћ у кући Центру за социјални рад „Блаце“, 

обавезан је да приликом подношења истог достави:  
- фотокопије личне карте, фотокопија пријаве боравишта  уколико лице има пријављено 

пребивалиште на територији друге општине. 
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- доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев,пензиони чек и сл. 

- изјава да лице нема везан уговор о доживотном издржавању. 
На основу прибављене документације Центар за социјални рад „Блаце“ доноси Решење о 

признавању права. 
Члан 8. 

Центар за социјални рад „Блаце“ издаје решење о упућивању за коришћење услуге са 
подацима који се односе на: корисника, услугу, пружаоца и друге податке од значаја за коришћење 
услуге. 

Центар за социјални рад „Блаце“ пружаоцу услуге уз  упут доставља  решење о признавању 
права  на услугу као и попуњен образац почетне процене. 

Пружалац услуге склапа уговор о пружању услуге социјалне заштите са корисником 
услуге, којим се детаљније дефинишу права и обавезе. Пружалац услуге сачињава индивидуални 
план за пружање услуга и о реализацији истог извештава једном годишње упутни орган. 

Уколико број предатих захтева превазилази број корисника за које је Општина Блаце 
обезбедила услугу јавном набавком, формира се листа чекања у зависности од датума пријема 
захтева. 

Члан 9. 
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу предвиђену решењем о 

признавању права (решењем о упућивању корисника), дужан је да о томе одмах, писменим путем, 
обавести Одељење органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине Блаце, 
Центар за социјални рад „Блаце“ и корисника и да за то наведе разлоге. 

Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник у року од осам дана од пријема 
обавештења, може упутити притужбу Центру за социјални рад „Блаце“. 

О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад „Блаце“ одмах обавештава Одељење 
органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине Блаце, орган надлежан за 
издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне заштите. 

 
Члан 10. 

О реализованим решењима о упућивању Центар за социјални рад извештава Одељење 
органа општине и друштвених делатности Општинске управе општине Блаце. 

 
Члан 11. 

Пружалац услуге је дужан да Општинску управу општине Блаце извештава писаним путем 
месечно о пруженим услугама, што ће бити дефинисано Уговором. 
 

Члан 12. 
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у 

складу са идентификованим индивидуалним потребама старијих особа, које услед немоћи или 
смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица.  

Услуга помоћ у кући састоји се од активности подршке корисницима у задовољавању 
свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота. 

Услуга помоћ у кући се пружа корисницима на територији општине Блаце, у урбаном и 
руралном подручју. 

Члан 13. 
Корисници услуге могу бити особе старије од 65 година које имају ограничења физичких и 

психичких способности, живе саме и нису у стању да се старају о себи, или живе са сродницима 
који нису у стању да им пруже адекватну помоћ. Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу 
остварити и пунолетна лица до 26 година и одрасла лица од 26 до 65 година, и то: особе са 
инвалидитетом, које живе саме у домаћинству, а којима је признат статус по било ком основу, 
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породице са тешко оболелим чланом чије стање захтева континуирану физичку негу (полупокретни 
и непокретни) и друге особе по процени Центра за социјални рад. 

 
Члан 14. 

Активности услуге Помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота 
корисника. 

Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ 
која, у складу са проценом потреба корисника, може обухватати: 

1. помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница, обезбеђивање 
готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака, помоћ при храњењу; 

2. помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и 
свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, 
сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, 
судова и уређаја у домаћинству; 

3. помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући: помоћ при 
кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта и укључивање 
корисника у пригодне културне активности у јединици локалне самоуправе, старање о плаћању 
рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.; 

4. набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих 
медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; 

5. контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви, уношење и 
избацивање течности и сл.). 

Услуга Помоћ у кући  пружа се 8 сати дневно  радним данима. 
 

Члан 15. 
Правилник доставити: Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, одабраном 

пружаоцу услуге, Општинској управи: Одељењу органа општине и друштвених делтности, 
Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке и архиву овог 
органа. 

Члан 16. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце“. 
 

Број: II-110-3277/22 
У Блацу, 29. децембра 2022. год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 
За Општинско веће                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                  Иван Бургић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 1/2023 Страна 10



 
На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине 
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2022. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће општине 
Блаце, решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за 
буџет, финасије и локалну пореску администрацију, дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

  
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Културном центру „Драинац“, у Блацу, променом 

апропријација у Одлуци о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист oпштине 
Блаце“, број 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), по захтеву Културног центра „Драинац“, број 286, од 20. 
децембра 2022. године, у оквиру Разделу 5 – Општинска управа, Глава 5.03 Установа културе, 
Програм 1201-Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 Функционисање 
локалних установа култире функционална класификација – 820, у финансијском плану Културног 
центра „Драинац“ Блаце 

- апропријација (позиција) 159, економска класификација 424000-Специјализоване 
услуге, расход по намени 424200 – Услуге образовања, културе и спорта, умањити за износ од 
35.000,00 динара,  

- апропријација (позиција) 154, економска класификација 414000-социјална давања 
запосленима, расход по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 
уже породице и друге помоћи запосленом, увећати за износ од 28.000,00 динара и 

- апропријација (позиција) 158, економска класификација 423000 - Услуге по уговору, 
расход по намени 423400 – Услуге информисања, увећати за износ од  износу од 7.000,00 динара,  

2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке. 
 
3. Решење доставити: Културном центру „Драинац“, у Блацу, Општинској управи општине 

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

 
Број: II-400-3121/22 
У Блацу, 22. децембра 2022. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић  с.р.                                                                Иван Бургић  с.р.     
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На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19 и 149/20), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине 
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2022. 
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће општине 
Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, 
финасије и локалну пореску администрацију, дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

  
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Спортском центру „Блаце“, у Блацу, променом 

апропријација у Одлуци о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист oпштине 
Блаце“, број 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), по захтеву Спортског центра „Блаце“, број 125/22, од 8. 
децембра 2022. године, у оквиру Разделу 5 – Општинска управа, Глава 5.02 Спортски центар 
„Блаце“, Програм 1301-Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 
Функционисање локалних спортских установа, функционална класификација – 810, тако што 
позицију: 

- позицију 143, економска класификација 423000-Услуге по уговору, расход по намени 
423900 – Остале опште услуге, умањити за износ од 130.000,00 динара и,  

- позиција 139, економска класификација 414000 – Социјална давања запосленима, расход 
по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, увећати 
за износ од  износу од 130.000,00 динара. 

  
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке. 
 
3. Решење доставити: Спртском центру „Блаце“, у Блацу, Општинској управи општине 

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

 
Број: II-400-2919/22 
У Блацу, 22. децембра 2022. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић  с.р.                                                                 Иван Бургић  с.р.     
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На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 
72/19, 149/20 I 118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 
(„Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2022. годину („Сл. 
лист oпштине Блаце“, број 18/21, 2/2. 8/22 и 14/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по 
захтеву Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финасије и локалну 
пореску администрацију, дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о промени апропријације 

  
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, променом 

апропријација у Одлуци о буџету општине Блаце за 2022. годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 
18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), по захтеву Основне школе „Стојан Новановић“, број 929/1, од 22. децембра 
2022. године, Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набввке, 
предлаже преусмеравање средстава у оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Програм 2003-Основно 
образовање, Програмска активност: 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, функција – 
912, у финансијском плану Основне школе „Стојан Новаковић“, Блаце, у оквиру позиције 119 - 
Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463000, тако што:  

- расход по намени 472700 – Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт, умањити 
за 290.000,00 динара, 

-  расход по намени 415100 – Накнада трошкова за запослене, увећати за 50.000,00 динара и 
- расход по намени 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи, увећати за  

240.000,00 динара,  
 
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке. 
 
3. Решење доставити: Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, Општинској управи општине 

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

 
4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 
 
Број: II-400-3166/22 
У Блацу, 22. децембар 2022. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                          
Општинског већа                                                                              ПРЕДСЕДНИК  
Гордана Агатоновић  с.р.                                                                Иван Бургић  с.р.    
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На основу члана 74. став 1. тачлка 2. Статута општине Блаце („Сл.лист општине 
Блаце“, бр.5/19) и и члана 20 Пословника Општинског већа („Службени лист општине 
Блаце“, бр. 14/20), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 22. 
децембра 2022. године, донело је 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ БР.I-361-797/04 од 14.02.2005.године 
 

Члан 1. 
У Одлуци Општинског већа општине Блаце, бр. I-361-797/04 од 14.02.2005.године 

(„Сл. лист општине Блаце“, бр.2/2005), у чл. 1, 2. и 3., речи „Виша пословна школа“  
замењују се речима „Топличка академија струковних студија-Одсек за пословне студије 
Блаце “. 

 
Члан 2. 

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

 
О б р а з л ож е њ е 

 
Топличка академија струковних студија – Одсек за пословне студије Блаце, 

обратила се захтевом, заведеним под нашим бројем II-361-3118/22 од 20. 12. 2022. године, 
за измену Одлуке бр. I-361-797/04, од 14. 2. 2005. године („Сл.лист општине Блаце“, бр. 
2/05), о уступању објекта (део зграде површине око 2000 м² - подрум, приземље и спрат), 
који се налази на кат.парцели бр. 2659 КО Блаце (нови број 6022/4), на трајно коришћење. 
С обзиром да је измена Одлуке неопходна јер је дошло до статусне промене, односно да је 
Висока пословна школа струковних студија у Блацу постала део Топличке академије 
струковних студија са седиштем у Прокупљу, а да је иста у поступку акредитације код 
Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању, 
Општинска управа општине Блаце даје Предлог Одлуке о измени Одлуке бр. I-361-797/04, 
од 14. 2. 2005. године, на даљу надлежност. 

 
Број: II-361-3170/22                                                                         
У Блацу, 22. децембра 2022 .год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

За Општинско веће                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић  с.р.                     Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 34. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13, 
105/14, 104/16-др закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 
9/15 и 13/17)  и члана 4. став.4. Одлуке Општинског већа општине Блаце, о покретању поступка давања у 
закуп пословног простора, бр. II-361-2777/22, од 1. 12. 2022. године, Општинско веће општине Блаце, на 
седници одржаној дана 22. децембра 2022. године, донело је    

 
 О Д Л У К У 

О 
ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 
Члан 1. 

  Даје се  у закуп пословни простор у јавној својини општине Блаце, који се налази  на кп. 3481 
КО Горња Драгуша, општина Блаце, локал у објекту број 1, који се састоји од пословног простора 
површине 33,60 м², магацинског простора површине 9,85 м² и тоалета површине 1,55 м², укупне површине 
од 45 м² (у даљем тексту: пословни простор), а након спроведеног поступка прикупљања писмених 
понуда, најповољнијем понуђачу, ЗАКУПЦУ привредном друштву „РИЧ“ ДОО, у Прокупљу, ул. 
Нова Божурна бб, ПИБ 100413880, мат. бр. 07852568, на период до 5 година, ради обављања делатности 
у функцији пословања (комерцијална, услужна, туризам и угоститељство), са месечном закупнином у 
износу од 27.000,00 динара, на који није урачунат ПДВ. 

 
Члан 2. 

Обавезује се закупац, привредно друштво „РИЧ“ ДОО, са седиштем у Прокупљу, да закључи 
Уговор о закупу предметне непокретности у року од осам дана од дана достављања Одлуке. 

Закупац је дужан да износ закупнине уплаћује на жиро рачун општине Блаце, број 840-742155843-
80, модел 97, позив на број 29-023, на месечном нивоу. 

 
Члан 3. 

Закупац је у обавези да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором, 
не даје пословни простор у подзакуп, односно не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа 
закупнину, плаћа трошкове електричне енергије и остале комуналне услуге, преда пословни простор у 
исправном стању након истека времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у пословном 
простору која је настала за време коришћења. 

Закупац је дужан да у тренутку закључења уговора достави закуподавцу финансијско средство 
обезбеђења – меницу или да на рачун закуподавца уплати три месечне закупнине као гаранцију да ће 
уредно извршавати своје обавезе у погледу плаћања закупнине. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
На основу Одлуке Општинског већа општине Блаце, бр. II-361-2777/22, од 1. децембра 2022. 

године, о покретању поступка давања у закуп пословног простора методом прикупљања писмених 
понуда, Комисија за давање у закуп пословног простора у јавној својини, образована Решењем 
Општинског већа општине Блаце, бр. II-02-2776/22, oд 1. децембра 2022. године, објавила је Оглас за 
давање у закуп пословног простора методом прикупљања писмених понуда на период до пет година 
(објављен на Огласној табли општине Блаце и сајту Општине Блаце дана 2. децембра 2022. године). 
Отварање приспелих понуда одржано је дана 15. децембра 2022. године, са почетком у 10 часова, у 
Општинској управи општине Блаце – соба бр. 34, те након спроведеног поступка Комисија је 
константовала да је приспела једна благовремена и потпуна пријава и то пријава привредног друштва 
„РИЧ“ ДОО, са седиштем у Прокупљу, са понуђеном ценом закупнине у износу 27.000,00 динара. 

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр 72/11, 88/13, 105/14, 
104/2016-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), ствари у јавној својини могу се дати у закуп у 
поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, полазећи од тржишне висине 
закупнине за одређену врсту ствари. 

Члан 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
Општине Блаце  (''Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) предвиђа да се пословни простор 
у јавној својини општине Блаце даје у закуп ради стицања прихода, полазећи од процене тржишне висине 
закупнине утврђене на основу ове одлуке, а према локацији истог, делатности и сл. у поступку 
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предвиђеном Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/18). 

На основу члана 4. став 4. Одлуке Општинског већа општине Блаце о покретању поступка давања 
у закуп пословног простора, бр. II-361-2777/22, од 1. децембра 2022. године, Комисија доставља Предлог 
Одлуке о давању у закуп наведеног пословног простора Општинском већу општине Блаце на даљу 
надлежност. Након доношења Одлуке закључиће се Уговор о закупу,  сагласно одредбама Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
16/18) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини Општине 
Блаце („Сл. лист општине Блаце бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17). 
 На основу свега одлучено је као у диспозитиву Одлуке.                                                                                                                               
 
Број: II-361-3133/22 
У Блацу, 22. децембра 2022. године  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
   За Општинско веће                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
  Гордана Агатоновић  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 
18/21-др. закон), члана 70. став 1. тач. 3) и 5), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 
2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће 
општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, на предлог Одељења 
за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној 
дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 150.000,00 динара, са позиције 54 „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 набавке 22 дечија ауто седишта, на предлог Одељења за буџет, финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 20. децембра 2022. 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 0701 – Органузација саобраћаја и 
саобраћајне инфраструктуре, Пројектна активност: 0701-0005 Унапређење безбеднпсти 
саобраћаја, финкација 451, увећањем позиције 71, економска класификација 472000-Накнада за 
социјалну заштиту из буџета, расход по намени 472300 – Накнада из буџета за децу и 
породицу, у износу од 150.000,00 динара. 

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

 Број: II-400-3134/22 
 У Блацу, 22. децембра 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

 
 

 

Службени лист Општине Блаце број 1/2023 Страна 17



       
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. 
годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће општине 
Блаце, решавајући по захтеву Предшколске установе „Наша радост“, у Блацу, на седници 
одржаној дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу, новчана средства 
у износу од 45.400,00 динара, са позиције 54 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход 
по намени 499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 - 
Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву ове образовне 
установе, број 720, од 22. децембра 2022. године, за потребе плаћања накнаде за пружање 
услуга стручног надзора. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.01. Предшколска установа „Наша радост“, 
Програм 2002-Предшколско васпитање, Програмска активност: 2002-0002 – Функционисање и 
остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 820, економска класификација 
424000-С`пецијализоване услуге, увећањем апропријације (позиције) 130, расход по намени 
424900 – Остале специјализоване услуге. 

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

 Број: II-400-3179/22 
 У Блацу, 22. децембра 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић  с.р.                                                        Иван Бургић  с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 
118/21), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. 
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. 
годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће општине 
Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, 
финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 29. 
децембра 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Спортском центру „Блаце“, у Блацу, новчана средства у износу од 
478.540,00 динара, са позиције 54 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, расход по намени 
499100-Средства резерве, у оквиру Раздела 5.- Општинска управа, Програм 0602 - Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, 
функционална класификација 160, економска класификација 499000, по захтеву Спортског 
центра „Блаце“, број 158, од 26. децембра 2022. године, по фактури за спроведене радове 
уградње ЛЕД рефлектора, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, од 28. децембра 2022. године. 

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

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем истих 
у оквиру Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.02. Спортски центар „Блаце“, Програм 1301-
Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004 – Функционисање локалних 
спортских установа, функција 810, економска класификација 425000-Текуће поправке и 
одржавање, увећањем апропријације (позиције) 145, расход по намени 425100 – Текуће 
поправке и одржавање зграда и објеката. 

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

 Број: II-400-3232/22 
 У Блацу, 29. децембра 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                           Иван Бургић  с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 31/19), 

члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21, 
2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Средње школе Блаце, 
у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке, на седници одржаној дана 29. децембра 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Средњој школи Блаце, у Блацу, новчана средства у износу од 

14.000,00 динара, са позиције 54 „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 плаћање трошкова превоза насталих због 
посете сајму етно хране и пића у Београду, по захтеву ове образовне установе, број 1747/2, од 27. 
децембра 2022, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, од 28. децембра 2022. 

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

Блаце, у Блацу. 
  

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

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5. – Општинска управа, Програм 2004 – Средње образовање, Програмска 
активност: 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, функција 920,  финансијски 
план Средње школе Блаце, економска класификација 463000, увећањем позиције 120 – 
„трансфери осталим нивоима власти“, расход по намени 426400 – Материјали за саобраћај, у 
износу од 14.000.00 динара. 

  
5. Обавезује се Средња школа да уподоби - измене свој финасијски план за 2022. годину, 

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

 
 Број: II-400-3244/22 
 У Блацу, 29. децембра 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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

118/21), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) 
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине 
Блаце“, бр. 18/21, 2/22, 8/22 и 14/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву 
месне заједнице Више Село, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

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

4.800,00 динара, са позиције 54 „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 набавку материјала неопходног за 
чишћење гробља на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, од 20. децембра 2022. године.   
  

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

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

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 
оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.04 - Месне заједнице, Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0002 – Функционисање месних заједница, 
функција-160, у финансијском плану Месне заједнице Више Село, увећањем (апропријације) 
позиција 169, економска класификација 42600-Материјал, расход по намени 426900–
Материјали за посебне намеме, у износу од 4.800,00 динара.  

 
5. Обавезује се Месна заједница Више Село да уподобе - измене свој финасијски план за 

2022. годину, са средствима одобреним овим решењем, као и да измењени финансијски план 
доставе Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке. 
 

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

 Број: II-400-3060/22 
 У Блацу, 22. децембра 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

Обрада:                                                                                                    
Саветница на пословима                                                                                                                                                        
Општинског већа                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Гордана Агатоновић с.р.                                                                         Иван Бургић  с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 31/19), 

члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 
12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2022. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 18/21 и 
2/22), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Народна библиотека „Рака 
Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и 
јавне набавке, на седници одржаној дана 22. децембра 2022. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
о употреби средстава буџетске резерве  

 
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Народне библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 163.100,00 динара, са позиције 54 „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 исплате солидарне 
помоћи, по захтеву ове установе културе, број 197, од 22. децембра 2022, на предлог Одељења за 
буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 22. децембра 2022. 
  

2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Народне 
библиотеке „Рака Драинац“, 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, Глава 5.03 Установа културе, Програм 1201 – Развој 
културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе, функција 820, у финансијском плану Народне библиотеке „Рака Драинац“ Блаце, 
економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, увећањем позиције 154: 
-  расход по намени 414300 – Отпремнине и помоћи, у износу од 124.100,00 динара и 
- расход по намени 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленима, у износу од 39.000,00 динара. 

  
5. Обавезује се Народна библиотека „Рака Драинац“да уподоби - измене свој финасијски 

план за 2022. годину, са средствима одобреним овим решењем. 
 
6. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 
 Број: II-400-3180/22 
 У Блацу, 22. децембра 2022. год. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
 

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