
 О п ш т и н а   Б л а ц е 

  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ     

 ГОДИНА: XXVII 

 БРОЈ: 12 

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 18. 08. 2021. године 

 ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ 

 РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана 



     На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 

бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 29. Закона о културним добрима 

(“Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/2011 –др. закони, 99/2011 –др. закон и 6/2020 –др. закон), 

члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и 

члана 143. Пословника Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 13/20), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 18. августа 2021. године, доноси 

ОДЛУКУ  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ 

ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШАВАЊУ ОДРЕЂЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА КУЛТУРНО ДОБРО 

Члан 1. 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о проглашавању одређене непокретности на територији 

општине Блаце за културно добро, број I-633-519/10 од 15.6.2010. године („Службени лист 

општине Блаце“, број 2/10). 

 Члан 2. 

     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 

Одредбама члана 29. став 4. Закона о културним добрима (“Службени гласник РС”, бр. 

71/94, 52/2011 –др. закони, 99/2011 –др. закон и 6/2020 –др. закон), прописано је, Установа 

заштите дужна је да у року од две године утврди да ли евидентирана непокретност има 

споменичка својства и да у том року предложи утврђивање те непокретности за културно добро. 

Уколико евидентирана непокретност није утврђена за културно добро у року од три године од 

дана евидентирања, на ту непокретност неће се примењивати мере заштите утврђене овим 

законом. 

Како је Општина Блаце, сходно одредбама члана 4. Одлуке о проглашавању одређене 

непокретности на територији општине Блаце за културно добро („Службени лист општине Блаце“, 

бр. 2/10) доставила Заводу за заштиту споменика културе, са седиштем у Нишу, поменуту одлуку 

на поступање, у смислу напред  цитираног члана Закона о културним добрима, а имајући у виду да 

ова установа заштите, у законом  остављеном року није поступила у складу са Одредбама члана 

29. став 4. Закона о културним добрима,  на 14. седници Скупштини општине Блаце, предложено

је да се Одлука о проглашавању одређене непокретности на територији општине Блаце за 

културно добро („Службени лист општине Блаце“, број 2/10) стави ван снаге. 

Имајући у виду наведено, Скупштина општине Блаце, у складу са законским 

надлежностима, на седници одржаној дана 18. августа 2021. године, већином гласова од присутних 

одборника одлучила је као у диспозитиву одлуке. 

Број: I-633-1838/2021 

У Блацу, дана 18. 8. 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

     ПРЕДСЕДНИК 

 Дејан Мијајловић с.р. 

Страна 1               Службени лист Општине Блаце 12/2021



  На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 

10. став 1. тачка 13. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, бр. 16/18), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 
својини општине  Блаце („Службени лист општине  Блаце“, бр. 1/15,  7/15, 9/15 и 13/17) и члана 43. став 1. 

тач. 6) и 21) Статута општине Блаце  („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 18. августа, донела је  

  О Д Л У К У 

Члан 1. 
ДАЈУ СЕ У ЗАКУП непокретности које се састоје од: зграде за коју није позната намена,  број 1, 

површине 354 м2,  која се налази  на кп. 1691, земљиште уз зграду површине 500 м2, део  кп. 1691- 

пашњак 2 класе,  површине 1619 м2, уписане у лист непокретности 838 КО Барбатовац, HOLDING 

KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ a.d. са седиштем у Врању, Радничка 5, Матични 

број: 07105720,  ПИБ :100404127, на одређено време, на период од 20 година, без накнаде, уз могућност 

продужења уговора сагласношћу воља уговорених страна, ради обављања делатности у циљу реализације 

пројекта који подразумева отпочињање текстилне индустријске производње и обезбеђивање најмање 100 

радних места  на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом јединице локалне самоуправе, 
односно запошљавање одређеног броја незапослених са територије општине Блаце на неодређено време, 

уз обавезу одржавања броја запослених у складу са прописима који уређују улагања и привлачења 

инвестиција и прописима који уређују опште услове и поступак контроле државне помоћи.  

Члан 2. 

Обавезује се HOLDING KOMPANIJА PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ a.d. са седиштем у 

Врању, Радничка 5, да закључи Уговор о закупу и да потпише записник о примопредаји за 

непокретности наведене и описане у ставу I диспозитива ове Oдлуке са Комисијом образованом 
решењем Скупштине општине Блаце. 

Члан 3. 

Обавезује се Закупац непокретности да исти користи као добар привредник, односно добар 

домаћин и да исти употребљава у складу са Уговором о закупу, којим ће се уредити међусобна 
права и обавезе и који ће закључити у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

Закупац не може непокретности издавати у подзакуп нити без одобрења закуподавца 
може мењати  његову намену, вршити преправке или адаптације истог. 

Члан 4. 
Овлашћује се Председник општине Блаце да са закупцем из ст.1. ове Одлуке, по 

добијању сагласности од Општинског правобарниоца општине Блаце закључи Уговор о закупу.  

Члан 5. 

Одлуку доставити HOLDING KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT „YUMCO“ a.d. са седиштем у 

Врању, Радничка 5 и Општинском правобраниоцу општине Блаце. 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине 

Блаце“ 

Број: I-463-1826/2021 

У Блацу, 18. августа 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Дејан Мијајловић с.р. 

Страна 2   Службени лист Општине Блаце 12/2021



  На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 3. Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце (Службени лист 

општине Блаце, бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

18. августа 2021. године, доноси

 РЕШЕЊЕ 

О  

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ О ПРИМОПРЕДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I 

Образује се Комисија за спровођење поступка примопредаје непокретности које се налазе 

у својини Општине Блаце, и то:  кат. парцела бр.1691 КО Барбатовац, укупне површине 24а 73м², 

као и објекта - зграде тзв.“Соколана“, површине 354м², уписаних у лист непокретности 838 КО 

Барбатовац,  (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 

1. Љубодраг Красић – председник Комисије;

2. Дејан Кнежевић – члан;

3. Александра Николић – члан;

4. Ана Недељковић – члан;

5. Душица Николић – члан.

II 

Задатак Комисије је да изврши примопредају непокретности описаних у ставу I овог 

решења, те да сачини Записник и исти достави Општинском правобранилаштву општине Блаце.  

III 

Комисија је дужна да започне све потребне радње ради извршења задатка из става II овог 

решења, одмах по образовању. 

IV  

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине 

Блаце“. 

Број: I-02-1827/21 

У Блацу, 18. августа 2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

    ПРЕДСЕДНИК 

  Дејан Мијајловић с.р. 

Страна 3             Службени лист Општине Блаце 12/2021



     На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС”, бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон и 47/2018), члана 27. став 10. 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 

108/16, 113/17, 95/18 и 153/20),члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и члана 21. став 1. тачка 2) Пословника 

општинског већа општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Општинско 

веће општине Блаце, на седници одржаној дана 18.августа 2021. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ HOLDING KOMPANIJI PAMUČNI KOMBINAT 

„YUMCO“ a.d. са седиштем у Врању, Радничка 5, за вршење  инвестиционог одржавања 

непокретности, односно зграде  број 1,  површине 354 м2,  која се налази  на кп. 1691, 
уписане у лист непокретности 838 КО Барбатовац. 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

IV Решење доставити: Holding kompaniji pamučni kombinat „Yumco“ a.d., са 
седиштем у Врању, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбене, имовинско правне и 

инспекцијске послове Општинске управе општине Блаце и архиви овог органа. 

Образложење 

 Скупштина општине Блаце, донела је Одлуку број: I-463-1826/2021 од 18.8.2021. 

године, којом се Holding kompaniji pamučni kombinat „Yumco“ a.d., са седиштем у Врању, 

дају у закуп непокретности које се састоје од: зграде за коју није позната намена, 
број 1,  површине 354 м2,  која се налази  на кп. 1691, земљиште уз зграду површине 

500 м2, део  кп. 1691- пашњак 2 класе,  површине 1619 м2, уписане у лист 
непокретности 838 КО Барбатовац, на период од 20 година, без накнаде без 
накнаде, уз могућност продужења уговора сагласношћу воља уговорених страна, 
ради обављања делатности у циљу реализације пројекта који подразумева 
отпочињање текстилне индустријске производње и обезбеђивање најмање 100 
радних места  на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом 
јединице локалне самоуправе, односно запошљавање одређеног броја 
незапослених са територије општине Блаце на неодређено време, уз обавезу 
одржавања броја запослених у складу са прописима који уређују улагања и 
привлачења инвестиција и прописима који уређују опште услове и поступак 
контроле државне помоћи.  

У складу са чланом 4. Предметне Одлуке, председник општине са Holding 

kompanijом pamučni kombinat „Yumco“ a.d., са седиштем у Врању, закључио је Уговор о 
закупу непокретности, број: II-464-1847/2021 дана 18.8.2021. године.  

Одредбама члана 7. oвог Уговора прописано је да закупац не може да врши 

адаптацију и инвестиционо одржавање непокретности без претходне сагласности 
Општинског већа општине Блаце. 

Имајући у виду наведено Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 

дана 18. августа 2021. године, одлучило је као у диспозитиву решења. 

Број: II-464-1858/2021 

У Блацу, дана 18. 8. 2021. године 

     Обрада:          ПРЕДСЕДНИК 

 Драгана  Раденковић  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 Иван Бургић с.р. 

Страна 4Службени лист Општине Блаце 12/2021



На основу члан 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2)  Статута општине Блаце 

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

2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21) и чл. 2. и 4. Правилника о 

награђивању ученика основне и средње школе и студената високошколске установа из буџета 

општине Блацу („Сл. лист општине Блаце“, број 10/21), Општинско веће општине Блаце, на 

седници одржаниј дана 14. јула 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

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

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

(Раздео 5. Општинеа Блаце - Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, ПА – 

подршка деци и породици са децом, економска класификација 472000, намена 472700, 

функционална класификација 040), за награду:  

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

прогласило за „Ђака генерације“ 2020/21. године, са износом од 20.000 динара: 

а) Вељку Коцићу, из Блаца; 

- ученицима, које је Наставничко веће Средње школе, у Блацу, прогласило за Ђака 

генерације 2020/21. године, са износом од по 20.000 динара: 

а) Јовани Судимац, из Блаца, ученици Гимназије, 

б  Милици Живковић, из Пребрезе ученици ПППХ струке и 

ц) Милици Јанић, из Кашевара, ученици цвећарско – вртларске струке; 

-  ученици, коју је Наставничко веће Школе моде и лепоте, у Нишу, прогласило за Ђака 

генерације 2020/21. године, са износом од 20.000 динара: 

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

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

поводом. 

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

администрацију и јавне набавке Општинске управе општине Блаце. 

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

Број: II-400-1599/21

Дана, 14. јула 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Саветница на пословима 

Општинског већа ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић      Иван Бургић  с.р. 
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На основу члан 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2)  Статута општине Блаце 

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

2021. годину („Службени лист општине Блаце“, број 19/20 и 3/21) и чл. 2. и 4. Правилника о 

награђивању ученика основне и средње школе и студената високошколске установа из буџета 
општине Блацу („Сл. лист општине Блаце“, број 10/21, Решење Општинског већа о исправци 

техничке греше, број II-400-1481/21-1, од 14. јула 2021. и „Сл. лист општине Блаце“, број 11/21), 

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаниј дана 13. августа 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 20.000,00 динара, са позиције 26

„накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт“ буџета општине Блаце за 2021. године 
(Раздео 5. Општинеа Блаце - Општинска управа, Програм 11 – социјална и дечја заштита, ПА – 

подршка деци и породици са децом, економска класификација 472000, намена 472700, 

функционална класификација 040), за награду:  

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

школе прогласило за Спортисту генерације, са износом од 10.000 динара: 

а) Александра Аџића, из Блаца, матуранта основне школе. 

- ученика Средње школе у Блацу, који је проглашен за Спортисту генерације 2020/21. 

године, са износом од 10.000 динара: 

а) Матија Урошевић, из Блаца, матуранта ове 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-400-1801/21

Дана, 13. августа 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Саветница на пословима 
Општинског већа  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Гордана Агатоновић      Никола Милинчић  с.р.  
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19 и 72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце 

(„Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2021. 

годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, 

решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за буџет, 

финасије и локалну пореску администрацију, дана 4. августа 2021. године, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

1. ОДОБРАВА СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, промена у апропријацијама у

Одлуци о буџету општине Блаце за 2021. годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 19/20, 

и 3/21), у делу Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.03 Установа културе, Програм 1201-

Развој културе и информисања, Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе, функционална класификација – 820, у финансијском плану Културног центра 

„Драинац“ Блаце, по захтеву Културног центра „Драинац“, број 187, од 3. августа 2021. године, 

на следећи начин: 

- позицију 144 - „Материјал“, економска класификација 426000, расход по намени 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељства, умањити за 7.000,00 динара, а 

- позицију 138 – „Награде запосленима и остали посебни расходи“, економска 

класификација 416000, расход по намени 416100 – „Награде запосленима и остали посебни 

расходи“  увећати за  7.000,00 динара. 

2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску

администрацију 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-400-1713/21 

У Блацу, 4. августа 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:     

Саветница на пословима 

Општинског већа        ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић       Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 

149/20), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2021. годину („Сл. лист 

oпштине Блаце“, број 19/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву 

Предшколске установе „Наша радост“, у Блацу, на седници одржаној дана 13. августа 2021. године, на 

предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о промени апропријације 

1. ОДОБРАВА СЕ промена у апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2021.

годину („Службени лист oпштине Блаце“, број 19/20 и 3/21), у оквиру: 

Раздела 5-Општинска управа, Глава 5.01 Предшколска установа „Наша радост“ Програм 2001-

Предшкоклско образовање и васпитање, Програмска активност: 2001- 0001 – Функционисање и 

остваривање предшколског васпитања и образовања, функцоналана класификација - 911, у 

финансијском плану Предшколске установе:  

- позицију 113 - „Материјали“, економска класификација 426000, расход по намени 426800 -

Материјали за одржавање хигијене и угоститељдтво, извор финансирања 07-Трансфери од других 

новоа власти, умањити за 200.000 динара. 

- позицију 116 - „Машине и опрема“, економска класификација 512000, расход по намени 

512200 – Административна опрема, извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, увећати 

за 200.000,00 динара. 

2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску

администрацију и јавне набавке. 

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

Број: II-400-1770/21 

У Блацу, 13. августа 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:

Саветница на пословима 

Општинског већа  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Гордана Агатоновић  Никола Милинчић с.р.  
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На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист 

oпштине Блаце“, бр. 19/20 i 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву 

предсеника општине, на седници одржаној дана 4. августа 2021. године, доноси 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о увећању буџета 

1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 700.000,00 динара, из

разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2021. годину (Сл. 

лист општине Блаце“, бр. 19/20 и 3/21). 

2. Одобрена средства су обезбеђена Уговором о суфинансирању пројекта „Манифестација

дани шљиве као средство за развој туризма општине Блаце“, број II-400-1508/21, од 30. јуна 2021. 

године, закљученог између Републоке Србије – Министарства трговине, туризма и 

телекомуникације  и Општине Блаце. 

Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце. 

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

администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава: 

1) на страни прихода, на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист

новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 700.000,00 динара и 

2) на страни расхода, у разделу 5. Општинска управа, Програм 1502-Развој туризма,

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде, функција 473, извор 07 – 

Трансфери од других нивоа власти, економска класификација 423000, позиција 63 „Услуге по 

уговору“, расход по намени 423400-Услуге информисања, износ од 700.000,00 динара. 

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

администрацију и јавне набавке, Кабинету председника општине и архиви овог органа.   

Број: II-400-1721/21 

У Блацу, 4. августа 2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:

Саветница на пословима 

Општинског већа            ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић  Иван Бургић с.р.
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`      

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 149/20), 

члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) и чл. 2, 11, 

12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 19/20 и

3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву Општинске управе општине Блаце, 

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

седници одржаној дана 4. августа 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства у износу од 200.000,00 динара (150.000 + 50.000), са

позиције 48 „текућа резерва“, расход по намени 499100-средства резерве буџета општине Блаце, у 

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

Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160, 

економска класиикација 499000, за реализацију члана 2. Уговора закљученим са Министарством 

трговине, туризма и телекомуникације, број II-400-1508/21, од 30. јуна 2021. године, за 

суфинансирање пројекта „Манифестација дани шљиве као средство за развој туризма општине 

Блаце“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, 

од 4. августа 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 1502 – Развој туризма, Програмска активност: 

1502-0002 „Промоција туристичке понуде“, функција 473, економска класификација 423000, 

увећањем апропријације (позиције) 63 – Услуге по уговору: 

- расход по намени 423400 – Услуге информисања, у износу од 150.000,00 динара и

- расход по намени 423700 – Репрезентација, у износу од 50.000,00 динара. 

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

Број: II-400-1723/21 

У Блацу, 4. августа 2021. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:

Саветница на пословима 

Општинског већа  ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић     Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и 

149/20), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19) 

и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2021. годину („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 9/20 и 3/21), Општинско веће општине Блаце, решавајући по захтеву месне 

заједнице Горња Јошаница, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну пореску 

администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 4. августа 2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е     

о употреби средстава буџетске резерве 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ месној заједници Горња Јошаница, новчана средства у износу од

39.348,00 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 обезбеђења привременог 

прикључка на електричну мрежу, неопходних за спровођење манифестације „Завичајни 

сусрети“ која се одржава 7. августа 2021. године на предлог Одељења за буџет, финансије, 

локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 4. августа 2021. године.   

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

заједнице Горња Јошаница. 

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

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

администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 

оквиру Раздела 5 – Општинска управа, Глава 5.04 - Месне заједнице, Програм 0602 – Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0002 – Функционисање месних заједница, 

функција-160, економска класификација 424000, увећањем позиције 151 – „Специјализоване 

услуге“ у финансијском плану Месне заједнице Сибница, расход по намени 424900–Остале 

специјализоване услуге.  

5. Обавезује се Месна заједница Горња Јошаница да уподобе - измене свој финасијски

план за 2021. годину, са средствима одобреним овим решењем, као и да измењени финансијски 

план доставе Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке. 

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

Број: II-400-1714/21 

У Блацу, 4. августа 2021. год. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:     

Саветница на пословима 

Општинског већа       ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић      Иван Бургић с.р. 
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