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На основу члана 32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 

129/07 и 83/2014-др.закон), члана 63. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/09, 

73/10, 101/10,101/11,93/12,62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/15) 

и члана 41.став 1. тачка 2. Статута општине Блаце ("Сл.лист општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 

9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 10.07.2016. године, доноси:  

 

 

 

     
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

БЛАЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

  

 

Члан 1. 

 

 У члану 1. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину ( „Сл.лист општине Блаце“, 

бр.9/15), (у даљем тексту: Одлука), износ укупних прихода-примања буџета општине Блаце за 

2016.годину ,,499.105.104“, замењује се износом  ,, 535.086.938“.  

 

Члан 2.  

 

Члан 2. Одлуке мења се и гласи: 

,,Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година је 57.135.609 динара. 

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, у износу од 9.300.050 

динара,  представља Текући наменски трансфер од других нивоа власти у корист нивоа општина, 

и  користиће се у складу са наменом, за коју су средства одобрена. 

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, у износу од 47.835.559 

динара, користиће се за финансирање текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске 

имовине.“ 

 

Члан 3. 

 

 

 У члану 3. Одлуке, износ текуће буџетске резерве ,,5.557.931“ замењује се износом од    ,, 

5.000.000“. 
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Члан 4.  

Члан 5. Одлуке, мења се и гласи:   

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2016. годину састоје се од: 

ОПИС 
Износ Износ 

у динарима 

у динарима  

(Ребаланс I) 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА     

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске  426,612,799 464,627,633 

имовине     

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 424,112,799 462,127,633 

-буџетска средства 351,905,104 387,647,533 

- сопствени приходи 17,507,695 19,540,695 

- донације 54,700,000 54,939,405 

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2,500,000 2,500,000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске  582,603,394 611,763,242 

имовине     

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 325,755,394 315,175,837 

- текући буџетски расходи 308,679,699 296,067,142 

- расходи из сопствених прихода 17,075,695 19,108,695 

- донације     

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у 

чему: 256,848,000 296,587,405 

- текући буџетски издаци 201,716,000 241,216,000 

- издаци из сопствених прихода 432,000 432,000 

- донације 54,700,000 54,939,405 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -155,990,595 -147,135,609 

Издаци за набавку финансијске имовине     

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -155,990,595 -147,135,609 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

Примања од продаје финансијске имовине     

Примања од задуживања 90,000,000 90,000,000 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 65,990,595 57,135,609 

Издаци за отплату главнице дуга     

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 155,990,595 147,135,609 
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Члан 5.  

Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 

Приходи и примања буџета општине Блаце за 2016. годину утврђени су у следећим износима: 

економскa 

класиф. 

ВРСТА ПРИХОДА 

  

  

  

  

План  

Прихода 

 за  

2016.годину 

План прихода за 

2016.годину (Ребаланс 

I) 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке     

711100 Порез на зараде 65,000,000 71,000,000 

711120 Порез на приходе од самосталних делатности 5,900,000 6,600,000 

711140 Порез на приходе од имовине 500,000 300,000 

711160 Порез на приходе од осигурања 30,000 30,000 

711180 Самодопринос 400,000 1,500,000 

711190 Порез на друге приходе 7,500,000 8,000,000 

УКУПНО 711: 79,330,000 87,430,000 

712000 Други порези     

712100 Порез на фонд зарада 10,000 15,000 

УКУПНО 712: 10,000 15,000 

713000 Порез на имовину     

713120 Порез на имовину 34,500,000 37,500,000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 300,000 350,000 

713420 Порез на капиталне трансакције 3,500,000 4,500,000 

713610 Порез на акције на име и уделе 20,000 20,000 

УКУПНО 713: 38,320,000 42,370,000 

714000 Порези на добра и услуге     

714430 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора 100,000 50,000 

714440 

Средатва за против пожарну заштиту од 6% наплаћене 

премије осигурања 20,000 0 

714510 Порези на моторно возило 2,200,000 2,200,000 

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 100,000 50,000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 50,000 10,000 

714550 Боравишна такса 50,000 100,000 

714560 Општинске и градске накнаде 2,500,000 3,000,000 

714590 Накнаде за коришћење општинских путева и улица 1,000,000 1,000,000 

УКУПНО 714: 6,020,000 6,410,000 

716000 Други порези     

716110 Комунална такса на фирму 6,000,000 6,800,000 

УКУПНО 716: 6,000,000 6,800,000 

731000 Донације од иностраних држава     

731250 

Капиталне донац.од иностраних држава у корист нивоа 

општине 52,000,000 52,000,000 

  УКУПНО 731: 52,000,000 52,000,000 

732000 Донације од међународних организација     
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732150 Текуће донације од међун.орган.у корист нивоа општине   239,405 

732250 Капиталне донац.од међун.орган.у корист нивоа општине 2,700,000 2,700,000 

  УКУПНО 732: 2,700,000 2,939,405 

733000 Трансфери од других нивоа власти     

733150 Текући трансфери од других нивоа власти 163,455,104 163,402,533 

733150 Текући  остали трансфери од других нивоа власти 5,500,000 20,000,000 

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти 28,800,000 30,800,000 

УКУПНО 733: 197,755,104 214,202,533 

741000 Приходи од имовине     

741150 Камате на средства буџета општине 2,000,000 2,500,000 

741522 

Сред. остварена од давања у закуп пољоп.земљишта 

односно пољоп. објеката у државној својини 100,000 900,000 

741526 Накнада за коришћење шума 900,000 900,000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама 1,500,000 1,500,000 

741532 

Комунална такса за коришћење простора за паркирање за 

паркирање друмских и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима 30,000 30,000 

741533 Комунална такса за кор. слоб. површина 200,000 200,000 

741534 Накн.за коришћење грађевинског земљ.од физич.лица 2,200,000 4,500,000 

741535 

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 20,000 20,000 

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 400,000 200,000 

УКУПНО 741: 7,350,000 10,750,000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 

742150 

Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист 

нивоа општина 2,000,000 3,000,000 

742251 Општинске административне таксе 1,800,000 1,800,000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 500,000 250,000 

742255 Такса за озакоњење објеката   300,000 

742351 Приходи општинских органа управе 100,000 100,000 

УКУПНО 742: 4,400,000 5,450,000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3,500,000 4,000,000 

743350 

Новчане казне изречене у прекршајном поступку као и 

одузета имовинска корист 20,000 20,000 

УКУПНО 743: 3,520,000 4,020,000 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица     

744150 

Текући добровољни трансфери  од физичких и правних 

лица у корист нивоа општине 6,150,000 6,150,000 

УКУПНО 744: 6,150,000 6,150,000 

745000 Мешовити и неодређени приходи     

745151 Остали приходи у корист нивоа општине 3,000,000 4,000,000 

УКУПНО 745: 3,000,000 4,000,000 

770000 Меморандумске тавке за рефундацију расхода  

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 50,000 50,000 
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УКУПНО 770: 50,000 50,000 

У К У П Н И   П Р И Х О Д И: 406,605,104 442,586,938 

          

811151 

Примања од продаје непокретности у корист нивоа 

општина 2,500,000 2,500,000 

          

УКУПНО: КЛАСА 7+8 409,105,104 445,086,938 

         

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 90,000,000 90,000,000 

         

УКУПНО: КЛАСА 7 +8+ 9 499,105,104 535,086,938 

         

321311 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година 65,990,595 57,135,609 

         

УКУПНО: КЛАСА 7 + 8 + 9 + 3 565,095,699 592,222,547 

          

Сопствени приходи буџетских корисника 17,507,695 19,540,695 

С  В  Е  Г  А: 582,603,394 611,763,242 
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Члан 6. 

Члан 7. Одлуке мења се и гласи:      

Расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:   
Екон. 

Кл. 

НАЗИВ КОНТА 

Средства из 

буџета 

Средства из 

буџета 

(Ребаланс I) 

Средства 

из 

сопствени

х прихода 

Средства 

из 

сопствени

х прихода 

(Ребаланс 

I) 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7(4+6) 

41 РАСХОДИ ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 

          

411 Плате и додаци запослених 51,454,649 51,454,649 6,289,226 6,289,226 57,743,875 

412 Социјални доприноси 9,210,367 9,210,367 1,125,771 1,125,771 10,336,138 

414 Социјална давања 

запосленим 

4,369,705 3,769,705 404,810 404,810 4,174,515 

415 Накнаде за запослене 767,000 928,000 385,000 385,000 1,313,000 

416 Јубиларне награде 560,000 595,000 70,000 70,000 665,000 

  УКУПНО 41: 66,361,721 65,957,721 8,274,807 8,274,807 74,232,528 

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И 

УСЛУГА 

          

421 Стални трошкови 27,799,000 33,254,500 590,000 729,000 33,983,500 

422 Трошкови путовања 667,000 1,087,000 182,000 182,000 1,269,000 

423 Услуге по уговору 28,831,681 37,140,794 1,660,000 2,529,000 39,669,794 

424 Специјализоване услуге 9,530,000 13,810,000 650,000 1,650,000 15,460,000 

425 Текуће поправке и одржавање 32,011,000 49,363,000 230,000 230,000 49,593,000 

426 Материјал 3,936,000 3,771,750 4,525,000 4,530,000 8,301,750 

  УКУПНО  42: 102,774,681 138,427,044 7,837,000 9,850,000 148,277,044 

44 ОТПЛАТА КАМАТА И 

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 

ЗАДУЖИВАЊА 

          

441 Отплата домаћих камата 1,500,000 500,000     500,000 

444 Пратећи трошкови 

задуживања 

500,000 500,000     500,000 

  УКУПНО 44: 2,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 

45 СУБВЕНЦИЈЕ           

451 Субвенције јавним 

нефинан.предузећима и 

организацијама 23,000,000 23,000,000     23,000,000 

  УКУПНО 45: 23,000,000 23,000,000 0 0 23,000,000 

46 ТРАНСФЕРИ           

463 Текуће донације и трансфери 

осталим нивоима власти 

44,417,810 43,943,850     43,943,850 

464 Текуће дотације 

здравственим установама 

5,000,000 8,409,600     8,409,600 

465 Остале текуће донације 7,390,556 7,450,556 873,888 873,888 8,324,444 
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  УКУПНО 46: 56,808,366 59,804,006 873,888 873,888 60,677,894 

47 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА           

472 Накнада за соц.заштиту из 

буџ. 

21,360,000 25,883,000     25,883,000 

  УКУПНО 47: 21,360,000 25,883,000 0 0 25,883,000 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ           

481 Дотац. невлад.организацијама 27,900,000 28,588,276     28,588,276 

482 Порези,таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа 

власти другом 

417,000 482,000 70,000 90,000 572,000 

483 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 

900,000 965,000 20,000 20,000 985,000 

484 Накнада штете услед 

елементарних непогода или 

других природних узрока 

500,000 500,000     500,000 

485 Накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране 

држаних органа 

100,000 399,500     399,500 

  УКУПНО  48: 29,817,000 30,934,776 90,000 110,000 31,044,776 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ 

ТРАНСФЕРИ 

          

499 Средства резерве 6,557,931 6,000,000     6,000,000 

  
УКУПНО 49: 

6,557,931 6,000,000 0 0 6,000,000 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА           

511 Зграде и грађевински објекти 250,800,000 234,800,000     234,800,000 

512 Машине и опрема 3,272,000 4,072,000 350,000 350,000 4,422,000 

513 Остала основна средства 0       0 

515 Нематеријална имовина 344,000 344,000 82,000 82,000 426,000 

  
УКУПНО 51: 

254,416,000 239,216,000 432,000 432,000 239,648,000 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА           

541 Земљиште 2,000,000 2,000,000     2,000,000 

  
УКУПНО 54: 

2,000,000 2,000,000 0 0 2,000,000 

  УКУПНИ РАСХОДИ: 565,095,699 592,222,547 17,507,695 19,540,695 611,763,242 
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Члан 7. 

   Члан 8. Одлуке мења се и гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016, 2017 и 2018. годину исказују се у 

следећем прегледу: 

Ред. 

бр. 

Екон. 

Класиф. 

Опис Износ у динараима 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

1. 511 Зграде и грађевински објекти    

 1. Изградња, доградња, реконструкција и 

санација објеката у систему 

водоснабдевања ''Церовица'' (Голички 

систем) 

1.500.000 1.500.000 1.500.000 

 2. Изградња , доградња, реконструкција  и 

санација објеката у систему 

водоснабдевања ''Придворица'' 

0 

 

10.000.000 5.000.000 

 3. Изградња постројења за пречишћавање 

отпадних вода у Блацу 

0 3.000.000 3.000.000 

 4. Доградња, реконструкција и санација 

канализационог система за одвођење 

отпадних вода у Блацу  

0 1.000.000 1.000.000 

 5. Доградња, реконструкција и санација 

канализационог система за одвођење 

атмосферских вода у Блацу  

6.000.000 

 

10.000.000 1.000.000 

 6. Изградња канализационог система за 

отпадне воде у насељима на територији 

општине 

0 2.000.000 2.000.000 

 7. Изградња, доградња, реконструкција и 

санација општинских и 

некатегорисаних путева  

55.150.000,00 20.000.000 10.000.000 

 8. Изградња, реконструкција и санација 

улица у насељу Блаце 

0 5.000.000 5.000.000 

 9. Изградња, реконструкција и санација 

тротоара, колских прилаза и паркинга у 

насељу Блаце 

10.000.000 5.000.000 5.000.000 

 10. Санација депоније комуналног отпада 

''Међухана'' 

0 1.000.000 0 

 11. Санација и реконструкција јавне 

расвете  

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 12. Изградња комплекса отворених базена 

у Блацу 

60.000.000 15.000.000 0 

 13. Доградња и реконструкција зграде 

предшколске установе ''Наша Радост'' у 

Блацу 

0 12.000.000 12.000.000 

 14. Санација и реконструкција зграде Дома 

Културе у Блацу 

0 3.000.000 3.000.000 

 15. Санација и реконструкција спортске 

хале у Блацу 

0 5.000.000 5.000.000 

 16. Изградња, доградња, санација и 

реконструкција објеката у комплексу 

0 2.000.000 2.000.000 
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Дома здравља у Блацу 

 17. Санација и адаптација пословне зграде 

код тениских терена 

0 1.000.000 1.000.000 

 18. Санација зградe за социјално 

становање 

150.000 0 0 

 19. Израда планске документације 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

 20. Израда пројектне документације 5.000.000 

 

3.000.000 3.000.000 

 21. Прибављање непокретности у јавну 

својину. 

92.000.000 5.000.000 5.000.000 

 

Члан 8. 

Члан 9. Одлуке мења се и гласи:     

Расходи и издаци из ове одлуке користе се за следеће програме:  

Редни 

број 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

Средства из 

буџета  

Средства из 

буџета  

( Ребаланс 

I) 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

Средства 

из 

сопствених 

извора 

( Ребаланс 

I)  Укупно 

Програм 1 

Локални развој и просторно 

планирање 5,730,000 5,950,000 0   5,950,000 

Програм 2 Комунална делатност 37,200,000 37,400,000 0   37,400,000 

Програм 3 Локални економски развој 97,000,000 97,300,000 0   97,300,000 

Програм 4 Развој туризма 11,763,000 16,504,000 6,799,227 8,338,227 24,842,227 

Програм 5 Развој пољопривреде 23,000,000 23,000,000 0   23,000,000 

Програм 6 Заштита животне средине 3,000,000 4,000,000 0   4,000,000 

Програм 7 Путна инфраструктура 105,050,000 110,282,000 0   110,282,000 

Програм 8 Предшколско васпитање 19,542,714 19,542,714 8,949,468 8,949,468 28,492,182 

Програм 9 Основно образовање 25,902,966 24,374,981 0   24,374,981 

Програм10 Средње образовање 12,831,844 13,082,857 0   13,082,857 

Програм11 Социјална и дечија заштита 35,693,000 41,436,512 0   41,436,512 

Програм12 

Примарна здравствена 

заштита 5,000,000 8,409,600 0   8,409,600 

Програм 

13 Развој културе 13,080,459 13,791,959 1,519,000 2,013,000 15,804,959 

Програм14 Развој спорта и омладине 75,870,000 77,620,000 240,000 240,000 77,860,000 

Програм15 Локална самоуправа 94,431,716 99,527,924 0   99,527,924 

УКУПНО: 565,095,699 592,222,547 17,507,695 19,540,695 611,763,242 
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Члан 9. 

 

          У члану 6. Одлуке  о буџету  општине Блаце за 2016. годину, износ укупних прихода – 

примања од 499.105.104 динара замењује се износом од 535.086.938 динара, а поједини приходи из 

Одлуке о буџету општине Блаце се мењају и износе: 

 

711100 – Порез на зараде, са 65.000.000 на 71.000.000                             (увећава се за 6.000.000) 

711120 - Порез на приходе од самосталних делатности, са 5.900.000 на 6.600.000 

                                                                                                                            (увећава се за 700.000) 

711140- Порез на приходе од имовине, са 500.000 на 300.000                    (умањује се за 200.000)                                                  

711180 - Самодопринос, са 400.000 на 1.500.000                                        (увећава се за  1.100.000) 

711190 - Порез на друге приходе, са 7.500.000 на 8.000.000                        (увећава се за 500.000) 

712100 - Порез на фонд зарада, са 10.000 на 15.000                                           (увећава се за 5.000) 

713120 - Порез на имовину, са 34.500.000 на 37.500.000                          (увећава се за 3.000.000)  

713310- Порез на наслеђе и поклон, са 300.000 на 350.000                            (увећава се за 50.000) 

713420-  Порез на капиталне трансакције, са 3.500.000 на 4.500.000       (увећава се за 1.000.000)  

714430- Комунална такса за коришћење рекламних паноа, са 100.000 на 50.000 

                                                                                                                             (умањује се за 50.000) 

714440- Средства за противпожарну заштиту од 6% премије осигурања, са 20.000 на 0 

                                                                                                                             (умањује се за 20.000)  

714543- Накнада за промену намене пољопривредног земљишта, са 100.000 на 50.000 

                                                                                                                              (умањује се за 50.000) 

714547- Накнада за загађивање животне средине, са 50.000 на 10.000        (умањује се за 40.000) 

714550- Боравишна такса, са 50.000 на 100.000                                               (увећава се за 50.000) 

714560 -Општинске и градске накнаде, са 2.500.000 на 3.000.000               (увећава се за 500.000)  

716110- Комунална такса на фирму, са 6.000.000 на 6.800.000                    (увећава се за 800.000) 

 

Уводи се нова економска класификација: 

732150- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина,      са 239.405 

 

733150- Текући трансфери од других нивоа власти , са 163.455.104 на 163.402.533 

                                                                                                                          (умањује се за 52.571) 

733150 – Текући остали трансфери од других нивоа власти, са 5.500.000  на 20.000.000 

                                                                                                                         (увећава се за 14.500.000) 

733250 – Капитални трансфери од других нивоа власти, са 28.800.000 на 30.800.000 

                                                                                                                          (увећава се за 2.000.000) 

741150 – Камате на средства буџета општине, са 2.000.000 на 2.500.000 (увећава се за 500.000) 

741522 – Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредних објекта у државној својини, са 100.000 на 900.000         (увећава се за  800.000) 

741534- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, са 2.200.000 на 4.500.000 

                                                                                                                           (увећава се за 2.300.000) 

741538- Допринос за уређивање грађевинског земљишта, са 400.000 на 200.000  

                                                                                                                             (умањује се за 200.000) 

742150- Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист нивоа општине, са 2.000.000  

               на 3.000.000                                                                                       (увећава се за 1.000.000) 

742253- Накнада за уређивање грађевинског земљишта, са 500.000 на 250.000 

                                                                                                                             (умањује се за 250.000) 

Уводи се нова економска класификација: 

742255- Такса за озакоњење објеката,                                                                                  са 300.000          

 

743320- Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје са 3.500.000 на 4.000.000 

                                                                                                                              (увећава се за 500.000) 

745151 – Остали приходи у корист нивоа општине, са 3.000.000 на 4.000.000 
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                                                                                                                          (увећава се за 1.000.000) 

321311- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, 65.990.595 на 57.135.609  

                                                                                                                          (умањује се за 8.854.986) 

 

Сопствени приходи буџетских корисника  са  17.507.695 на 19.540.695  

                                                                                                                         (увећава се за 2.033.000) 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 10. 

 

           У члану 15. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину, “износ средстава од  499.105.104 

динара”, замењује се “износом од 535.086.938 динара”. Нераспоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година “од 65.990.595 динара”, замењује се “износом од 57.135.609 динара”. Средства 

прихода-примања остварена изворним активностима буџетских корисника “од 17.507.695 динара”, 

замењују се “износом од 19.540.695 динара”. Поменути приходи и примања распоређују се по 

корисницима, на следећи начин:  

 

 

У Разделу 1.  

Глава 1.01. - Скупштина општине 

 

- позиција 1 – Трошкови службених путовања у земљи, са 30.000 на 20.000  

                                                                                                                            (умањује се за 10.000) 

Уводе се нове позиције: 

- позиција 1/1 – Трошкови службених путовања у иностранство, економска клсификација 422200, са 

износом од                                                                                                                 30.000 

- позиција 1/2 - Плате и додаци запослених, економска класификација 411100, са износом од  

                                                                                                                                                     475.000 

- позиција 1/3 – Социјални доприноси на терет послодавца, економска класификација 412000,  

                           са износом од                                                                                                    85.000 

- позиција 2 – Накнаде изабраним и именованим лицима, са 2.200.000 на 2.235.000 

                                                                                                                              (увећава се за 35.000)   

- позиција 3 – Накнаде члановима комисија и осталим радним телима, са 3.900.000 на 4.200.000 

                                                                                                                             (увећава се за 300.000) 

- позиција 4 – Накнаде одборницима СО, са 450.000 на 560.000                 (увећава се за 110.000) 

- позиција 5 -  Репрезентација, са 100.000 на 180.000,                                     (увећава се за 80.000) 

                 

- позиција 6 – Остале текуће дотације по Закону, са 250.000 на 315.000     (увећава се за 65.000) 

 

Глава 1.02. – Одржавање избора 

Уводе се нове позиције: 

- позиција 7/1 – Одржавање избора – услуге штампања, економска класификација 423400 

                          са износом од                                                                                                     105.374 

- позиција 7/2 – Одржавање избора – остале стручне услуге, економска класификација 423500  

                          са износом од                                                                                                  2.088.959   

- позиција 7/3 – Одржавање избора – репрезентација, економска класификација 423700 са   

                           износом од                                                                                                          23.375 

- позиција 7/4 – Одржавање избора – канцеларијски материјал, економска класификација   

                           426100 са износом од                                                                                          2.750 

- позиција 7/5– Дотације невладиним организацијама – трошкови изборне кампање политичким         

                            странкама,  економска класификација 481900  са износом од                     90.776                                                                                          
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У Разделу 2. 

Глава 2.01. - Општинско веће 

 

- позиција 9 – Накнаде изабраним и именованим лицима, са 1.880.000 на 2.480.000 

                                                                                                                              (увећава се за 600.000)     

- позиција 10- Репрезентација,са 100.000 на 200.000                                      (увећава се за 100.000) 

 

У Разделу 3. 

Глава 3.01. - Председник  

 

- позиција 11 – Плате и додаци запослених, са 5.372.806 на 4.897.806       (умањује се за 475.000) 

- позиција 12- Социјални доприноси на терет послодавца, са 961.732 на 876.732     

                                                                                                                               (умањује се за 85.000)  

- позиција 13 – Отпремнине и помоћи, са 217.681 на 30.000                        (умањује се за 187.681) 

- позиција 15 – Трошкови службених путовања, са 110.000 на 50.000          (умањује се за 60.000) 

- позиција 16 – Медији – новине, са 100.000 на 250.000                                (увећава се за 150.000)      

- позиција 17 – Репрезентација, са 480.000 на 630.000                                   (увећава се за 150.000) 

 

Уводи се нова позиција: 

- позиција 19/1 – Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор, економска класификација 

                           485100 са износом од                                                                                      214.500  

                 

У Разделу 4. 

Глава 4.01. - Општински правобранилац 

- позиција 22– Отпремнине и помоћи, са 32.662 на 12.662                             (умањује се за 20.000) 

- позиција 24 – Превоз на посао и са посла, са 120.000 на 125.000                   (увећава се за 5.000) 

- позиција 27 – Водовод и канализација, са 5.000 на 3.000                               (умањује се за 2.000) 

- позиција 28 – Телефони,  са 16.000 на 12.000                                                  (умањује се за 4.000) 

- позиција 30 – Трошкови службених путовања у земљи, са 30.000 на 20.000  

                                                                                                                               (умањује се за 10.000) 

Уводе се нове позиције: 

- позиција 30/1 – Услуге образовања и усавршавања запослених, економска класификација  

                          423300 са износом од                                                                                       30.000 

- позиција 30/2 – Репрезентација, економска класификација 423700 са износом од           10.000   

  

У Разделу 5. 

Глава 5.01. -  Општинска управа 

- позиција 35 – Породиљско боловање, са 2.000.000 на 1.400.000               (умањује се за 600.000) 

- позиција 37 – Отпремнине и помоћи, са 1.117.118 на 1.324.799                (увећава се за 207.681) 

- позиција 39 – Превоз на посао и са посла, са 500.000 на 580.000                (увећава се за   80.000) 

- позиција 40 – Јубиларне награде, са180.000 на 170.000                                (умањује се за 10.000) 

- позиција 41 – Услуге за електричну енергију, са 720.000 на 770.000           (увећава се за 50.000) 

- позивија 42 – Услуге грејања – централно грејање, са 830.000 на 850.000  (увећава се за 20.000) 

- позиција 43 – Услуге водовода и канализације, са 120.000 на 110.000       (умањује се за 10.000) 

- позиција 44 – Телефони, са 400.000 на 450.000       (увећава се за 50.000) 

- позиција 45 – Мобилни телефони, са 450.000 на 700.000    (увећава се за 250.000) 

- позиција 47 – Услуге поште и доставе, са 260.000 на 460.000                    (увећава се за 200.000) 

- позиција 50 – Трошкови службених путовања, са 260.000 на 200.000   (умањује се за 60.000) 

 

Уводи се нова позиција: 

- позиција 50/1 – Трошкови службених путовања у иностранство, економска класификација 

                            422200 са износом од                                                                                       30.000 
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- позиција 52 – Услуге образовања и усавршавања запослених, са 100.000 на 200.000 

                                                                                                                              (увећава се за 100.000) 

- позиција 53 – Услуге информисања, са 150.000 на 550.000                        (увећава се за 400.000)   

                                                               

- позиција 54 – Стручне услуге, са 400.000 на 1.500.000                             (увећава се за 1.100.000) 

- позиција 57 – Остале опште услуге, са 600.000 на 540.000                          (умањује се за 60.000) 

- позиција 62 – Текуће поправке и одржавање зграда, са 700.000 на 1.100.000 

             (увећава се за 400.000)  

- позиција 64 – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, са 300.000 на 500.000  

   (увећава се за 200.000) 

- позиција 67 – Публикације, часописи и гласила, са 250.000 на 300.000      (увећава се за 50.000) 

- позиција 68 – Бензин, уље и друго, са 1.000.000 на 1.100.000                     (увећава се за 100.000)                                                                                                             

- позиција 69 –Материјал за чишћење, са 210.000 на 250.000                         (увећава се за 40.000) 

- позиција 72 – Остали порези, са 100.000 на 130.000                                      (увећава се за 30.000)                                                                                              

- позиција 76 –Текућа буџетска резерва, са 5.557.931 на 5.000.000             (умањује се за 557.931) 

- позиција 80 – Месне заједнице, са 1.500.000 на 1.200.000                          (умањује се за 300.000) 

 

- позиција 81 – Отплата камата домаћим пословним банкама, са 1.500.000 на 500.000   

                                                                                                                          (умањује се за 1.000.000) 

- позиција 86 – Штаб за ванредне ситуације са 500.000 на 200.000             (умањује се за 300.000) 

 

Уводи се нова позиција: 

- позиција 86/1 – Противградна заштита, економска класификација 424900 са износом од            

600.000 

- позиција 90/1 – пројекти Европски Прогрес- (класа 4), економска класификација 420000  

                           са износом од                                                                                              239.405      

 

- позиција 91 – Пројекти удружења грађана и НВО, са 1.500.000 на 1.300.000 

                                                                                                                          (умањује се за 200.000) 

- позиција 94 – Услуге информисања, са 130.000 на 150.000                        (увећава се за 20.000) 

- позиција 95 – Локални акциони план за запошљавање, са 6.000.000 на 6.300.000                         

                                                                                                                             (увећава се за 300.000) 

- позиција 98 – Текући трансфери (Дом здравља), са 5.000.000 на 8.409.600 

                                                                                                                          (увећава се за 3.409.600)  

- позиција 101 – Дотације осталим непрофитним институцијама – Спортски савез општине  

                           Блаце, са 3.320.000 на 3.720.000                                           (увећава се за 400.000) 

- позиција 102 – Дотације осталим непрофитним институцијама – Субвенције спортским  

                             клубовима, са 10.500.000 на 11.100.000                            (увећава се за 600.000)   

  

          
Глава 5.02.-Општинска управа/Основна школа“Стојан Новаковић“ Блаце  

 

- позиција 104 – Плате, додаци и накнаде запослених, са 373.198 на 463.198 

                                                                                                                         (увећава се за 90.000)  

- позиција 105 – Социјални доприноси на терет послодавца, са 66.802 на 83.802                        

(увећава  се за 17.000)      

- позиција 107 – Превоз радника у оквиру редовног рада,са 1.700.000 на 1.800.000 

                                                                                                                           (увећава се за 100.000) 

- позиција 108-  Јубиларне награде, са 1.050.202 на 1.284.202                  (увећава се за 234.000)    

- позиција 123 – Остале опште услуге, са 50.000 на 95.000                         (увећава се за 45.000) 

- позиција 126 – Текуће поправке и одржавање зграда са 1.000.000 на 1.340.000                           

(увећава се за 340.000)  

- позиција 127 –Одржавање опреме, са 200.000 на 227.000               (увећава се за 27.000) 
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- позиција 131 – Бензин, уље и друго, са 100.000 на 215.000                       (увећава се за 115.000) 

- позиција 133 – Обележавање јубилеја(значајних датума), са 80.000 на 150.000                           

(увећава се за 70.000) 

- позиција 134 – Храна и пиће, са 100.000 на 125.000                                     (увећава се за 25.000) 

- позиција 140 – Остали порези, са 47.000 на 20.000                                       (умањује се за 27.000) 

- позиција 142 – Основна средства, са 650.000 на 560.000                             (умањује се за 90.000) 

- позиција 144 – Капитално одржавање објеката за потребе образовања, са 1.688.460 на 0                             

(умањује се за 1.688.460) 

- позиција 145 – Капитално одржавање објеката за потребе образовања, са 950.704 на 0                             

(умањује се за 950.704) 

  

Уводи се нова позиција  

- позиција 140/1 – Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација  463100,  са  

износом од                                                                                                           165.179 

                

 

 

Глава 5.03.-Општинска управа/Средња школа Блаце 

 

- позиција 149 –  Услуге за електричну енергију, са 250.000 на 320.000      (увећава се за 70.000) 

- позиција 151 –  Услуге водовода и канализације, са 335.000  на 309.000  (умањује се за 26.000) 

- позиција 152 – ПТТ-телефон, марке, пошта са 105.000 на 75.000              (умањује се за 30.000) 

- позиција 153 – Осигурање имовине, са 100.000 на 59.013                          (умањује се за 40.987) 

- позиција 154 – Осигурање запослених, са 20.000 на 12.884   (умањује се за 7.116) 

- позиција 155 – Трошкови службених путовања у земљи, са 80.000 на 50.000                                         

(умањује се за 30.000) 

- позиција 159 – Остале опште услуге, са 50.000 на 150.000          (увећава се за 100.000) 

- позиција 162 – Обележавање значајних датума, са 100.000 на 99.469         (умањује се за 531) 

- позиција 167 – Остали материјали за пољопривреду, са 280.000 на 380.000                         (увећава се 

за 100.000) 

- позиција 169 - Бензин, са 190.000 на 220.000                                                (увећава се за 30.000) 

- позиција 170 -  Хемијска средства за чишћење, са 70.000 на 56.000                                    (умањује се 

за 14.000) 

- позиција 171 – Остали материјали за угоститељство, са 150.000 на 180.000            

  (увећава се за 30.000) 

- позиција 172 – Материјал за посебне намене, са 110.000 на 210.000        (увећава се за 100.000)  

- позиција 173 – Накнада из буџета за образовање, са 350.000 на 400.000                            (увећава се 

за 50.000)  

- позиција 174 – Капитално одржавање објеката за потребе образовања, са 1.235.000 на 2.304.000                                                                                                           

(увећава се за 1.069.000) 

- позиција 177 – Капитално одржавање објеката за потребе образовања, са 1.200.000 на 0                                                                                                           

(умањује се за 1.200.000) 

 

Уводи се нова позиција  

- позиција 146/1 – Солидарне помоћи, економска класификација  463100,  са  износом од                                                                                                      

           50.647 

 

Глава 5.04.-Општинска управа/Културни центар “Драинац” 

 

- позиција 181 – Накнада трошкова за запослене, са 31.000 на 67.000          (увећава се за  36.000) 

- позиција 202 -  Материјал за културу, са 5.000 на 8.000                                (увећава се за   3.000) 

- позиција 205 -  Остале текуће дотације по Закону, са 485.241 на 480.241  (умањује се за   5.000)          

- позиција 206 -  Обавезне таксе, са 5.000 на 40.000                                        (увећава се за  35.000)          
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- позиција 210 -  Остале опште услуге, са 365.000 на 880.000                      (увећава се за  515.000)          

 

Уводи се нова позиција  

- позиција 206/1 – Остале накнаде штете, економска класификација  485100,  са  износом од                                                                                                      

               85.000 

Измене у делу сопствених средстава: 

-позиција 184 – Услуге за електричну енергију, са 200.000 на 300.000       (увећава се за 100.000)                                                 

-позиција 186 – Услуге водовода и канализације, са 50.000 на 70.000         (увећава се за 20.000)              

- позиција 188 – Трошкови мобилног телефона, са 18.000 на 32.000           (увећава се за 14.000)                        

- позиција 197 – Репрезентација, са 20.000 на 50.000                                     (увећава се за 30.000) 

- позиција 206 – Обавезне таксе, са 0 на  20.000 (увећава се за 20.000) 

- позиција 210 – Остале опште услуге, са 295.000 на 595.000                      (увећава се за 300.000) 

- позиција 213 – Материјал за посебне намене, са 5.000 на 10.000                 (увећава се за 5.000) 

 

 

 

Глава 5.05.-Општинска управа/Народна библиотека “Рака Драинац” 

 

- позиција 219 – Јубиларне награде, са 200.000 на 245.000                            (увећава се за 45.000) 

- позиција 223 -  Комуналне услуге, са 31.500 на 25.000                                (умањује се за  6.500) 

- позиција 224 -  Телефон, са 20.000 на 24.000                                                  (увећава се за  4.000) 

                                                                                                                              

Измене у делу сопствених средстава: 

-позиција 225 – Интернет и слично, са 0 на 5.000                                            (увећава се за 5.000) 

 

 

Глава 5.06.-Општинска управа/СТТЦ “Блаце” 

 

- позиција 251 – Накнада трошкова превоза на посао и са посла, са 45.000 на 85.000                                                               

(увећава се за 40.000) 

- позиција 253 -  Услуге за електричну енергију, са 900.000 на 1.700.000   (увећава се за 800.000) 

- позиција 255 -  Услуге водовода и канализације, са 120.000 на 220.000   (увећава се за 100.000)                                                                            

- позиција 258 –  Мобилни телефон, са 120.000 на 140.000                            (увећава се за 20.000) 

- позиција 259 –  Интернет и слично, са 60.000 на 75.000                               (увећава се за 15.000) 

- позиција 262 – Осигурање запослених, са 19.000 на 38.000                         (увећава се за 19.000)   

- позиција 265 – Административне услуге, са 650.000 на 1.912.000          (увећава се за 1.262.000)   

- позиција 268 – Репрезентација, са 250.000 на 350.000                                 (увећава се за 100.000)   

- позиција 270 – Текуће поправке и одржавање зграда, са 1.000.000 на 1.200.000                       

(увећава се за 200.000)   

- позиција 272 – Канцеларијски материјал, са 60.000 на 80.000                     (увећава се за 20.000)   

- позиција 274 – Материјал за одржавање хигијене, са 50.000 на 150.000   (увећава се за 100.000)   

- позиција 280 – Новчане казне и пенали по решењу судова, са 0 на 65.000 (увећава се за 65.000)                                                                                                                       

- позиција 281 – Административна опрема, са 330.000 на 1.030.000            (увећава се за 700.000)   

- позиција 283 – Остале специјализоване услуге, са 2.900.000 на 4.100.000                           (увећава се 

за 1.200.000)   

- позиција 285 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт са 282.000 на 382.000                           

(увећава се за 100.000)   

- позиција 287 – Репрезентација, са 50.000 на 350.000                                 (увећава се за 300.000)   

- позиција 288 – Остале опште услуге, са 350.000 на 700.000                     (увећава се за 350.000)   

 

 

Измене у делу сопствених средстава: 

-позиција 269 – Остале опште услуге, са 0 на 539.000                                   (увећава се за 539.000) 



 

Службени лист Општине Блаце број 8/16                                                Страна 16 

-позиција 283 – Остале специјализоване услуге, са 250.000 на 1.250.000 (увећава се за 1.000.000) 

 

 

 

Глава 5.07.- Социјална заштита 

 

-  позиција 298 – Текуће поправке и одржавање зграда, са 400.000 на 500.000  

                                                                                                                             (увећава се за 100.000) 

-  позиција 299 – Помоћ у случају смрти, са 300.000 на 600.000                  (увећава се за 300.000)                                                                   

- позиција 300 – Интервентна средства за натуралну помоћ, са  250.000 на 450.000    

                                                                                                                              (увећава се за 200.000)                                                                                                                                                                                                       

- позиција 301 – Једнократна помоћ, са 1.700.000 на 2.100.000                    (увећава се за  400.000) 

                                                                                                                                                                                                              

- позиција 302 – Црвени крст, са 1.500.000 на 1.697.500                               (увећава се за 197.500) 

 - позиција 303 – Накнада за лечење стерилитета, са 250.000 на 150.000    (умањује се за 100.000) 

                                                                                                                           

-позиција 305 – Помоћ незапосленим породиљама, до навршене прве године живота детета, са 

4.200.000 на 3.200.000                                                                                   (умањује се за  1.000.000) 

 - позиција 306 – Награда „Топлички устанак“, са 400.000 на 384.000          (умањује се за 16.000) 

- позиција 307 – Стипендије, са 3.500.000 на 3.600.000                                (увећава се за 100.000) 

- позиција 308 – Награда „Ђак генерације и најбољи студент“, са 60.000 на 65.000                                      

(увећава се за 5.000) 

- позиција 310 – ЛАП-за реш.питања избеглих и интерно расељених лица и лица по реадмисији-

општина Блаце, са 500.000 на 800.000                                                             (увећава се за 300.000) 

- позиција 311 – ЛАП-за реш.питања избеглих и интерно расељених лица и лица по реадмисији-

Комесаријат за избеглице, са 10.100.000 на 15.154.000                               (увећава се за 5.054.000) 

 

Уводи се нова позиција: 

- позиција 297/1 – Јубиларне награде, економска класификација  463100, са износом од 103.012 

- позиција 303/1 – Накнада из буџета за децу и породицу, економска класификација  472300, са 

износом од                                                                                                                             100.000 

                   

 

 

Глава 5.08.- Општинска управа/Предшколска установа „Наша радост“ 
- позиција 327 – Услуге образовања и усавршавања запослених, са 0 на 60.000                                   

(увећава се за 60.000)                                                                                                           

-  позиција 328 -  Услуге информисања, са 60.000 на 100.000                    (увећава се за 40.000) 

- позиција 331 – Услуге јавног здравља- инспекција и анализа, са 0 на 70.000                                   

(увећава се за 70.000) 

- позиција 333 – Текуће поправке и одржавање објеката, са 1.000.000 на 370.000                                                                                                                                                                              

(умањује се за 630.000)                                                                                     

- позиција 337 – Ситан инвентар, са 0 на 200.000                                         (увећава се за 200.000 )                                                                                          

- позиција 338 -  Стручна литература, са 30.000 на 60.000                             (увећава се за 30.000)                                          

- позиција 341 – Производи за хигијену, са 140.000 на 290.000                   (увећава се за 150.000)                                   

- позиција 343 -  Деца самохраних мајки или социјалних категорија, са 100.000 на 180.000                                                     

(увећава се за 80.000) 

 

 

 

Глава 5.09.- Фонд за грађевинско земљиште 

 

- позиција 347 – Платни промет, са 200.000 на 350.000                               (увећава се за 150.000) 
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- позиција 350 -  Стручне услуге, са 50.000 на 250.000                                (увећава се за 200.000) 

- позиција 356 -  Капитално одржавање зграда и објеката, са 6.500.000 на 1.500.000                                                                       

(умањује се за 5.000.000) 

- позиција 362 -  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 300.000 на 100.000                                        

(умањује се за 200.000) 

- позиција 366 – Улична и путна расвета (електрична енергија), са 9.500.000 на 13.000.000                                                          

(увећава се за 3.500.000) 

- позиција 367 -  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 3.000.000 на 6.000.000                                                       

(увећава се за 3.000.000) 

 - позиција 368 -  Капитално одржавање зграда и објеката, са 2.000.000 на 1.000.000                                                       

(умањује се за 1.000.000) 

  - позиција 370 -  Учешће у инвестиционом одржавању стамбених објеката, са 400.000 на 0                                                  

(умањује се за 400.000) 

    - позиција 372 – Остале услуге заштите животиња, са 400.000 на 700.000                                     

(увећава се за 300.000) 

- позиција 376 -  Комуналне услуге, са 3.000.000 на 3.300.000                    (увећава се за 300.000) 

- позиција 378 -  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 23.500.000 на 33.500.000                                  

(увећава се за 10.000.000)  

- позиција 379 – Капитално одржавање саобраћајних објеката, са 13.000.000 на 3.000.000 

                                                                                                                        (умањује се за 10.000.000) 

- позиција 384 – Остале стручне услуге, са 100.000 на 200.000                   (увећава се за 100.000) 

 

Уводи се нова позиција: 

- позиција 378/1 – Ревитализација пољских путева, економска класификација  425100, са износом од                                                                                                                           

4.932.000 

 

 

Глава 5.11.- Фонд за заштиту животне средине 

 

- позиција 389 – Услуге очувања животне средине, са 3.000.000 на 4.000.000                            (увећава 

се за 1.000.000) 

   

    

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи до 31.12.2016.године и биће објављена 

у  Службеном листу општине Блаце. 

 

 

 

Број : I-400-1030/2016 

У Блацу, 10.07.2016.год. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                                               Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 6. и 24. Закона о јавном окупљању („Службени гласник Републике 

Србије“, број 6/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, 

на седници одржаној дана 10.07.2016. године, доноси 

 

 

     ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

НА КОЈЕМ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ 

 

                                                                        Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се простор на територији општине Блаце, на којем није 

дозвољено јавно окупљање, под којим се подразумева окупљање више од 20 (двадесет) лица 

ради изражавања, остваривања и промовисања државних, политичких, социјалних и 

националних уверења и циљева, других слобода и права у демократском друштву. 

 Окупљањем, у смислу ове Одлуке, сматрају се и други облици окупљања којима је сврха 

остваривање верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних и других интереса.  

                                                                     

                                                                       Члан 2. 

 Јавно окупљање у смислу члана 1. ове Одлуке на територији општине Блаце, није 

дозвољено на месту на којем, због карактеристика самог места или његове посебне намене, прети 

опасност од наступања угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права 

других или безбедности Републике Србије и општине Блаце, као јединице локалне самоуправе. 

 

    Члан 3. 

Као места на којима није дозвољено јавно окупљање на територији општине Блаце, 

одређују се следећи простори:  

- у улици Карађорђевој број 4 - потес испред зграде општине Блаце, 

- у улици Браће Вуксановића број 55 - потес испред Дома здравља Блаце, 

- у улици Вука Караџића бб. - потес испред Основне школе „Стојан Новаковић“, 

- у улици Краља Петра Првог број 3 - потес испред Средње школе Блаце, 

- у улици Краља Петра Првог број 1 - потес испред Високе пословне школе струковних студија 

Блаце, 

-у улици Браће Вуксановића број 20 - потес испред Предшколске установе „Наша радост“, 

- у улици Карађорђевој број 18-потес испред зграде Министарства унутрашњих послова - 

Полицијске станице Блаце, 

- као и на свим местима која су затворена за јавност. 

 

   Члан 4. 

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

Блаце“.  

 

Број: I-011-1029/2016 

У Блацу, 10.07.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                               Златко Димитријевић с.р. 
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На основу чл. 47. став 3. Правилника о садржини, поступку и начину доношења 

програма уређивања грађевинског земљишта (''Сл. гласник РС'', бр.27/15), чл. 41. ст. 1. тач. 

6. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16), чл. 24. ст. 4. Одлуке о годишњем програму уређивања грађевинског земљишта на 

територији општине Блаце за 2016. годину („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/16) и чл. 3. 

Одлуке о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, општинске и некатегорисане путеве 

и улице у насељу, (''Сл. лист општине Блаце'' бр. 1/11), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 10.07.2016. године, доноси 

 

 О Д Л У К У   

О  И З М Е Н И  О Д Л У К Е  О   

ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком мења се Одлука о годишњем програму уређивања грађевинског 

земљишта на територији општине Блаце у 2016. години („Сл. лист општине Блаце“, бр. 

1/16),  (у даљем тексту: Програм). 

  

Члан 2. 

Члан 5. Програма мења се тако што се уместо текста ''103.250.000,00динара'' уписује 

текст  ''82.925.000,00динара'' 

 

Члан 3. 

У члану 8.,  таблицa ''А.2.2.Геодетске и друге подлоге'', брише се и мења се 

таблицом: 

А.2.2.Геодетске и друге подлоге:  

1.Израда геодетских подлога за израду техничке документације;  

2.Извођење геодетских радова на обележевању парцела;  

3.Извођење геодетских радова на упису објеката у катастар 

непокретности (зграде, објекти и подземне инсталације); 

 

Процењени износ трошкова  за израду геодетске радове и подлоге 1.300.000,00дин 

 

 

Члан 4. 

У члану 11. Таблица ''Б.1.1.Систем водоснабдевања ''Придворица'' брише се и мења 

таблицом: 

Б.1.1.Систем водоснабдевања ''Придворица'' 

Обим радова: изградња (доградња) и капитално одржавање 

(реконструкција, санација, адаптација) објеката и инсталација у 

саставу водоводног система  

 

1.Објекти за захватање, довод и прераду сирове воде (каптажни 

објекти, цевовод до постројења, постројење за прераду воде за пиће) 
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Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Придворица 

Основне карактеристике: Фабрика за прераду воде капацитета 25л/с 

Обим радова: Радови на санацији фабрике воде 

Време изградње: 2016-2017 

Трошкови пројектног планирања: 610.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

2.Објекти за основни развод чисте воде (цевоводи, пумпне станице, 

резервоари чисте воде). 

Функционални ранг: магистрална мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Придворица, КО Међухана, КО Блаце 

Основне карактеристике: магистрални цевовод у дужини од 9,5км 

Обим радова: Радови на санацији цевовода 

Врема изградње: 2016 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 170.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

3.Дистрибутивна мрежа 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Начин коришћења: објекти индивидуалне комуналне потрошње 

Локација: КО Блаце 

Основне карактеристике: дистрибутивна мрежа у  

Обим радова: Реконструкција цевовода 

Време изградње: 2017 год. 

 

Трошкови пројектног планирања: 70.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

 

 

Члан 5. 

У члану 13. таблица '' Б.3.4.Јавна расвета'' брише се и замењује таблицом: 

Б.3.4.Јавна расвета:  

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња. 

Положај (локација): КО Блаце. 

Функционални ранг: примарна мрежа. 

Обим радова: капитално одржавање (реконструкција и санација). 

Посеби услови: Објекти треба да буду уписани у катастар 

непокретности. 

 

Процена потребних средстава за пројектно планирање: (израда 

техничке документације, стручни надзор, технички пријем)  

. 

500.000,00дин 

Процене потребних средстава за изградњу и извођење радова:  1.000.000,00дин 

 

 

Члан 6. 

У члану 16. Таблица ''Б.6.1.Коловозне површине'' брише се и мења се таблицом: 

Б.6.1.Коловозне површине  
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Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Обим радова: Радови на изградњи (доградњи) и капиталном одржавању 

(реконструкција, санација, адаптација)  

1.Изградња ОП14 Барбатовац-Кутловац 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Кутловац, КО Доњи Кутлоцвац, КО Барбатовац 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа  

Обим радова: Изградња деонице пута у дужини од 1500м 

 

Трошкови пројектног планирања: 150.000,00дин 

Трошкови изградње: 9.500.000,00дин 

2.Изградња и реконструкција ОП1 Блаце-Ајдановац 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Претрешња, КО Горња Јошаница 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа  

Обим радова: Реконструкција деонице пута у дужини од 1000м 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње 3.000.000,00дин 

3.Санација деонице ОП9 Блаце-Барбатовац-Вишесело 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Стубал, КО Суви До, КОЧунгула 

Функционалне карактеристике: примарна мрежа  

Обим радова: Санација деонице пута у дужини од 1000м 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.000.000,00дин 

4.Изградња пута у Доњој Драгуши 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Доња Драгуша 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа  

Обим радова: Изградња пута у дужини од 800м  

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.600.000,00дин 

5.Изградња пута у Гргуру 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Гргуре 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа 

Обим радова: Изградња пута у дужини од 300м  

 

Трошкови пројектног планирања 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 1.500.000,00дин 

6. Изградња пута у Горњој Пребрези 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Горња Пребреза 

Функционалне карактеристике: примарна и секундарна мрежа  

Обим радова: Изградња прве деонице општинског пута у дужини од 

1,3км и уширини од 4,0м; Изградња некатегорисаног пута у дужини од 

0,8км и ширини од 3,5м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 500.000,00дин 
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Трошкови изградње: 24.550.000,00дин 

7.Санација пута у Сварчу 

Положај: КО Сварче 

Функционалне карактеристике: примарна  мрежа  

Обим радова: радови на појачаном одржавању –санација коловоза, у 

дужини од 1000м. 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 5.000.000,00дин 

8. некатегорисани путеви 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: све КО 

Функционалне карактеристике: секундарна мрежа 

Обим радова: Израда техничке документације 

 

Трошкови пројектног планирања: 650.000,00дин 

 

Таблица ''Б.6.4.Саобраћајна сигнализација'' брише се и мења таблицом. 

Б.6.4.Саобраћајна сигнализација 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

Положај: КО Блаце 

Функционални ранг: магистрална мрежа, примарна мрежа  

Обим радова: Постављање саобраћајне сигнализације 

 

Трошкови пројектног планирања: 475.000,00дин 

Трошкови изградње: / 

 

У члану 11. Таблица ''Б.6.5. мостови ''брише се и мења се таблицом: 

Б.6.5.мостови 

Функционални ранг: примарна мрежа, секундарна мрежа 

Начин коришћења: заједничка комунална потрошња 

 

Трошкови пројектног планирања: 50.000,00дин 

Трошкови изградње: 1.000.000,00дин 

 

 

Члан 7. 

У члану 18. брише се постојеће таблица и замењује се таблицом: 

 

В.1.Локације за изградњу објеката комуналне и линијске 

инфраструктуре 

76.625.000,00дин 

В.2.Локације намењене за изградњу објеката јавне намене / 

В.3.Локације намењене за уређивање земљишта 3.300.000,00дин 

В.4.Локације за стамбену изградњу / 

В.5.Локација за изградњу индустријских и других производних 

објеката 

/ 

В.6.Локација за изградњу пословних, угоститељских, трговинских 

и сл.објеката 

3.000.000,00дин 

В.7.Локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, 

здравство, социјална заштита) 

/ 
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В.8.Локација за изградњу објеката мале привреде и занатства / 

В.9.Значајнији комунални објекти који се реализују као 

самостални подухвати  

/ 

В.10.Специфични објекти комуналне опреме (гробље, депонија…) / 

В.11.Локације на којима се земљиште уређује за потребе 

постојећих објеката (''мале акције у МЗ'') 

/ 

 

 

Члан 8. 

Члан 19. Брише се у потпуности и замењује се текстом: 

 

''Према карактеристичним наменама земљишта, односно објеката за чије потребе се 

уређује земљиште, радови на уређивању земљишта груписани су на карактеристичне групе 

локација. 

   

Г.1.Радови на прибављању земљишта  

Површина земљишта која се прибавља 40ар 

Број, капацитет и намене објеката чије се рушење предвиђа / 

Број нових станова које требе обезбедити за потребе расељавања / 

Укупна висина трошкова 2.000.000,00дин 

 

Г.2.Радови на комуналном опремању земљишта према начину 

коришћења 

 

Г.2.1.Индивидуална потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 2.350.000,00дин 

Укупна вредност радова на систему канализације 6.300.000,00дин 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи / 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи / 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама / 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина / 

Г.2.2.Заједничка потрошња  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања / 

Укупна вредност радова на систему канализације / 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 1.500.000,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи / 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 66.475,000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина / 

 

Г.3.Радови на комуналном опремању земљишта према 

функционалном рангу 

Динара 

Г.3.1.Магистрална мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 2.210.000,00 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 
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Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 0,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 

Г.3.2.Примарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 170.000,00 

Укупна вредност радова на систему канализације 6.300.000,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 1.500.000,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 48.775.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 

Г.3.3.Секундарна мрежа  

Укупна вредност радова на систему водоснабдевања 70.000,00 

Укупна вредност радова на систему канализације 0,00 

Укупна вредност радова на електро-енергетској мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на телекомуникационој мрежи 0,00 

Укупна вредност радова на саобраћајним површинама 8.900.000,00 

Укупна вредност радова на уређењу слободних површина 0,00 

 

 

Члан 9. 

Члан 21. Брише се и мења се текстом: 

 

Расположиви извори финансирања 

За Програм у целини, у Буџету општине Блаце за 2016 годину, одређени су износи прихода 

и примања: 

1. Приходи из буџета 11.075.000,00 

2. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 39.700.000,00 

3. Трансфери од осталих нивоа власти 10.000.000,00  

4. Финансијска помоћ ЕУ  22.000.000,00  

5. Добровољни трансфери физичких и правних лица   500.000,00 

Укупно: 82.925.000,00 

 

Члан 10. 

Остали делови Програма остају непромењени. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у службеном листу 

општине Блаце. 

 

Број: I-35-1035/16 

У Блацу, 10.07.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

   Златко Димитријевић с.р. 
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          На основу чланa 41. став 1. тачка 5. и 8. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),  и члана 3. Одлуке о успостављању функције 

капиталног планирања у општини Блаце (''Сл. лист општине Блаце бр. 3/15), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 10.07.2016. године 

 

 

 ОДЛУКУ  

О ПЛАНУ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ЗА ПЕРИОД 2016-2018 

 

 

Члан 1. 

Усваја  се Плана капиталних инвестиција општине Блаце за период 2016-2018 год. 

(у даљем тексту План) који је израђен од стране радне групе –Тима за планирање 

капиталних инвестиција у општини Блаце за период 2016-2018 год. 

 

Члан 2. 

Циљ Плана капиталних инвестиција јесте да дугорочну перспективу развоја 

дефинисану Стратегијом одрживог развоја Општине Блаце пренесе у средњорочну за 

период од три године. План капиталних инвестиција је инструмент за спровођење 

постављених стратешких приоритета и циљева  у Стратегији одрживог развоја.  

Средњорочни оквир Плана капиталних инвестиција преводи се у оперативну, 

једногодишњу перспективу кроз израду Програмског буџета. 

 

 Члан 3. 

 Ажурирање Плана у оквиру планског периода 2016-2018. год. вршиће се најмање 

једном годишње, од стране радне групе-Тима за планирање капиталних инвестиција. 

  

Члан 4. 

 Саставни део ове Одлуке је План капиталних инвестиција општине Блаце за период 

2016-2018. године. 

 

Члан 5. 

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

општине Блаце“. 

            

   Број: I-400-1043/16 

  У Блацу, 10.07.2016. године 

       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                              Златко Димитријевић  с.р. 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 10.07.2016. године, донела је 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ДРАИНАЦ“ СА 

СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

 

I 

 

Разрешава се Дејан Велимировић, дипломирани тeхнолог, из Стубла, са 

функције в.д. директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу. 

 

II 

 

Решењем известити: разрешеног, Културни центар „Драинац“ и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“ 

 

 

 

Број: I-119-1032/16 

У Блацу, 10.07.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 10.07.2016. године, донела је 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ДРАИНАЦ“ СА 

СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

 

I 

 

Именује се Марија Ћурчић, професор разредне наставе, из Блаца, за в.д. 

директора Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, на период од шест 

месеци. 

 

II 

 

Решењем известити: именовану, Културни центар „Драинац“ и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

III 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“ 

 

 

 

Број: I-119-1042/16 

У Блацу, 10.07.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и  члана 41. став 1. тачка 31. 

Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце" бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),  

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 10.07.2016. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

 

I 

 

 Именује се Далибор Стајковац, из Блаца, за члана Комисије за јавне службе. 

 

II 

 

Решењем известити: именованог, Службу за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

III 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења, a биће објављено у "Службеном 

листу општине Блаце". 

 

 

 Број: I-02-1045/16  

  У Блацу, 10.07.2016. године  

 

              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                     Златко Димитријевић  с.р.   
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и  члана 41. став 1. тачка 31. 

Статута општине Блаце ("Сл. лист општине Блаце" бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),  

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 10.07.2016. године, донела је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за младе, и то: 

1. Мирјана Павловић, из с. Доња Драгуша. 

                         

 II ИМЕНУЈЕ  СЕ члан Савета за младе,  и то: 

1. Немања Тоскић, из Блаца. 

  

            III Решењем известити: разрешену, именованог, Службу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Блаце и архиву 

Скупштине општине Блаце. 

 

 IV Решење ступа на снагу даном доношења, a биће објављено у "Службеном 

листу општине Блаце". 

 

 

 Број: I-02-1046/16  

  У Блацу, 10.07.2016. године  

 

              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

           Златко Димитријевић с.р.    
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 41. став 1. тачка 11. 

Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 10.07.2016. године, 

донела је 

 

 

 

  РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

 

 I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Фонда за развој пољопривреде 

општине Блаце,  и то: 

1. Миљана Милованчевић, из Блаца, 

2. Драган Миловановић, из Блаца, 

3. Горан Јозић, из с. Латковац, 

4. Младен Поповић, из Блаца, 

5. Предраг Крсмановић, из с. Доња Драгуша. 

 

II. Решењем известити: именоване, Фонд за развој пољопривреде општине 

Блаце и архиву  Скупштине општине Блаце. 

 

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у 

„Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-873/16 

У Блацу, 10.07.2016.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

             ПРЕДСЕДНИК 

                            Златко Димитријевић с.р. 
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 

бр. 15/2016) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 10.07.2016. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“  

СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

I 

 

Именује се Богољуб Милић, из Александровца, за  председника Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу. 

 

 II  

 

Решењем известити: именованог, ЈКП „Блаце“ и архиву Скупштине 

општине Блаце. 

 

III 

 

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-1014/16 

У Блацу, 10.07.2016. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНE БЛАЦЕ 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                    Златко Димитријевић с.р. 
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 На основу члана 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце ("Службени лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 10.07.2016. године, донела је 

 

 

 

  РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД „БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

 

 

 

 I. ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад 

„Блаце“, са седиштем у Блацу,  и то: 

1. Бранимир Димитријевић, из Блаца, из реда локалне самоуправе, 

2. Томислав Павловић, из с. Џепница, из реда локалне самоуправе. 

 

II. Решењем известити: именоване, Центар за социјални рад „Блаце“ и 

архиву  Скупштине општине Блаце. 

 

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у 

„Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

Број: I-02-1047/16 

У Блацу, 10.07.2016.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                

                 ПРЕДСЕДНИК 

           Златко Димитријевић с.р. 
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На основу чл. 28. и 51. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 

105/14), чл. 2, 6. и 7. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине  Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 1/16) и 

члана 68. Статута општине Блаце  („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30.06.2016. године, 

доноси: 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ  „КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА“  

СПОРТСКО ТУРИСТИЧКО ТРГОВИНСКОМ ЦЕНТРУ „БЛАЦЕ“ 

 

Члан 1. 

          Спортско туристичком трговинском центру „БЛАЦЕ“, са седиштем у Блацу, 

ул. Вука Караџића бб, ДАЈЕ СЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ комплекс 

отворених базена, који се налази у Блацу, у улици 7. јула бб,  на катастарској 

парцели 6371/1 КО Блаце, а који се састоји од базена за пливаче, базена за непливаче, 

базена за децу, паркинг простора за посетиоце комплекса и паркинга за запослене са 

интерном саобраћајницом у комплексу, улазног платоа за посетиоце и приступне 

пешачке стазе са паркинга за посетиоце до контроле улаза, отворених базена са платоом 

око базена у „чистој зони“ и улазним платоом за посетиоце, објекта управе са техничким 

и помоћним просторијама, објекта гардеробе и фитнеса, санитарних чворова, простора за 

смештај контејнера са надстрешницом, заштитног зеленила према суседним парцелама, 

саобраћајнице и партерног уређења.  

Члан 2. 

Спортско туристички трговински центар „БЛАЦЕ“, ће непокретности описане у 

члану  1. ове Одлуке, користити за обављање своје делатности.  

 

Члан 3. 

Спортско туристички трговински центар „БЛАЦЕ“, има право држања 

непокретности, коришћења исте у складу са  природом и наменом ствари и управљања 

истом (одржавање, обнављање и унапређивање исте, као и извршавање законских и других 

обавеза), сагласно одредбама Закона о јавној својини. 

Члан 4. 

 Непокретности из члана 1. ове Одлуке  даје се на привремено коришћење без 

накнаде (с обзиром да је Општина Блаце оснивач СТТЦ „Блаце“), до 30.09.2016. године, а 

након извршеног техничког пријема објекта. 

 

Члан 5. 

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

Блаце.“  

 

Број: II-463-847/2016 

У Блацу, дана  30.06.2016 године. 

 

                                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                             Зоран Јозић с.р. 
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 На основу члана 68. став 1. тач. 2. и 11. Статута општине Блаце („Сл. лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16),  члана 11. Одлуке о постављању и 

уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката привременог карактера 

(„Сл. лист општине Блаце“ бр. 3/15) и члана 3.  Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини општине  Блаце („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 1/15, 7/15 и 1/16) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 

дана 30.6.2016. године, доноси:  

  

Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп јавних површина-

локација,  ради постављања монтажних, огласних и других објеката привременог 

карактера јавним надметањем 

 

 

I  Образује се Комисија за спровођење поступка давања у закуп јавне 

површине  ради привременог постављања монтажних, огласних и других објеката 

привременог карактера јавним надметањем  у саставу: 

 

            1. Гордана Китановић, дипломирани инжењер архитектуре, председник; 

 

2. Јулијана Јовановић, дипломирани правник, члан; 

 

            3. Младен Ћирковић, дипломирани економиста, члан; 

 

II Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног надметања за давање у 

закуп јавних површина - локација (изграђено грађевинско земљиште и неизграђено 

до привођења намени), за постављање монтажних и других објеката утврђених 

Програмом за постављање мањих монтажних и других објеката на јавним 

површинама, сходно применом одрадаба  одлуке којом је уређено давање у закуп 

грађевинског земљишта јавним надметањем, да по обављеном поступку јавног 

надметања у року од 5 (пет)  дана достави Председнику општине Извештај о раду и 

Предлог одлуке о давању у закуп локација. 

  

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

листу општине Блаце“.  

 

IV Решење доставити именованима и архиви. 

 

Бр. II-02-971/2016 

Дана 30.6.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                         ПРЕДСЕДНИК 

                     Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист 

СРЈ“, бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 16/16), члана 59. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и 

члана 87. став 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 

30.6.2016. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији послова у Општинској управи општине Блаце, који је донео 

начелник Општинске управе, под бројем III-02-974/16, од 30.06.2016. године. 

 

 II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 IV Решење доставити: Општинској управи и архиви овог органа. 

 

Број: II-02-984/2016 

Дана 30.6.2016. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                            Зоран Јозић с.р.                                          
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 На основу чл. 46. ст. 1. тач. 7. и чл. 57. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 I 83/14 – др. закон) и чл. 68. ст. 

1 тач. 9. и чл. 84. ст. 84. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, 

бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници 

одржаној дана 30.6.2016. године,  доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

I  ПОСТАВЉА СЕ Зоран Милутиновић, дипломирани правник, из Блаца, на 

функцију начелника Општинске управе општине Блаце, на период од 5(пет) 

година. 

 

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

листу општине Блаце“. 

 

III Решењем известити: Зорана Милутиновића, Службу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију, Персоналну службу и архиву овог органа. 

 

 Број: II-02-979/16 

 Дана 30.6.2016. године  

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Зоран Јозић с.р. 
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На основу члана 69. 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 и 

103/15), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист општине 

Блаце“, бр. 9/15). члана 3, 13 и 27. Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. годину 

(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 9/15), на предлог Службе за буџет, финансије и 

ЛПА, Председник општине Блаце, дана 13.06.2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства, у укупном износу од 65.000,00 

динара, и то: 

- 60.000,00 динара са позиције 308 – Награда „Ђак генерације и најбољи студент“ и 

- 5.000,00 динара са позиције 76 „текућа резерва“ буџета општине Блаце, економска 

класификација 499100, организациона шифра корисника буџетских средстава 

04432, функционална класификација 130, за награду: 

 

I Учениицима у Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу: 

 

  Лазару Обрадовићу, ученику, којег је Наставничко веће школе 

прогласило за „Ђака генерације“ 2015/16. године, са износом од 20.000,00 динара, 

  Кристини Петровић, ученици VII разреда, за освојено II место на 

републичком такмичењу из Књижевне олимпијаде, са износом од 15.000,00 динара 

и 

  Јелени Рајковић, ученици VIII разреда за освојено VI место на 

републичком такмичењу из руског језика и освојено IХ место на међународном 

такмичењу НИС олимпијада, са износом од 10.000,00 динара; и 

 

 II Ученицима у Средњој школи, у Блацу: 

 

  Емилији Симић, ученици, коју је Наставничко веће школе прогласило за 

„Ђака генерације“ 2015/16. године, са износом од 20.000,00 динара. 

 

 2. Одобрена средства биће уручена добитницима, на посебној свечаности, 

уприличеној у ту сврху. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, преносом дела одобрених средстава у износу од 5.000,00 

динара, из тачке 1. и уписом истих у оквиру Главе 5.07. Социјална заштита,  

увећањем позиције 308. Награда „Ђак генерације и најбољи студент“, економска 

класификација 472700, организациона шифра корисника буџетских средстава 

70291, функционална класификација 942. 

 

 Број: II-400-848/2016 

 У Блацу, 13.06.2016. године                                                    ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНА БЛАЦЕ               

                             Зоран Јозић с.р. 
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На основу чл. 69. 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 и 103/15), 

чл. 65. ст. 1. тач. 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 

7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 3, 12, 13. и 27.  Одлуке о буџету Општине Блаце за 

2016. годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15), Председник општине Блаце, 

решавајући по захтеву Kултурног центра „Драинац“, на предлог Службе за буџет, 

финасије и локалну пореску администрацију, дана 21.6.2016. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ Културном центру „Драинац“, употреба новчаних 

средства, у износу од 29.380.00 динара, са позиције 76 „текућа буџетска резерва“ 

буџета општине Блаце, економска класификација 499100, организациона шифра 

корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 130, за 

потребе плаћања судске таксе (по Опомени за плаћање судске таксе Привредног 

суда у Нишу, Посл. бр. II-1037/2015, oд 13.6.2016), а- по захтеву Културног центра 

„Драинац“, број: 87, oд 21.6.2016. године, на предлог Службе за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за 

намене за које су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом 

истих у оквиру Раздела 5, глава 5.01. Општинска управа општине Блаце, Програм 

15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 26 -

„Обавезне таксе“, економска класификација 482200, функционална класификација 

820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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

 

Број: II-400-932/16 

У Блацу, 21.6.2016. године    

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                             Зоран Јозић с.р.  
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 На основу чл. 69. 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 и 103/15), 

чл. 65. ст. 1. т. 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 3, 12, 13. и 27.  Одлуке о буџету општине Блаце за 2016. 

годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 9/15), Председник општине Блаце, 

решавајући по захтеву Спортско туристичко трговинског центра „Блаце“, у Блацу, 

дана 01.7.2016. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВА СЕ Спортско туристичко трговинском центру „Блаце“,  

у Блацу, употреба новчаних средства, у износу од 125.423,54 динара, са позиције 

76 „текућа буџетска резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација 

499100, организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, 

функционална класификација 130, за реализацију започетих активности на 

припремама предстојеће Манифестације „Дани шљиве Блаце 2016“ и отварања 

базена, а по захтеву СТТЦ „Блаце“, дел. бр. 242/2016, oд 29.6.2016. године. 

 

2. Одобрена средства са жиро рачуна буџета пренети на рачун СТТЦ 

„Блаце“. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за 

намене за које су иста одобрена. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом 

истих у оквиру главе 5.06. Општинска управа/СТТЦ „Блаце“, програм 4 – Развој 

туризма, увећањем апропријације (позиције) 265 - „административне услуге“, 

економска класификација 411100, функционална класификација 473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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

 

Број: II-400-962/16 

У Блацу, 01.7.2016. године     

                                                                                        

                       

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                Зоран Јозић  с.р.                                                                                                                                                                                                                        
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На основу члана 194. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист 

СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), и члана 65. став 1. тачка 9. 

Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), 

Председник општине Блаце, решавајући по захтеву Спортско туристичко 

трговинског центра „Блаце“, са седиштем у Блацу, дана 01.7.2016. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Спортско туристичко трговинском центру „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, који је донео директор Спортско туристичко трговинског 

центра „Блаце“, дана 28.6.2016. године. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

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

 

IV Решење доставити Спортско туристичко трговинском центру „Блаце“ и 

архиви. 

 

Број: II-02-963/16 

У Блацу, дана 01.7.2016. године  

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                        Зоран Јозић с.р.   
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
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