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Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 1

На основу члана 124. став 2. Закона о социјалној заштити (Службени гласник
Републике Србије“, број 24/2011), члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. закона,
83/05 –испр. др. закона и 83/2014-др.закон), и члана 43. став 1. тачка 12) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 19.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I Ивани Петровић, професору педагогије, из Блаца, констатује се престанак
дужности директора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, због
протека времена на које изабрана на ту дужност, односно дана 01.11.2020. године.
II Решењем известити: именовану, Центар за социјални рад „Блаце“, са
седиштем у Блацу и архиву Скупштине општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Образложење
Ивани Петровић, професору педагогије, из Блаца, која је именована Решењем
Скупштине општине Блаце број: I-119-1512/16-1 од 28.10.2016. године, за директора
Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, истекао је мандат, односно
протекао је период од 4 (четири) године на који је именована, те је по овлашћењу
Управног одбора „Центра за социјални рад „Блаце“, председник овог органа донео
Решење о отказу уговора о раду на одређено време број: 01-1329/20 од 30.10.2020.
године, и исто доставило Скупштини општине Блаце.
Имајући у виду напред наведено позивајући се на законске надлежности, као и
одредбе члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 19.11.2020.
године, донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.
Правна поука: против овог решења се може покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана пријема отправка решења.
Број: I-02-2334/2020
У Блацу, дана 19. 11. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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Страна 2

На основу члана 125. а у вези са чланом 124. став 8. Закона о социјалној заштити (Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05 –испр. др. закона и
83/2014-др.закон), члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“,
број 5/19), по претходно прибављеној сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, број 119-01-192/2020-09 од 27.10.2020. године, Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 19.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“
СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ
I Именује се Ивана Петровић, професор педагогије, из Блаца, за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, до избора директора ове установе, а најдуже на
период до једне године, почев од 19.11.2020. године од када ступа на наведену функцију.
II Решењем известити: именовану, Центар за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу и
архиву Скупштине општине Блаце.

Блаце“.

III Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу општине
Образложење

Управни одбор Центра за социјални рад „Блаце“ донео је Одлуку број 01-1107/20 од 17.09.2020.
године, на основу које је расписан Јавни конкурс за именовање директора Центра за социјални рад
„Блаце“, са седиштем у Блацу. Након спроведеног поступка Управни одбор Центра за социјални рад
„Блаце“, Скупштини општине Блаце доставио је мишљење за именовање директора Центра за социјали
рад „Блаце“, број 01-1208/20 од 13.10.2020. године, на основу којег се председник Скупштине општине
Блаце, дописом број I-119-2105/20 од 14.10.2020. године, обратио Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту, сходно одредбама члана
124. став 8. Закона о социјалној заштити, ради давања сагласности за именовање директора Центра за
социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, са подацима кандидата по предлогу Управног одбора
Центра за социјални рад „Блаце“. Након разматрања предметног дописа Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања доставило је Скупштини општине Блаце сагласност да се за
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу, именује Ивана
Петровић, из Блаца.
Одредбама члана 125. Закона о социјалној заштити прописано је ако директор центра за
социјални рад не буде именован у року од 90 дана од истека рока из члана 124. става 5. овог Закона,
оснивач именује вршиоца дужности директора центра за социјални рад. Истим чланом прописано је да
вршилац дужности директора центра за социјални рад може обављати ту дужност најдуже једну годину.
Имајући у виду напред наведено позивајући се на законске надлежности, као и одредбе члана 43.
став 1. тачка 12) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 19.11.2020. године, донела је одлуку као у диспозитиву овог
решења.
Правна поука: против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана пријема отправка решења.
Број: I-02-2335/2020
У Блацу, дана 19. 11. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Мијајловић с.р.
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Страна 3

На основу члана 20. став 4. Закона о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр.17/2019) и члана 70.
став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, број 5/19), Председник општине
Блаце, дана 02.11. 2020. године, доноси:

РЕШЕЊE
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за категоризацију угоститељских објеката за смештај (врсте:
кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство) на територији општине Блаце (у даљем
тексту: Комисија), у саставу:
1. Марија Минић, запослена у Општинској управи општине Блаце, за председника Комисије,
2. Милош Чолић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана,
3. Ана Недељковић, запослена у Општинској управи општине Блаце , за члана.
II Задатак Комисије је да проверава и утврђује испуњеност прописаних услова за тражену
категорију угоститељских објеката за смештај врсте:кућа, апартман, соба и сеоско туристичко
домаћинство, о чему сачињава записник и даје предлог за разврставање угоститељских објеката у
одговарајућу категорију у складу са Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских
објеката за смештај ("Сл. гласник РС", бр.83/2016 и 30/2017), ради пружања услуга смештаја
туристима на територији општине Блаце.
III Комисија се образује на мандатни период од четири године.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, када престаје да важи Решење о образовању
Комисије за категоризацију угоститељских објеката за смештај (врсте: кућа, апартман, соба и сеоско
туристичко домаћинство) на територији општине Блаце, бр. II-02-869/2017, од 04.05.2017. године.
V Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
VI Решење доставити именованима и архиви.
Бр.II-02-2199/2020
У Блацу, дана 02.11.2020.године
Обрадио:
Љубодраг Красић
Самостални саветник

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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Страна 4

На основу члана 6. ст. 5. до 11. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01, ..... и 86/2019), члана 15. став 1. тачка 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл.
лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 3. Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за
територију општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр 6/13), Општинско веће општине Блаце на
седници одржаној дана 25. новембра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Блаце.
Члан 2.
На територији општине Блаце одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности
од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Блаце, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу и то да је прва зона
утврђена као најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
на територији општине Блаце у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
1.320,00 динара м2
2)пољопривредно земљиште
70,00 динара м2
3)шумско земљиште
70,00 динара м2
4) друго земљиште
50,00 динара м2
5) станова
35.600,00 динара м2
6) кућа за становање
35.600,00 динара м2
7) пословних зграда и других(надземних и подземних
грађевинских објеката који служе за обављање делатности 80.000,00 динара м2
8) гаража и гаражних места
20.000,00 динара м2
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
на територији општине Блаце у ДРУГОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
1.000,00 динара м2
2) пољопривредно земљиште
60,00 динара м2
3) шумско земљиште
60,00 динара м2
4) друго земљиште
40,00 динара м2
5) станова
30.000,00 динара м2
6) кућа за становање
25.000,00 динара м2
7) пословних зграда и других(надземних и подземних)
грађевинских објеката који служе за обављање делатности
60.000,00 динара м2
10.000,00 динара м2
8) гаража и гаражних места
Члан 3.
Ова одлука ће бити објављена у “Службеном листу општине Блаце”, а после ступања на снагу и на
Интернет порталу општине Блаце - www.blace.org.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Блаце“, а
примењиваће се од 1. јануара 2021. године.
Број: II-436-1986/20
У Блацу, 25. новембра 2020. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 5

Општинско веће oпштине Блаце, на седници одржаној дана 25. новембра 2020.
године, на основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 74. став 1. тачка
2) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), разматрало је
Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Блаце за 2020. годину и донело је
ОДЛУКА
I УТВРЂУЈЕ СЕ Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2020. годину, број II-4002050/2020, oд 8. октобра 2020. године, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије, решењем број 320-00-08702/2020-09, од 19. новембра 2020.
године, дало претходну сагласност.
II Саставни део ове Одлуке чини Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце за 2020. годину, број
II-400-2050/2020, oд 8. октобра 2020. године,.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV Одлуку објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број II-400-2358/20
У Блацу, 25. новембра 2020. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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Страна 6

На основу члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама
(''Службени гласник Републике Србије'', број 36/06) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце (''Службени лист општине Блаце'' бр. 5/19), Општинско веће општине
Блаце, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године, донело је
ПРАВИЛНИК
o начину, поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета Општине Блаце
црквама и верским заједницама на територији општине Блаце
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин, поступак и критеријуми за доделу средстава
из буџета Општине Блаце ради суфинансирања пројеката црквама и верским заједницама
на територији општине Блаце.
Члан 2.
Висина средстава за суфинансирање пројеката из члана 1. овог Правилника,
црквама и верским заједницама утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине
Блаце.
Средства из става 1. овог члана додељиваће се на основу јавног конкурса.
Члан 3.
Традиционалне цркве су у складу са Законом о црквама и верским заједницама
јесу оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је правни
субјективитет стечен на основу посебних закона, и то: Српска Православна Црква,
Римокатоличка Црква, Словачка Евангеличка Црква а. в., Реформатска Хришћанска
Црква и Евангеличка Хришћанска Црква а. в.
Традиционалне верске заједнице су у складу са Законом о црквама и верским
заједницама, јесу оне које у Србији имају вишевековни историјски континуитет и чији је
правни субјективитет стечен на основу посебних закона, и то Исламска верска заједница
и Јеврејска верска заједница.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Право на подношење пријаве на јавни конкурс за доделу средстава из буџета
Општине Блаце ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају све
цркве и верске заједнице које се налазе на територији општине Блаце, које ће програм
остваривања општег добра и заједничког интереса реализовати на територији општине
Блаце.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Члан 5.
Критеријуми за доделу средстава из буџета Општине Блаце за суфинансирање
пројеката цркава и верских заједница јесу:
-број верника;
-да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;
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-степен угрожености објекта;
-суфинансирање пројекта из других извора;
- усмереност ка што већем броју корисника;
-унапређење стања у области у којој се пројекат реализује;
-степен задовољавања јавног интереса;
-карактер и значај реализације пројекта;
-реалан финансијски план за предложени пројекат;
-да се објекти цркве или верске заједнице налазе на територији општине Блаце.
Члан 6.
Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за доделу средстава за
суфинснирање пројеката цркава и верских заједница додељују се за:
-израду урбанистичке и техничке документације за потребе уређења простора и изградње
(санације, адаптације, реконструкције) објеката;
-радове на уређењу простора или изградњи (санације, адаптације, реконструкција)
објеката;
-радове на текућим поправкама и одржавању објеката;
-опрему за црквене или верске објекте;
-организовање црквених манифестација (обележавање традиционалних годишњица).
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Општине Блаце црквама и
верским заједницама на територији општине Блаце из члана 2. овог Правилника
расписује Општинско веће, најмање једном годишње.
Јавним конкурсом из става 1. овог члана Општинско веће одређује који пројекти
из члана 6. овог Правилника ће се суфинансирати и износ средстава.
Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за спровођење конкурса за доделу
средстава црквама и верским заједницама на територији општине Блаце, коју именује
Општинско веће (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, задаци и друга питања од
значаја за рад Комисије.
Члан 9.

Текст конкурса садржи:
-предмет јавног конкурса,
-намену средстава за које се расписује конкурс,
-потребну документацију која се подноси уз пријаву,
-конкурсну документацију (обрасце),
-услове које подносилац пријаве мора да испуњава,
-рок за подношење пријаве,
-адресу на коју се пријаве упућују, односно предају,
-напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање,
-рок за доношење одлуке о избору,
-начин објављивања одлуке.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Блаце, средствима
јавног информисања и огласној табли Општинске управе општине Блаце.
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Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се Комисији са назнаком "Пријава на Конкурс за
суфинансирање пројеката црквама и верским заједницама на територији општине Блаце".
За сваки пројекат, подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистован,
-одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији верског
објекта за који се конкурише;
-доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа
предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област;
-детаљан опис пројекта, за чије суфинасирање се подноси пријава;
-буџет пројекта;
-доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту
(потписане протоколе и др.).
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Блаце или поштом
на адресу: Општина Блаце, Карађорђева број 4 -Комисији за спровођење конкурса за
доделу средстава црквама и верским заједницама на територији општине Блаце.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације
(печат поште), без обзира на датум приспећа.
Члан 11.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, врши избор
пројеката и сачињава предлог Општинском већу о избору пројеката који ће се
суфинансирати из буџета општине Блаце.
О спроведеном поступку Комисија води записник који заједно са Предлогом о
избору пројеката којима се из буџета општине додељују средства доставља Општинском
већу.
На основу Предлога Комисије, Општинско веће доноси Решење о
суфинансирању пројекта цркава и традиционалних верских заједница из буџета
општине Блаце.
Члан 12.
Након коначности решења о расподели средстава, са изабраним подносиоцима
пријаве закључују се уговори о суфинансирању програма односно пројекта.
Уговор у име Општине Блаце потписује председник општине.
Уговором из става 1. овог члана ближе се уређују међусобна права и обавезе
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију
програма односно пројекта, обавеза подношења извештаја о реализацији програма
односно пројекта, као и друга права и обавезе уговрних страна.
Црква односно верска заједница којој су пренета средства дужна је да наменски
користи средства добијена из буџета Општине.
Ненаменско трошење средстава има за последицу повраћај средстава и
неодобравање средстава у наредној години.
Члан 13.
Корисник средстава, реализатор пројекта дужан је да у сваком моменту, омогући
Комисији, контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
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Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган
дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник средстава је
дужан да средства врати.
Корисници средстава, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације
пројекта, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу
средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији пројекта, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о
реализацији пројекта"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске
управе или се шаље поштом.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Стручне и административно техничке послове за спровођење овог Правилника и
рад Комисије, обавља Одељење органа општине и друштвених делатности Општинске
управе општине Блаце.
Члан 15.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину,
поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским
заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских обеката на територији
општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 4/15).
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Блаце".
Број: II-400-2168/2020
У Блацу 30. октобра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
Саветница
Горадана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 10

На основу члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.1/15 и 7/15, 9/15 и 13/17), члана 6. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима и јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/18) и члана 74. став 1. тачка 2.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.5/19), Општинско веће општине Блаце, на
седници одржаној дана 7. октобра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
-друго јавно оглашавање
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Блаце, односно локације бр. 8 и 9, које су утврђене Програмом за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у насељу Блаце – Програм
за постављање киоска за период 2015-2020 год.( „Сл.лист општине Блаце“, бр.3/15, са Изменама
програма бр.II-353-1161/16 од 28.8.2016.године, бр.II-353-1535/16 од 14.9.2016.године и бр.II-353817/2018 од 24.5.2018.године), које се налазе на кп. 6389/3 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука
Караџића, укупне површине 24 м², прикупљањем писмених понуда, путем јавног оглашавања, на
одређено време, на период од 3 године, од потписивања Уговора о закупу предметног земљишта.
Члан 2.
Почетни износ закупнине за предметно неизграђено грађевиснко земљиште одређен је чланом
3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр.1/15, 7/15, 9/15 и 13/17), и утврђује се у месечном износу по м², према
локацији тј. по зонама и то у првој зони износи 500 дин/м².
Закупнина предметног земљишта плаћа се унапред, а закупац је дужан да месечни износ
закупнине уплати најкасније до 5-ог у месецу.
Члан 3.
Поступак давања у закуп прикупљањем писмених понуда спровешће Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини образована Решењем Општинског већа општине Блаце
бр.II-02-1810/20 од 9.9.2020.године.
Комисија има Председника и два члана.
Задатак Комисије је да припреми потребну документацију и оглас, да даје додатне
информације у вези понуде, да отвара, прегледа и оцењује понуде и саставља писани извештај о
оцени понуда.
Депозит за учествовање у предметном поступку уплаћује се у износу од једномесечне
закупнине.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана
од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на сајту Општине Блаце.
Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина
Блаце – Комисији за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Блаце.
По спроведеном поступку давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта, на Предлог
Комисије, Одлуку о давању у закуп предметног земљишта доноси Општинско веће општине Блаце,
најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења
Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о закупу.
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број II-463-1809/20-1
У Блацу, 7. октобра 2020. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), члана 70. став 1. тач. 3) и 5) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, број 5/19) и чл 11. и 12. Одлуке о буџету oпштине Блаце за 2020.
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце,
решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, на предлог Одељења за
буџет, финасије и локалну пореску администрацију, дана 30. октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. ОДОБРАВА СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, промена у
апропријацијама у Одлуци о буџету општине Блаце за 2020. годину („Службени лист oпштине
Блаце“, број 14/19, 2/20 и 16/20), у делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава
5.03. Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“, Програм 13-Развој културе и
информисања, Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,
извор 04-сопствена средства, по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, број 180, од 27.
децембра 2020. године, на следећи начин:
- позицију 246 - „Административна опрема“, економска класификација 512200,
умањити за 20.000,00 динара и
- позицију 233 – „Услуге културе“, економска класификација 424200, увећати за
20.000,00 динара.
2. О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке.
3. Решење доставити: Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, Општинској
управи општине Блаце – Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и
јавне набавке и архиви овог органа.
Број: II-400-2159/20
У Блацу, 30. октобра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 13

На основу члана 5. ст. 6. и 7. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/116, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19), члана 74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 5/19), члана 11. и 23. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист
oпштине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20) и Општинско веће општине Блаце, решавајући по
захтеву Општинске управе - Одељења за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај, на седници одржаној дана 5. новембра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о увећању буџета
1. ОДОБРАВА СЕ увећање буџета општине Блаце, за износ од 1.400.000,00 динара, из
разлога што ова средства нису предвиђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2020. годину (Сл.
лист општине Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20).
2. Одобрена средства су обезбеђена по Уговору о коришћењу средстава из Буџетског
фонда за програм локалне самоуправе, број 401-00-315/53/2020-24. од 18. марта 2020. године и
Анекса II Зговора, број 401-00-315/53/2020-24-2. од 12. октобра 2020. године , закљученог између
Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Блаце, за реализацију пројекта
„Набавка и уградња платформе за инвалиде за адекватни прилаз згради Општине Блаце“.
Средства су уплаћена на рачун јавних прихода општине Блаце.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке књижењем предметних средстава:
1) на страни прихода, на конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист
новоа општинa, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, у износу од 1.400.000,00 динара и
2) на страни расхода, у разделу 5. Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15-Опште
услуге локалне самоуправе, Пројекат: 0602-ПО2 „Набавка и уградња платформе за инвалиде за
адекватан прилаз згради општине Блаце“, извор 07 – Трансфери од других нивоа власти, позиција
99/1-Остале некретнине и опрема, економска класификација 513100, функција 130, износ од
1.400.000,00 динара.
4. Решење доставити: Општинској управи: Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
5. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на покретање поступка јавне набавке и преузимање обавеза за
намене описане у члану 3. тачка 2) овог решења, са позиције утврђене овим чланом.
Број: II-400-2229/20
У Блацу, 5. новембра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 14

На основу члана 46. став 1. тачка 7. и чл. 56. и 57. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 47/18), члана 13. став 1. тачка 3, чл. 49. и 51. став 1. тачка 9, члана 52. став
1. тачка 5. и члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17), члана 74. став 1. тачка 12. и члана 90. став 2. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19) и члана 19. и 21. став 1. тачка 12. Пословника Општинског већа
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 14/20), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној
дана 7. октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ Јулијана Јовановић, дипломирани правник, из Блаца, дужности начелника
Општинске управе општине Блаце, пре истека времена на које је постављена.
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Блаце“.
III Решењем известити: Јулијани Јовановић, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке, Посебној организационој јединици управљање људским ресурсима и архиви
овог органа.
Образложење
Одредбама члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи и члана 74. став
1. тачка 12. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19), прописано је да начелника
Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на мандатни период од 5 (пет) година.
У складу са наведеним одредбама, Оштинско веће општине Блаце је на седници одржаној 7. децембра
2018. године, решењем број II-02-2122, за начелника Општинске управе општине Блаце поставило Јулијану
Јовановић, дипломираног правника, из Блаца.
Одредбама члана 13. став 1. тачка 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, функционеру јединице локалне самоуправе, функција престаје разрешењем, као и у
другим случајевима утврђеним законом и другим прописима којима се уређује престанак функције, односно
радног односа.
У складу са чланом 90. став 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 5/19)
„Општинско веће може разрешити начелника...., на основу образложеног предлога председника општине или
најмање две трећине чланова Општинског већа“.
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 7. октобра 2020. године, у складу са
одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и Статута општине Блаце који су наведњни у ставу 3. и 4. образложења овог решења, на
образложени предлог председника општине Блаце за разрешење начелника Општинске управе, број II-022042, од 7. октобра 2020. године, да именована приликом обављња своје дужности није сарађивала са
органима извршне власти (председником општине и замеником председника општине), није доставила
извештај о раду управе, као и извештај о раду начелника управе новом руковосдству извршне власти у
општини Блаце, због притужби граћана на рад Ошпштинске управе и непоштовање законом прописаних
рокова у раду и учесталих притужби од стране запослених у управи на рад начелника и стварање лоших
међуљудских односа између радника у Општинској управи, одлучило као у изреци овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути Управни спор пред
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања решења.
Број: II-02-2047/20
У Блацу, 7. октобра 2020. године
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 15

На основу члана 74. став 1. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“, бр. 5/19) и члана 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 14/20), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 9.
октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I У решењу Општинског већа општине Блаце, о разрешењу начелника Општинске
управе општине Блаце, број II-02-2047, oд 7. октобра 2020. године, врши се допуна у
члану 2. тако што се иза речи „доношења“, додају речи „а примењиваће се од 8. октобра
2020. године“.
II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
III Решењем известити: Јулијану Јовановић, Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, Посебној организационој јединици управљање
људским ресурсима и архиви овог органа.
Број: II-02-2076/20
У Блацу, 9. октобра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Никола Милинчић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 16

На основу члана 49. став 2. и члана 99. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16 и
113/17), члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 74. став 1 тачка 12. и члана 90. став 2.
Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.56/19) и члана 24. став 1.
Одлуке о Општинској управи општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/19 и
10/19) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној 7. октобра 2020.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ В.Д. НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I
ПОСТАВЉА СЕ Јасмина Лапчевић, дипломирани правник, из Блаца, на
положај вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Блаце, до
избора начелника Општинске управе по расписаном конкурсу, а најдуже на период
до три месеца.
II
Вршилац дужности начелника Општинске управе ступа на положај даном
извршења примопредаје дужности 8. октобра 2020. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
IV
Решењем известити: именовану, Одељење за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, Посебној организационој јединици
управљање људским ресурсима и архиви овог органа.
.
Број: II-02-2048/20
У Блацу, 7. октобра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.

Службени лист Општине Блаце број 17/20

Страна 17

На основу члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 13/17), члана 6. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима и јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 21. октобра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
- друго јавно оглашавање
Члан 1.
Члан 1. Одлуке, бр. II-463-1809/20-1, од 7. 10. 2020. године, о покретању поступка давања у
закуп грађевинског земљишта мења се и сада гласи:
„Покреће се поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Блаце, односно локације бр. 8 и 9, које су утврђене Програмом за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у насељу Блаце – Програм за
постављање киоска за период 2015-2020 год.(„Сл.лист општине Блаце“, бр. 3/15, са Изменама програма
бр. II-353-1161/16, од 28.8.2016. године, бр. II-353-1535/16, од 14.9.2016. године и бр. II-353-817/18, од
24.5.2018.године), које се налазе на кп. 6389/3 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића, укупне
површине 21 м², прикупљањем писмених понуда, путем јавног оглашавања, на одређено време, на
период од 3 године, од потписивања Уговора о закупу предметног земљишта.“
Члан 2.
У свему осталом Одлука о покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта – друго
јавно оглашавање, број II-463-1809/20-1, од 7.10.2020. године, остаје непромењена.
Образложење
Одлуком Општинског већа општине Блаце, бр. II-463-1809/20-1 од 7.10.2020.године, покренут
је поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Блаце,
односно локација бр.8 и 9, које су утврђене Програмом за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене у насељу Блаце – Програм за постављање киоска
за период 2015-2020 год.( „Сл.лист општине Блаце“, бр.3/15, са Изменама програма бр.II-353-1161/16
од 28.8.2016.године, бр.II-353-1535/16 од 14.9.2016.године и бр.II-353-817/2018 од 24.5.2018.године),
које се налазе на кп. 6389/3 КО Блаце, у Блацу, у улици Вука Караџића, укупне површине 24 м²,
прикупљањем писмених понуда, путем јавног оглашавања, на одређено време, на период од 3 године.
На седници Општинског већа општине Блаце, одржаној дана 7.10.2020.године, донешен је
Правилник о измени Правилника о техничким условима за постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене – киосци, којим је прописана површина од
10,50м², у коју се урачунава површина под објектом као и простор око објекта који се користи у
функцији обављања делатности у киоску, те се на основу наведеног мења површина локације за
постављање мањих монтажних објеката са 12м², по локацији, на 10,50м².
На основу свега одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Број: II-463-2110/20
У Блацу, 21. октобра 2020. год
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011 и
88/2013, 105/14, 104/16-др закон, 108/16, 113/17, 95/18), члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.1/15 и
7/15, 9/15 и 13/17), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима и јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/18), Решења Општинског већа општине Блаце, бр.II-02-1810/20, од 9. септембра 2020. године,
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 10. новембра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
-треће јавно оглашавање
Члан 1.
Покреће се поступак давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Блаце-треће јавно оглашавање, односно локације бр. 8 и 9, које су утврђене Програмом за
постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене у
насељу Блаце – Програм за постављање киоска за период 2015-2020 год. („Сл. лист општине Блаце“,
бр. 3/15), са Изменама програма бр. II-353-1161/16, од 28. јула 2016. године, бр. II-353-1535/16, од 14.
септембра 2016. године, бр. II-353-817/18, од 24. маја 2018. године и Допуне програма бр. II-3532006, од 7. октобра 2020. године, које се налазе на кп. 6389/3 КО Блаце, у Блацу, Вука Караџића,
укупне површине 21 м², прикупљањем писмених понуда, путем јавног оглашавања, на одређено
време, на период од 3 године, од потписивања Уговора о закупу предметног земљишта.
Члан 2.
Почетни износ закупнине за предметно неизграђено грађевиснко земљиште одређен је чланом
3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15 и 7/15, 9/15 и 13/17), и утврђује се у месечном износу по м²,
према локацији тј. по зонама и то у првој зони износи 500 дин/м².
Почетни износ закупнине за предметну непокретност износи (према предлогу Комисије):
4.200,00 динара по локацији, а на основу члана 12. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима и јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18).
Закупнина предметног земљишта плаћа се унапред, а закупац је дужан да месечни износ
закупнине уплати најкасније до 5-ог у месецу.
Члан 3.
Поступак давања у закуп прикупљањем писмених понуда спровешће Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини образована Решењем Општинског већа општине Блаце
бр. II-02-1810/20, од 9. септембра 2020. године.
Комисија има Председника и два члана.
Задатак Комисије је да припреми потребну документацију и оглас, да даје додатне
информације у вези понуде, да отвара, прегледа и оцењује понуде и саставља писани извештај о
оцени понуда.
Депозит за учествовање у предметном поступку уплаћује се у износу од једномесечне
закупнине.
Учеснику чија понуда не буде прихваћена уплаћени депозит се враћа по коначности одлуке о
избору најповољнијег понуђача, а изабраном понуђачу урачунаће се у цену закупа.
Понуђач, чија понуда буде прихваћена, губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 дана
од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.
Члан 4.
Оглас објавити на огласној табли Општине Блаце и на сајту Општине Блаце.
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Пријаве за учествовање по огласу достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина
Блаце – Комисији за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Блаце.
По спроведеном поступку давања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта, на Предлог
Комисије, Одлуку о давању у закуп предметног земљишта доноси Општинско веће општине Блаце,
најповољнијем понуђачу, о чему ће обавестити остале понуђаче у року од 15 дана од дана доношења
Одлуке о давању у закуп, након чега се закључује Уговор о закупу.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број II-463-2253/20
У Блацу, 10. новембра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
За Општинско веће
саветница
Гордана Агатоновић

ПРЕДСДНИК
Иван Бургић
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На основу члана 52. став 3. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18
– др. закон), члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.
18/16) и члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
5/19), решавајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу,
Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. октобра 2020. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ захтев Јавног комуналног предузећа „Блаце“, број 1736, од 30.
октобра 2020. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План одржавања улица и путева у
општини Блаце у зимском периоду Јавног комуналног предузећа „Блаце“, у Блацу, који је
донео директор овог предузећа под бројем 1734, од 30. октобра 2020. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
III
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“, у Блацу, Општинској
управи општине Блаце - Одељењу за управљање капиталним пројектима и путевима,
комуналне послове и саобраћај и архиви овог органа.
Број: II-352-2191/2020
У Блацу, 30. октобра 2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
72/19), члана 74. став 1. тач. 2) и 10) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр.
5/19) и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), решавајући по захтеву Скупштине општине Блаце, на предлог
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, на седници
одржаној дана 29. октобра 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Скупштини општине Блаце, новчана средства у износу од
374.460,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у оквиру Раздела
5 - Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160,
економска класиикација 499100, за обезбеђивање средстава за поступање по пресуди
Основног суда у Куршумлији, 2 П. бр. 332/20, од 13. октобра 2020. годионе, на предлог
Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 29.
октобра 2020. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем
истих у оквиру Раздела 1 - Општина Блаце – Скупштина општине, Програм 16 – Политички
систем локалне самоуправе самоуправе, Шифра 2101, Програмска активност: 2101-0001 –
Функционисање Скупштине:
- позицију 11, Стручне услуге, економска класификација 423500, функција – 111,
увећати за износ од 290.000,00 динара и
- отварањем позиције 15/1 – казне по решењу правосудних органа, економска
класификација 444200, функција – 111, у износу од 44.000,00 динара и
- позиције 17/2 – Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација
483100, функција – 111, у износу од 40.460,00 динара,
Број: II-400-2170/20
У Блацу, 29. октобра 2020. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ..... и
72/19), члана 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19)
и чл. 2, 11, 12. и 28. Одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину („Сл. лист општине
Блаце“, бр. 14/19, 2/20 и 16/20), Општинско веће општине Блаце решавајући по захтеву
Предшколске установе „Наше радост“, на предлог Одељења за буџет, финансије, локалну
пореску администрацију и јавне набавке, на седници одржаној дана 21. октобра 2020. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава буџетске резерве
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Предшколској установи „Наша радост“ новчана средства у
износу од 257.928,00 динара, са позиције 90 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, у
оквиру Раздела 5.- Општина Блаце - Општинска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функционална
класификација 160, економска класификација 499100, за ангажовање пет лица на пословима
реализације мера превенције и ширења вируса COVID 19, по захтеву Предшколске установе,
број II-101-2114, од 16. октобра 2020. године, на предлог Одељења за буџет, финансије,
локалну пореску администрацију и јавне набавке, од 20. октобра 2020. године.
2. Одобрена средства користе се наменски, за намене за која су иста предвиђена.
3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије, локалну пореску
администрацију и јавне набавке преносом средстава из тачке 1. овог Решења и књижењем
истих у оквируу делу Раздела 5-Општина Блаце – Општинска управа, Глава 5.06. Општинска
управа/Предшколска установа „Наша радост“, Програм 8-Предшколско васпитање и
образовање, Програмска активност: 2001-0001 – Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, функција 900, економска класификација 423900,
уваћањем позиције 335 – Остале опште услуге.
Број: II-400-2114 /20
У Блацу, 21. октобра 2020. год.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Обрада:
Саветница на пословима
Општинског већа
Гордана Агатоновић

ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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