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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 63.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19 и 72/19) и члана 43. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 7. децембра
2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
БЛАЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Блаце за 2019. годину (,,Сл. лист општине Блаце“,
бр. 11/18 и 7/19), (у даљем тексту: Одлука), износ укупних прихода и примања од ,,392.183.069“
замењује се износом од ,,402.176.698“.
Члан 2.
У члану 2. став 1. Одлуке, износ текуће буџетске резерве од ,,7.200.000“, замењује се
износом од ,,1.500.000“.
Члан 3.
Члан 4. Одлуке, мења се и гласи:
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2019. годину, састоје се од:

План за
2019. год.

План за
2019. год.
(Ребаланс
II)

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

393,630,390

409,936,582

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:

390,630,390

408,936,582

-буџетска средства

388,802,619

399,623,619

1,447,321

7,759,884

380,450

1,553,079

3,000,000

1,000,000

408,553,648

424,859,840

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:

356,015,443

378,813,635

- текући буџетски расходи

354,678,122

370,540,122

1,337,321

7,100,884

ОПИС

- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у
чему:

0

1,172,629

52,538,205

46,046,205

- текући буџетски издаци

52,047,755

45,006,755

- издаци из сопствених прихода

110,000

659,000

- донације

380,450

380,450

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине

-14,923,258

-14,923,258

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-14,923,258

-14,923,258

14,923,258

14,923,258

14,923,258

14,923,258

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
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Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
Приходи и примања буџета општине Блаце за 2019. годину утврђени су у следећим износима:
План
План
Економск
прихода за
ВРСТА ПРИХОДА
прихода за
а класиф.
2019. год.
2019. год.
(Ребаланс II)
1
2
3
4
711000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711110
Порез на зараде
75,000,000
76,500,000
711120
Порез на приходе од самосталних делатности
9,000,000
9,000,000
711140
Порез на приходе од имовине
400,000
200,000
711180
Самодопринос
100,000
100,000
711190
Порез на друге приходе
9,330,000
9,330,000
УКУПНО 711:
93,830,000
95,130,000
712000
Порез на фонд зарада
712110
Порез на фонд зарада
0
1,000
УКУПНО 712:
0
1,000
713000
Порез на имовину
713120
Порез на имовину
50,000,000
50,000,000
713310
Порез на наслеђе и поклон
1,500,000
1,500,000
713420
Порез на капиталне трансакције
4,000,000
4,000,000
713610
Порез на акције на име и уделе
20,000
20,000
УКУПНО 713:
55,520,000
55,520,000
714000
Порези на добра и услуге
714510
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
2,500,000
4,000,000
714540
Накнада за коришћење добара од општег интереса
70,000
70,000
714550
Концесионе накнаде и боравишне таксе
70,000
70,000
714560
Општинске и градске накнаде
3,500,000
2,500,000
Накнаде за коришћење општинских путева и
714590
улица
900,000
900,000
УКУПНО 714:
7,040,000
7,540,000
716000
Други порези
716110
Комунална такса на фирму
8,400,000
8,400,000
УКУПНО 716:
8,400,000
8,400,000
731000
731150
732000
732250
733000
733150
733250

Донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава у корист
нивоа општина
УКУПНО 731:
Донације од међународних организација
Капиталне донације од међународних
организација у корист нивоа општина
УКУПНО 732:
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти

0

1,172,629
1,172,629

380,450
380,450

380,450
380,450

180,062,619
20,000,000

190,062,619
20,000,000
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УКУПНО 733:
741000
741150
741520
741530
741590
742000
742120
742150
742250
742350
743000
743320
743350

744000
744150
745000
745150

811150

Приходи од имовине
Камате на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
Накнада за заштиту животне средине
УКУПНО 741:
Приходи од продаје добара и услуга
Наканада по основу конверзије права коришћења
у право својине
Приходи од продаје добара и услуга или закупа у
корист нивоа општина
Таксе у корист нивоа општине
Приходи општинских органа од споредне продаје
добара
УКУПНО 742:
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа општина
УКУПНО 743:
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

210,062,619

100,000

100,000

1,800,000

1,300,000

2,200,000
0
4,100,000

700,000
650,000
2,750,000

20,000
7,500,000
2,300,000

8,000,000
2,300,000

50,000
9,850,000

100,000
10,420,000

4,400,000

4,700,000

100,000
4,500,000

100,000
4,800,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

3,500,000
3,500,000
389,183,069

3,000,000
3,000,000
401,176,698

3,000,000

1,000,000

392,183,069

402,176,698

14,923,258

14,923,258

УКУПНО: КЛАСА 7 + 8 + 3

407,106,327

417,099,956

Сопствени приходи буџетских корисника
С В Е Г А:

1,447,321
408,553,648

7,759,884
424,859,840

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општине
УКУПНО 744:
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина
УКУПНО 745:
У К У П Н И П Р И Х О Д И:
Примања од продаје непокретности у корист
нивоа општина
УКУПНО: КЛАСА 7+8

321310

200,062,619

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година
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Члан 5.
Члан 6. Одлуке мења се и гласи:
Расходи и издаци буџета општине Блаце за 2019. годину утврђени су у следећим износима:
Екон.
ПланПланКласи
средства
Плансредства
ф.
Планиз
средства из
из
НАЗИВ КОНТА
средства из
сопствени
буџета за
сопствени
буџета за
х извора за
2019. год.
х извора за
2019. год.
2019. год.
Ребаланс II
2019. год.
РебалансII
1
2
3
4
5
6
41
РАСХОДИ ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ
411
Плате и додаци запослених
85,886,657
85,891,657
412

Социјални доприноси

413

Накнаде у натури

414
415

Социјална
давања
запосленим
Накнаде за запослене

416

Јубиларне награде

42
421

УКУПНО 41:
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И
УСЛУГА
Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

14,924,915

Укупно

7 (4+6)

85,891,657

14,919,915

14,919,915

255,000

255,000

1,407,000

3,013,440

1,819,000

1,857,000

1,857,000

145,000

154,000

154,000

104,182,572

106,091,012

130,000

35,770,300

40,698,439

119,000

3,316,826

44,015,265

1,660,000

1,780,000

30,000

35,000

1,815,000

Услуге по уговору

28,593,000

29,979,321

888,321

1,544,412

31,523,733

424

Специјализоване услуге

15,948,000

15,939,000

100,000

255,989

16,194,989

425

Текуће
поправке
одржавање
Материјал

37,470,000

42,607,629

30,000

1,324,840

43,932,469

9,941,000

10,221,000

40,000

197,317

10,418,317

УКУПНО 42:

129,382,300

141,225,389

1,207,321

ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
УКУПНО 44:

100,000

80,000
31,000

426
44

441
444

и

31,000
131,000

111,000

45

СУБВЕНЦИЈЕ

451

Субвенције јавним
нефинан. предузећима и
организацијама
УКУПНО 45:

13,000,000
13,000,000

17,000,000
17,000,000

ТРАНСФЕРИ
Текуће донације и
трансфери осталим
нивоима власти

40,172,554

42,277,654

46
463

130,000

330,000

3,343,440

330,000 106,421,012

6,674,384 147,899,773

80,000
31,000
0

0

111,000
17,000,000

0

0

17,000,000

42,277,654
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Текуће дотације
здравственим установама
Остале текуће донације
УКУПНО 46:

47

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

472

Накнада за соц.заштиту из
буџ.
УКУПНО 47:

7,128,000

7,128,000
8,784,146

8,573,146
55,873,700

58,189,800

18,450,000

20,963,000

18,450,000

20,963,000

7,128,000
8,784,146
0

0

58,189,800
20,963,000

0

0

20,963,000

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

19,820,000

19,720,000

615,000

340,000

16,000

356,000

2,147,000

783,000

80,500

863,500

200,000

0

3,757,000
26,539,000

5,870,000
26,713,000

499

Дотац.
невлад.организацијама
Порези,таксе
и
казне
наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по
решењу судова
Накнада
штете
услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
држаних органа
УКУПНО 48:
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ
Средства резерве

7,500,000

1,800,000

7,500,000

1,800,000

51

УКУПНО 49:
ОСНОВНА СРЕДСТВА

47,062,450

40,355,450

512

Зграде
и
грађевински
објекти
Машине и опрема

2,680,305

2,341,305

60,000

649,000

2,990,305

515

Нематеријална имовина

400,000

350,000

50,000

10,000

360,000

50,142,755

43,046,755

110,000

659,000

43,705,755

482

483
484

485

49

511

УКУПНО 51:
52 ЗАЛИХЕ
523
Залихе робе
продају

за

даљу

5,000

УКУПНО 52:

5,000

0

1,150,000
1,150,000

1,150,000
1,150,000

750,000

810,000

750,000
407,106,327

810,000
417,099,956

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА
541
Земљиште
УКУПНО 54:
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
614
Отплата
главнице
за
финансијски лизинг
УКУПНО 61:
УКУПНИ РАСХОДИ:

19,720,000

0

0

96,500

5,870,000
26,809,500

1,800,000
0

0

1,800,000

40,355,450

0
0

0

0

0

0

1,150,000
1,150,000

810,000
0
1,447,321

0
810,000
7,759,884 424,859,840
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Члан 6.
Члан 7. Одлуке, мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у
следећем прегледу:
Ред.
бр.
1

1.

Екон.
Класиф.
2

Опис
3
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

2021.
6

511 Зграде и грађевински објекти
1. Изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода у Блацу

0

17.500.000

17.500.000

2. Доградња, реконструкција и санација
канализационог система за употребљене
и атмосферске воде у Блацу

0

0

7.500.000

3. Изградња, доградња, реконструкција и
санација општинских и некатегорисаних
путева

13.000.000

4.560.000

5.000.000

1.500.000

6.000.000

6.000.000

5. Санација и реконструкција јавне расвете

0

0

2.000.000

6. Санација и реконструкција школских
зграда

0

2.000.000

2.000.000

7. Израда планске документације

1.220.450

3.200.450

2.400.000

8. Израда пројектне документације

3.090.000

5.631.000

3.400.000

9. Капитално одржавање зграда и објеката
(зграда општинске управе)

500.000

1.000.000

1.000.000

10. Изградња , доградња, реконструкција и
санација објеката у систему
водоснабдевања ''Придворица''

0

0

5.000.000

11. Изградња комплекса отворених базена у
Блацу

342.000

66.000

29.000.000

20.979.000

20.550.000

0

0

500.000

0

4. Изградња, реконструкција и санација
улица и тротоара у насељу Блаце

12. Реконструкција и доградња ПУ ,,Наша
Радост“Блаце
13. Дечија игралишта
2.

2019.
4

Износ у динарима
2020.
5

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА
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14. Машине и опрема
3.

2.260.000

3.500.000

360.000

450.000

400.000

1.150.000

1.8000.000

2.000.000

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМА
15. Нематеријална опрема

4.

2.714.305

541 ЗЕМЉИШТЕ
16. Прибављање непокретности у јавну
својину
Члан 7.

Члан 8. Одлуке, мења се и гласи:
Расходи и издаци из ове Одлуке користе се за следеће програме:

Редни број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Програм 1

Урбанизам и просторно
планирање

Програм 2

Комуналне делатности

Програм 3

Локални економски развој

Програм 4

Развој туризма
Пољопривреда и рурални
развој

Програм 5
Програм 6

Програм 10

Заштита животне средине
Организација саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Предшколско васпитање и
образовање
Основно образовање и
васпитање
Средње образовање и
васпитање

Програм 11

Социјална и дечја заштита

Програм 12

Здравствена заштита
Развој културе и
информисања

Програм 7
Програм 8
Програм 9

Програм 13
Програм 14

Програм 16

Развој спорта и омладине
Опште услуге локалне
самоуправе
Политички систем
локалне самоуправе

Програм 17

Енергетска ефикасност

Програм 15

УКУПНО:

Средства из
буџета

Средства из
буџета
(Ребаланс II)

Средства
из
сопствених
извора

Средства из
сопствених
извора
(Ребаланс
II)

Укупно
(Ребаланс
II)

4.490.450
32.900.000
1.500.000
16.556.004

1.910.450
36.130.000
1.500.000
16.463.004

13.200.000
6.580.000

17.350.000
6.110.000

17.350.000
6.110.000

37.605.000

40.610.000

40.610.000

53.179.620

53.838.970

25.779.904

25.206.004

25.206.004

11.016.000
27.255.955
5.728.000

11.552.000
29.091.955
5.678.000

11.552.000
29.091.955
5.678.000

23.033.997
34.083.753

24.830.697
37.489.753

92.513.530

93.324.999

14.954.114
6.730.000

16.014.124
0

407.106.327

417.099.956

130.000

180.000

50.612

572.000
745.321

1.447.321

1.910.450
36.130.000
1.500.000
16.643.004

53.889.582

1.384.000
1.495.312

26.214.697
38.985.065

4.649.960

97.974.959

7.759.884

16.014.124
0
424.859.840
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Члан 8.
У члану 5. Одлукe, износи појединих прихода и примања мењају се и износе:
711110 - Порез на зараде, са 75.000.000 на 76.500.000
(увећава се за 1.500.000)
711140 - Порез на приходе од имовине, са 400.000 на 200.000
(умањује се за 200.000)
712110 – Порез на фонд зарада, са 0 на 1.000
(увећава се за 1.000)
714510 – Порези, таксе и накнаде на моторна возила, са 2.500.000 на 4.000.000
(увећава се за 1.500.000)
714560 – Општинске и градске накнаде, са 3.500.000 на 2.500.000
(умањује се за 1.000.000)
731150 – Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина, са 0 на 1.172.629
(увећава се за 1.172.629)
733150 – Текући трансфери од других нивоа власти, са 180.062.619 на 190.062.619
(увећава се за 10.000.000)
741520 – Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта, са 1.800.000 на 1.300.000
(умањује се за 500.000)
741530 – Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, са 2.200.000 на 700.000
(умањује се за 1.500.000)
741590 – Накнада за заштиту животне средине, са 0 на 650.000
(увећава се за 650.000)
742120 – Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине, са 0 на 20.000
(увећава се за 20.000)
742150 – Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист нивоа општина, са 7.500.000 на
8.000.000
(увећава се за 500.000)
742350 – Приходи општинских органа од споредне продаје добара, са 50.000 на 100.000
(увећава се за 50.000)
743320 – Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, са 4.400.000 на 4.700.000
(увећава се за 300.000)
745150 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина, са 3.500.000 на 3.000.000
(умањује се за 500.000)
811150 – Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина, са 3.000.000 на 1.000.000
(умањује се за 2.000.000)
Сопствени приходи буџетских корисника са 1.447.321 на 7.759.884
(увећава се за 6.312.563)
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
У члану 15. Одлуке, износ средстава буџета ,,392.183.069“, замењује се износом
,,402.176.698“ и износ прихода и примања остварених изворним активностима индиректних
корисника буџета ,,1.447.321”, замењује се износом ,,7.759.884”.
У члану 15. Одлуке, врше се и следеће промене у расходима и издацима, распоређених по
организационој, програмској, економској и функционалној класификацији:
У Разделу 1. Општина Блаце - Скупштина општине
- позиција 4- Услуге комуникације, са 270.000 на 290.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 6- Трошкови службених путовања у иностранство, са 140.000 на 220.000
(увећава се за 80.000)
- позиција 7/1- Услуге информисања, са 50.000 на 55.000
(увећава се за 5.000)
- позиција 8- Стручне услуге, са 3.600.000 на 3.950.000
(увећава се за 350.000)
- позицијa 13- Остале текуће дотације и трансфери, са 330.780 на 335.780
(увећава се за 5.000)
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Уводи се нова позиција:
- позиција 3/1- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом, економска класификација 414400, са износом од 13.340
У Разделу 2. Општина Блаце- Општинско веће
- позиција 17- Стручне услуге, са 2.950.000 на 3.140.000
- позиција 19- Репрезентација, са 100.000 на 120.000
- позиција 20- Материјали за саобраћај, са 30.000 на 10.000

(увећава се за 190.000)
(увећава се за 20.000)
(умањује се за 20.000)

У Разделу 3. Општина Блаце- Председник
- позиција 27- Услуге информисања, са 100.000 на 110.000

(увећава се за 10.000)

- позиција 29- Услуге за домаћинство и угоститељство, са 400.000 на 600.000
(увећава се за 200.000)
- позиција 30- Репрезентација, са 350.000 на 550.000
(увећава се за 200.000)
- позиција 31- Остале дотације и трансфери, са 384.125 на 344.125
(умањује се за 40.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 23/1 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом, економска класификација 414400, са износом од 26.670
У Разделу 4. Општина Блаце- Општински правобранилац
- позиција 35- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом, са 10.000 на 17.340
(увећава се за 7.340)
- позиција 36- Накнаде трошкова за запослене, са 150.000 на 130.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 37- Трошкови службених путовања у земљи, са 50.000 на 20.00 (умањује се за 30.000)
- позиција 39- Услуге за домаћинство и угоститељство, са 40.000 на 50.000 (увећава се за 10.000)
(умањује се за 20.000)
- позиција 42- Остале дотације и трансфери, са 141.179 на 121.179
Уводи се нова позиција:
- позиција 33/1 – Новчане честитке за децу запослених, са износом од 6.000
У Разделу 5. Општина Блаце- Општинска управа
- позиција 43- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 42.060.248 на 42.098.248
(увећава се за 38.000)
- позиција 45- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, са 200.000 на 0
(умањује се за 200.000)
- позиција 47- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи
запосленом, са 220.000 на 1.075.040
(увећава се за 855.040)
- позиција 48- Накнаде трошкова за запослене, са 750.000 на 775.000
(увећава се за 25.000)
- позиција 49- Награде запосленима и остали посебни расходи, са 100.000 на 74.000
(умањује се за 26.000)
- позиција 50- Трошкови платног промета, са 550.000 на 652.139
(увећава се за 102.139)
- позиција 51- Енергетске услуге, са 2.100.000 на 2.050.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 52- Комуналне услуге, са 175.000 на 195.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 53- Услуге комуникације, са 1.600.000 на 1.840.000
(увећава се за 240.000)
- позиција 54- Трошкови осигурања, са 200.000 на 590.000
(увећава се за 390.000)
- позиција 54- Трошкови осигурања, мења се структура извора финансирања, средства се
обезбеђују из извора 07-Трансфери од осталих нивоа власти, у износу од 350.000 и извор 01Средства из буџета, у износу од 240.000.

Службени лист Општине Блаце 14/19

Страна: 11

(увећава се за 150.000)
- позиција 55- Закуп имовине и опреме, са 240.000 на 390.000
- позиција 56- Трошкови службених путовања у земљи, са 200.000 на 280.000
(увећава се за 80.000)
- позиција 57- Трошкови службених путовања у иностранство, са 300.000 на 450.000
(увећава се за 150.000)
- позиција 59- Компјутерске услуге, са 1.250.000 на 1.150.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 61- Услуге информисања, са 500.000 на 400.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 62- Стручне услуге, са 1.000.000 на 700.000
(умањује се за 300.000)
- позиција 63- Услуге за домаћинство и угоститељство, са 800.000 на 900.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 64- Репрезентација, са 500.000 на 600.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 65- Остале опште услуге, са 1.400.000 на 2.235.321
(увећава се за 835.321)
- позиција 65- Остале опште услуге, мења се структура извора финансирања, средства се обезбеђују
из извора 07-Трансфери од осталих нивоа власти, у износу од 735.321 и извор 01-Средства из
буџета, у износу од 1.500.000.
- позиција 66- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 40.000 на 50.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 67- Остале специјализоване услуге, са 1.200.000 на 1.230.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 68- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 200.000 на 150.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 69- Текуће поправке и одржавање опреме, са 600.000 на 830.000 (увећава се за 230.000)
- позиција 72- Материјал за саобраћај, са 1.500.000 на 1.650.000
(увећава се за 150.000)
- позиција 73- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 200.000 на 220.000
( увећава се за 20.000)
(умањује се за 20.000)
- позиција 75- Камате на куповине путем лизинга, са 100.000 на 80.000
- позиција 76- Остале дотације и трансфери, са 3.716.943 на 3.961.943
- позиција 77- Остали порези, са 150.000 на 160.000

(увећава се за 245.000)
(увећава се за 10.000)

- позиција 79- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 800.000 на 300.000
(умањује се за 500.000)
- позиција 80- Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа, са
2.300.000 на 2.600.000
(увећава се за 300.000)
- позиција 82- Административна опрема, са 600.000 на 645.000
(увећава се за 45.000)
- позиција 84- Отплата главнице за финансијски лизинг, са 750.000 на 810.000
(увећава се за 60.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 44/1 – Новчане честитке за децу запослених, са износом од 108.000
- позиција 85- Остале специјализоване услуге, са 250.000 на 100.000
(умањује се за 150.000)
- позиција 87- Текућа резерва, са 7.200.000 на 1.500.000
(умањује се за 5.700.000)
- позиција 89- Остале специјализоване услуге, са 500.000 на 350.000
(умањује се за 150.000)
- позиција 90- Остале специјализоване услуге, са 1.000.000 на 1.050.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 91- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 200.000 на 4.422.629
(увећава се за 4.222.629)
- позиција 91- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, мења се структура извора
финансирања, средства се обезбеђују из извора 05-Донације од иностраних земаља, у износу од
1.172.629 и извор 01-Средства из буџета, у износу од 3.250.000
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(увећава се за 300.000)

- позиција 94- Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, са 200.000 на 0
(умањује се за 200.000)
- позиција 98- Стручне услуге, са 500.000 на 300.000
- позиција 99- Пројектно планирање, са 520.000 на 320.000
- позиција 101- Обавезне таксе, са 250.000 на 0

(умањује се за 200.000)
(умањује се за 200.000)
(умањује се за 250.000)

- позиција 103- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 25.000 на 0
(умањује се за 25.000)
- позиција 104- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 25.000 на 0
(умањује се за 25.000)
- позиција 113- Услуге заштите животиња, са 500.000 на 600.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 114- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 100.000 на 0
(умањује се за 100.000)
- позиција 116- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 0 на 80.000
(увећава се за 80.000)
- позиција 118- Остале опште услуге, са 800.000 на 0
(умањује се за 800.000)
- позиција 119- Капитално одржавање зграда и објеката, са 5.500.000 на 0 (умањује се за 5.500.000)
- позиција 120- Пројектно планирање, са 500.000 на 0
(умањује се за 500.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 114/1 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, са
износом од 4.000.000
- позиција 116/1 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са износом од 5.950.000
- позиција 123- Стручне услуге, са 130.000 на 120.000
- позиција 125- Остале опште услуге, са 160.000 на 0
- позиција 127- Материјал за посебне намене, са 10.000 на 0
Уводи се нова позиција:
- позиција 122/1 – Енергетске услуге, са износом од 31.000
- позиција 122/2 – Закуп имовине и опреме, са износом од 60.000

(умањује се за 10.000)
(умањује се за 160.000)
(умањује се за 10.000)

- позиција 129- Текуће субвенције за пољопривреду, са 7.500.000 на 12.000.000
(увећава се за 4.500.000)
- позиција 129/1- Текуће субвенције за пољопривреду, са 4.500.000 на 0 (умањује се за 4.500.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 129/3 – Трошкови осигурања, са износом од 4.150.000
- позиција 132- Опрема за заштиту животне средине, са 720.000 на 360.000 (умањује се за 360.000)
- позиција 133- Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 50.000 на 0
(умањује се за 50.000)
- позиција 135- Пројектно планирање, са 60.000 на 0
(умањује се за 60.000)
- позиција 139- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 23.000.000 на 23.300.000
(увећава се за 300.000)
- позиција 140- Текуће поправке и одржавање опреме, са 800.000 на 505.000
(умањује се за 295.000)
- позиција 144/2- Пројектно планирање, са 466.000 на 979.000
-позиција 145-Текући трансфери осталим нивоима власти:

(увећава се за 513.000)
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(умањује се за 10.000)
412- Социјални доприноси на терет послодавца, са 142.000 на 132.000
4144- Помоћ у медицинском лечењу запосленог, са 362.000 на 437.100
(увећава се за 75.100)
4161- Награде запосленима и остали посебни расходи, са 1.748.059 на 1.822.059
(увећава се за 74.000)
4211- Трошкови платног промета и банкарских услуга, са 260.000 на 270.000
(увећава се за 10.000)
4234- Услуге информисања, са 50.000 на 0
(умањује се за 50.000)
4249- Остале специјализоване услуге, са 30.000 на 15.000
(умањује се за 15.000)
4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 450.000 на 500.000
(увећава се за 50.000)
4252- Текуће поправке и одржавање опреме, са 300.000 на 375.000
(увећава се за 75.000)
4261- Административни материјал, са 300.000 на 460.000
(увећава се за 160.000)
4264- Материјал за саобраћај, са 350.000 на 410.000
(увећава се за 60.000)
4723- Накнаде из буџета за децу и породицу, са 70.000 на 0
(умањује се за 70.000)
4727- Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт, са 4.500.000 на 4.700.000
(увећава се за 200.000)
4821- Остали порези, са 30.000 на 5.000
(умањује се за 25.000)
4831- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 200.000 на 92.000 (умањује се за 108.000)
-позиција 147-Текући трансфери осталим нивоима власти:
4144- Помоћ у медицинском лечењу запосленог, са 90.000 на 81.000
(умањује се за 9.000)
4151- Накнаде трошкова за запослене, са 950.000 на 1.450.000
(увећава се за 500.000)
4212- Енергетске услуге, са 4.750.000 на 5.370.000
(увећава се за 620.000)
4213- Комуналне услуге, са 600.000 на 650.000
(увећава се за 50.000)
4215- Трошкови осигурања, са 100.000 на 90.000
(умањује се за 10.000)
(увећава се за 10.000)
4221- Трошкови службених путовања у земљи, са 80.000 на 90.000
4234- Услуге информисања, са 50.000 на 70.000
(увећава се за 20.000)
4237- Репрезентација, са 100.000 на 120.000
(увећава се за 20.000)
4243- Медицинске услуге, са 20.000 на 15.000
(умањује се за 5.000)
4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 100.000 на 30.000
(умањује се за 70.000)
(увећава се за 80.000)
4252- Текуће поправке и одржавање опреме, са 200.000 на 280.000
4262- Материјали за пољопривреду, са 400.000 на 500.000
(увећава се за 100.000)
4263- Материјал за образовање и усавршавање запослених, са 60.000 на 70.000
(увећава се за 10.000)
(увећава се за 100.000)
4264- Материјали за саобраћај, са 320.000 на 420.000
4268- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 500.000 на 600.000
(увећава се за 100.000)
4723- Накнаде из буџета за децу и породицу, са 100.000 на 60.000
(умањује се за 40.000)
- позиција 148- Капитални трансфери осталим нивоима власти:
5114- Пројектно планирање, са 100.000 на 0
5122- Административна опрема, са 100.000 на 80.000

(умањује се за 100.000)
(умањује се за 20.000)

- позиција 149- Текући трансфери осталим нивоима власти (ЦСР ”Блаце”):
4111- Плате, додаци и накнаде запослених, са 2.427.619 на 2.751.619
(увећава се за 324.000)
412 – Социјални доприноси на терет послодавца, са 416.336 на 475.336 (увећава се за 59.000)
4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 150.000 на 290.000
(увећава се за 140.000)
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(увећава се за 50.000)
(умањује се за 250.000)

-позиција 150–Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима, са
3.000.000 на 2.900.000
(умањује се за 100.000)
-позиција 151–Накнаде из буџета за децу и породицу, са 6.200.000 на 7.600.000
(увећава се за 1.400.000)
-позиција 152- Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, са 3.300.000 на 3.100.000
(умањује се за 200.000)
- позиција 153- Накнаде из буџета за становање и живот, са 7.000.000 на 8.413.000
(увећава се за 1.413.000)
- позиција 158 - Остале специјализоване услуге, са 100.000 на 50.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 159 - Остале текуће дотације и трансфери (Историјски архив Топлице), са 360.000 на
на 390.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 161/1 - Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, са 500.000 на 400.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 161/3 - Репрезентација, са 20.000 на 0
(умањује се за 20.000)
- позиција 161/4 - Остале специјализоване услуге, са 300.000 на 271.000 (умањује се за 29.000)
- позиција 162 - Пројектно планирање, са 86.000 на 66.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 163 – Опрема за образовање, културу и спорт, са 150.000 на 276.000
(увећава се за 126.000)
- позиција 163/1 - Капитално одржавање зграда и објеката, са 600.000 на 0
(умањује се за 600.000)
- позиција 164 - Пројектно планирање, са 1.730.000 на 0
(умањује се за 1.730.000)
- позиција 164/1 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 5.000.000 на 0
(умањујуе се за 5.000.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 160/1- Пројектно планирање, економска класификација 511400, Пројекат: 1201-П01Реконструкција и санација зграде Дома културе,
са 1.300.000
Глава 5.01. – Месне заједнице
- позиција 167 - Услуге информисања, са 50.000 на 30.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 168 – Услуге за домаћинство и угоститељство, са 70.000 на 108.000
(увећава се за 38.000)
- позиција 170 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, са 330.000 на
395.000
(увећава се за 65.000)
(увећава се за 360.000)
- позиција 171 – Остале специјализоване услуге, са 200.000 на 560.000
- позиција 172 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 400.000 на 300.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 175 - Материјали за посебне намене, са 100.000 на 80.000
(умањује се за 20.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 166/2 – Закуп имовине и опреме, економска класификација 421600

са

15.000

Уводе се нове позиције у делу сопствених прихода:
- позиција 165 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, економска класификација
421100
са
35.894
- позиција 166 – Енергетске услуге, економска класификација 421200
са
145.000
- позиција 166/1 – Комуналне услуге, економска класификација 421300
са 2.993.432
- позција 169 – Репрезентација, економска класификација 423700
са
18.100
- позиција 169/1 – Услуге образовања, културе и спорта, економска класификација 424200
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са
2.000
- позиција 169/2 –Медицинске услуге, економска класификација 424300
са
12.000
- позиција 170 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, економска
класификација 424600
са
51.989
- позиција 172 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, економска класификација 425100
са 1.294.840
- позиција 172/1 – Административни материјал, економска класификација 426100 са
2.000
- позиција 173 – Материјал за саобраћај, економска класификација 426400
са
23.205
- позиција 174 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, економска класификација
426800
са
36.500
- позиција 175 - Материјали за посебне намене, економска класификација 426900 са
35.000
Глава 5.02. - Општинска управа/ Културни центар „Драинац“
- позиција 178- Отпремнине и помоћи, са 382.000 на 352.000
(умањује се за 30.000)
- позиција 179- Накнаде трошкова за запослене, са 30.000 на 35.000
(увећава се за 5.000)
- позиција 181- Енергетске услуге, са 1.250.000 на 1.200.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 182- Комуналне услуге, са 200.000 на 165.000
(умањује се за 35.000)
- позиција 183- Услуге комуникације, са 100.000 на 130.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 185- Трошкови службених путовања у земљи, са 120.000 на 100.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 186- Трошкови службених путовања у иностранство, са 50.000 на 0
(умањује се за 50.000)
- позиција 188- Услуге информисања, са 100.000 на 120.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 189/1- Услуге за домаћинство и угоститељство, са 380.000 на 330.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 190- Репрезентација, са 470.000 на 420.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 191- Остале опште услуге, са 850.000 на 1.050.000
(увећава се за 200.000)
(умањује се за 100.000)
- позиција 192- Услуге културе, са 250.000 на 150.000
- позиција 193- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 500.000 на 530.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 194- Текуће поправке и одржавање опреме, са 50.000 на 30.000 (умањује се за 20.000)
- позиција 197- Материјали за културу, са 150.000 на 100.000
(умањује се за 50.000)
(умањује се за 20.000)
- позиција 199- Материјали за посебне намене, са 50.000 на 30.000
- позиција 200- Остале текуће дотације и трансфери, са 645.424 на 695.424 (увећава се за 50.000)
- позиција 202- Остале накнаде штете, са 50.000 на 0
(умањује се за 50.000)
-позиција 204- Опрема за културу, са 150.000 на 50.000
(умањује се за 100.000)
Уводе се нове позиције:
- позиција 177/1- Новчане честитке за децу запослених, економска класификација 413100,
са износом од 12.000
- позиција 178/1- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, економска класификација 414400,
са износом од 146.700
- позиција 202/1- Пројектно планирање, економска класификација 511400,
са износом од 90.000

-

Измене у делу сопствених средстава:
позиција 185- Трошкови службених путовања у земљи, са 20.000 на 25.000 (увећава се за 5.000)
позиција 191- Остале опште услуге, са 100.000 на 175.000
(увећава се за 75.000)
позиција 192- Услуге културе, са 100.000 на 88.000
(умањује се за 12.000)
позиција 204- Опрема за културу, са 20.000 на 620.000
(увећава се за 600.000)

-

Уводе се нове позиције, у делу сопствених средстава:
позиција 188- Услуге информисања, економска класификација 423400,

са износом од 3.000

Службени лист Општине Блаце 14/19

-

Страна: 16

позиција 189/1- Услуге за домаћинство и угоститељство, економска класификација 423600,
са износом од 8.000
позиција 192/1- Остале специјализоване услуге, економска класификација 424900,
са износом од 102.000
позиција 201- Обавезне таксе, економска класификација 482200,
са износом од 16.000

Глава 5.03.-Општинска управа/Народна библиотека „Рака Драинац“
- позиција 205- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 3.876.963 на 3.881.963
(увећава се за 5.000)
- позиција 206- Социјални доприноси на терет послодавца, са 680.863 на 675.863
(умањује се за 5.000)
- позиција 208- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, са 30.000 на 90.000
(увећава се за 60.000)
- позиција 209- Накнаде трошкова за запослене, са 35.000 на 37.000
(увећава се за 2.000)
- позиција 216- Услуге информисања, са 90.000 на 100.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 217- Стручне услуге, са 90.000 на 60.000
(умањује се за 30.000)
- позиција 218- Репрезентација, са 100.000 на 180.000
(увећава се за 80.000)
- позиција 220- Услуге културе, са 150.000 на 200.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 221- Остале специјализоване услуге, са 150.000 на 100.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 223- Текуће поправке и одржавање опреме, са 100.000 на 50.000 (умањује се за 50.000)
- позиција 225- Материјали за образовање и усавршавање запослених, са 50.000 на 30.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 226- Материјал за културу, са 140.000 на 190.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 230/1- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 220.000 на 270.000
(увећава се за 50.000)
- позиција 230/2- Остале накнаде штете, са 450.000 на 900.000
(увећава се за 450.000)
- позиција 233- Опрема за културу, са 100.000 на 50.000
(умањује се за 50.000)
(умањује се за 50.000)
- позиција 234- Нематеријална имовина, са 250.000 на 200.000
Уводи се нова позиција:
- позиција 206/1- Новчане честитке за децу запослених, економска класификација 413100,
са износом од 6.000
Измене у делу сопствених средстава:
(умањује се за 4.700)
- позиција 211- Енергетске услуге, са 5.000 на 300
- позиција 212- Комуналне услуге, са 2.000 на 4.700
(увећава се за 2.700)
- позиција 213- Услуге комуникације, са 5.000 на 30.000
(увећава се за 25.000)
- позиција 231- Административна опрема, са 20.000 на 9.000
(умањује се за 11.000)
(умањује се за 40.000)
- позиција 234- Нематеријална имовина, са 50.000 на 10.000
Уводе се нове позиције, у делу сопствених средстава:
- позиција 219- Остале опште услуге, економска класификација 423900,
са износом од 500
- позиција 230/1- Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483100,
са износом од 42.500
Глава 5.04.- Општинска управа/Спортски центар „Блаце“
- позиција 235- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 4.970.522 на 5.134.522
(увећава се за 164.000)
- позиција 237- Отпремнине и помоћи, са 20.000 на 0
(умањује се за 20.000)
- позиција 238- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, са 20.000 на 140.000
(увећава се за 120.000)
- позиција 241- Енергетске услуге, са 2.800.000 на 2.700.000
(умањује се за 100.000)
- позиција 242- Комуналне услуге, са 430.000 на 420.000
(умањује се за 10.000)
- позиција 243- Услуге комуникације, са 190.000 на 150.000
(умањује се за 40.000)
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- позиција 245- Трошкови службених путовања у земљи, са 40.000 на 20.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 246- Трошкови службених путовања у иностранство, са 30.000 на 0
(умањује се за 30.000)
- позиција 247- Административне услуге, са 1.525.000 на 1.265.000
(умањује се за 260.000)
- позиција 251- Стручне услуге, са 750.000 на 1.215.000
(увећава се за 465.000)
- позиција 252- Угоститељске услуге, са 150.000 на 180.000
(увећава се за 30.000)
- позиција 254- Остале опште услуге, са 2.700.000 на 3.260.000
(увећава се за 560.000)
- позиција 255- Медицинске услуге, са 100.000 на 60.000
(умањује се за 40.000)
- позиција 256- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 330.000 на 350.000
(увећава се за 20.000)
- позиција 259- Материјали за саобраћај,са 400.000 на 220.000
(умањује се за 180.000)
- позиција 260- Материјал за образовање, културу и спорт, са 110.000 на 80.000
(умањује се за 30.000)
- позиција 261- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 220.000 на 150.000
(умањује се за 70.000)
- позиција 262- Материјали за посебне намене, са 350.000 на 420.000
(увећава се за 70.000)
- позиција 263- Остале текуће дотације и трансфери, са 375.658 на 280.658
(умањује се за 95.000)
- позиција 266- Обавезне таксе, са 30.000 на 10.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 267- Новчане казне и пенали по решењу судова, са 1.104.000 на 190.000
(умањује се за 914.000)
- позиција 267/1- Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа,
са 957.000 на 2.370.000
(увећава се за 1.413.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 236/1- Новчане честитке за децу запослених, економска класификација 413100,
са износом од 36.000
Измене у делу сопствених средстава:
- позиција 254- Остале опште услуге, са 735.321 на 1.286.812
(увећава се за 551.491)
- позиција 262- Материјали за посебне намене, са 10.000 на 20.000
(увећава се за 10.000)
Уводе се нове позиције у делу сопствених средстава:
- позиција 236/2- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, економска
класификација 414100,
са износом од 150.000
- позиција 240- Трошкови платног промета и банкарских услуга, економска класификација 421100,
са износом од 500
- позиција 267- Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483100,
са износом од 38.000
Глава 5.05.- Општинска управа/Туристичка организација ,,Блаце“
- позиција 273- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, са 5.000 на 85.000
(увећава се за 80.000)
- позиција 274- Накнаде трошкова за запослене, са 100.000 на 70.000
(умањује се за 30.000)
- позиција 275- Трошкови платног промета и банкарских услуга, са 50.000 на 60.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 278- Услуге комуникације, са 100.000 на 110.000
(увећава се за 10.000)
- позиција 280- Трошкови службених путовања у земљи, са 180.000 на 160.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 284- Услуге информисања, са 700.000 на 650.000
(умањује се за 50.000)
- позиција 286- Репрезентација, са 350.000 на 450.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 287- Остале опште услуге, са 120.000 на 133.000
(увећава се за 13.000)
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(умањује се за 100.000)
- позиција 288- Остале специјализоване услуге, са 7.100.000 на 7.000.000
- позиција 289- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 50.000 на 40.000
(умањује се за 10.000)
- позиција 290- Текуће поправке и одржавање опреме, са 20.000 на 10.000
(умањује се за 10.000)
- позиција 291- Административни материјал, са 70.000 на 60.000
(умањује се за 10.000)
- позиција 293- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 200.000 на 180.000
(умањује се за 20.000)
- позиција 295- Остале текуће дотације и трансфери, са 446.502 на 478.502
(увећава се за 32.000)
- позиција 296- Обавезне таксе, са 15.000 на 0
(умањује се за 15.000)
- позиција 298- Залихе робе за даљу продају, са 5.000 на 0
(умањује се за 5.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 271/1- Новчане честитке за децу запослених, економска класификација 413100,
са износом од 21.000
Измене у делу сопствених средстава:
- позиција 272- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, са 130.000
на 180.000
(увећава се за 50.000)
Глава 5.06.- Општинска управа/Предшколска установа „Наша радост“
- позиција 299 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), са 20.108.662 на 19.906.662
(умањује се за 202.000)
- позиција 301- Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, са 200.000
на 95.000
(умањује се за 105.000)
- позиција 301/1- Отпремнине и помоћи, са 120.000 на 285.000
(увећава се за 165.000)
- позиција 302- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, са 50.000 на 537.350
(увећава се за 487.350)
- позиција 303- Накнада трошкова за запослене, са 400.000 на 456.000
(увећава се за 56.000)
- позиција 304- Награде запосленима и остали посебни расходи, са 45.000 на 80.000
(увећава се за 35.000)
- позиција 306- Енергетске услуге, са 1.200.000 на 1.140.000
(умањује се за 60.000)
- позиција 307- Комуналне услуге, са 320.000 на 380.000
(увећава се за 60.000)
- позиција 308- Услуге комуникације, са 100.000 на 95.000
(умањује се за 5.000)
(умањује се за 10.000)
- позиција 309- Трошкови осигурања, са 65.000 на 55.000
- позиција 310- Трошкови службених путовања у земљи, са 40.000 на 20.000 (умањује се за 20.000)
- позиција 316- Остале специјализоване услуге, са 345.000 на 410.000
(увећава се за 65.000)
- позиција 317- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, са 100.000 на 70.000
(умањује се за 30.000)
(увећава се за 50.000)
- позиција 319- Административни материјал, са 150.000 на 200.000
- позиција 321- Материјали за саобраћај, са 50.000 на 40.000
(умањује се за 10.000)
- позиција 322- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, са 2.700.000 на 2.800.000
(увећава се за 100.000)
- позиција 323- Остале текуће дотације и трансфери, са 1.706.710 на 1.710.710
(увећава се за 4.000)
Уводи се нова позиција:
- позиција 300/1- Новчане честитке за децу запослених, економска класификација 413100
са износом од 66.000
Уводи се нова позиција, у делу сопствених средстава:
- позиција 322- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, економска класификација
426800,
са износом од 50.612
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важи до 31. децембра 2019. године и биће
објављена у ,,Службеном листу општине Блаце“.
Број: I-400-2350/19
У Блацу, 07. децембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/14, 68/15-други закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 43. став 1.
тачка 63) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце", број 5/19),
Скупштина општине Блаце на седници одржаној 07. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Блаце за период од I до IX
2019. године, број III-04-400-1955/19, од 14.10.2018. године, Општинске управе - Одељења
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и јавне набавке.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.

Број: I-400-1955/19
У Блацу, 07.12.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић
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На основу члана 76., 77., 78. и 79. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/16, 113/17, 113/17
– други закон, 95/18 ), и члана 43. став 1. тачка 17) Статута општине Блаце („Службени лист
општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 07. децембра
2019. године, усваја

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
за 2020. годину

-

1) Постојећи број службеника и намештеника
на дан 01. децембар 2019.године
по радним местима

Радна места службеника на положају
Начелнике Општинске управе општине Блаце

Број извршилаца
1

Радна места намештеника
Дактилограф
Возач
Курир
Портир-домар
Хигијеничарка-спремачица

Број извршилаца
1
1
3
3
1

Звања службеника
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт

Број извршилаца
7
16
3
6
5

2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у
2020. години за коју се доноси Кадровски план
Радна места службеника на положају
Број извршилаца
Начелнике Општинске управе општине 1
Блаце
Звања службеника и намештеника
самостални саветник
саветник
млађи саветник
сарадник
млађи сарадник
виши референт
референт
млађи референт
намештеник

Број извршилаца
7
16
3
6
5
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3. Број приправника чији се пријем планира

Приправници
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Страна: 53

Број извршилаца
6
2
0

4. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
кабинету председника оштине Блаце.
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
4
1
1

5. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира
због повећања обима посла
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

Број извршилаца
8
1
1

6. Кадровски план Општинске управе општине Блаце за 2020. годину ступа на
снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: I-02-2357/19
У Блацу, 07.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 90. став 3. и члана
91. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2017, 27/2018-други закони и 10/2019), члана 8. став 1. и члана 9. став 1. и 2. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 18/10, 101/17,
113/17-други закон, 95/18-други закон и 10/19), члана 4. и члана 13. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-други закон, 81/05-исправка другог закона, 83/05исправка другог закона и 83/14-други закон), члана 46. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 83/14- други закон, 101/16-други закон и 47/18), и члана 43. став 1.
тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине
Блаце, на седници одржаној дана 07. децембра 2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„НАША РАДОСТ“ БЛАЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Предшколке установе „Наша радост“ Блаце.
Под променом оснивачког акта из става 1. Овог члана подразумева се усклађивање тог
оснивачког акта са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском
васпитању и образовању.
Члан 2.
Предшколска установа основана је Одлуком о оснивању Установе за децу предшколског узраста
„Наша радост“ Блаце („Међуопштински службени лист Ниш“ број 2/92).
Члан 3.
Предшколска установа основана је ради обезбеђивања предшколског васпитања и образовања,
исхране, неге, превентивне здравствене и социјалне заштите деце предшколског узраста, остваривање
припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и других посебних и
специјализованих програма.
II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 4.
Назив Установе је: Предшколска установа „Наша радост“ Блаце.
Оснивач предшколске установе „Наша радост“ Блаце је Скупштина општине Блаце (у даљем
тексту: Оснивач).
Седиште Предшколске установе је у Блацу, улица Браће Вуксановић, број 20.
Акт о мрежи дечијих вртића доноси Скупштина општине Блаце (у даљем тексту: Скупштина) на
основу критеријума које утврди Влада Републике Србије.
Члан 5.
Делатност Предшколске установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста.
У оквиру делатности из става 1. овог члана, Предшколска установа обавља послове који се
односе на:
1) обезбеђивање исхране, неге, превентивно здравствене и социјалне заштите деце
предшколског узраста;
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2) организовање различитих облика и програма у функцији остваривања неге, васпитања и
образовања деце, неговања језика и културе, науке и уметности, а према утврђеним
потребама и интересовањима деце и породице у складу са законом;
3) организовање одмора и рекреације деце предшколског узраста;
4) организовање програма подршке породици;
5) организовање рада са децом на болничком лечењу;
6) друге послове у складу са делатностима утврђеним законом и Статутом Предшколске
установе.
Прешколска установа може да обавља и другу делатност којом се унапређује и доприноси
квалитенијем и рационалнијем обављању образовања и васпитања (у даљем тексту: проширена
делатност), под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања у складу са
Законом.
Одлуку о проширењу делатности доноси Управни одбор Предшколске установе, уз сагласност
Министарства просвете.
Остваривање проширене делатности установе планира се Годишњим планом рада.
Установа послује у оквиру уписане делатности у судском регистру, сходно Закону о
класификацији делатности и води се под шифром:
85.10 - предшколско образовање,
88.91 - делатност дневне бриге о деци.
III ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 6.
Предшколска установа доноси развојни план, предшколски програм и годишњи план рада.
Развојни план јесте стратешки план развоја Предшколске установе који садржи приоритете у
остваривању васпитно-образовног рада, план и носиоце активности за сваку школску годину,
критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за рад
Предшколске установе.
Развојни план доноси Управни одбор Предшколске установе на предлог Стручног актива за
разојно планирање, за период од 3 до 5 година.
Предшколски програм доноси предшколска установа у складу са основама програма
прешколског васпитања и образовања.
Предшколски програм припремају одговарајући стручни органи установе, а доноси га орган
управљања предшколске установе у складу са Законом.
Предшколски програм доноси се на неодређено време и објављује се у складу са општим актом
Предшколске установе, а мења се по потреби, ради усаглашавања са насталим променама у току
његовог остваривања.
Годишњи план рада Предшколске установе доноси се до 15. септембра текуће године, у складу
са развојним планом и предшколским програмом.
Годишњим планом рада утврђују се време, место, начин и носиоци остваривања програма
образовања и васпитања.
Члан 7.
Средства за финансирање делатности Предшколске установе обезбеђују се:
1) из буџета Републике Србије, и то за:
-остваривање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу-у
трајању од четири сата дневно;
-остваривање предшколског програма за рад са децом са сметњама у развоју и
инвалидитетом;
-остваривање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу;
-развојне програме и пројекте Предшколске установе, као и учешће Републике у области
инвестиција и стручног усавршавања запослених, у складу са утврђеним средствима, а
према програмима и критеријумима које прописује министар просвете.
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2) из буџета Општине, и то за:
-остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и
целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у
висини од 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате,
накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине и помоћи
запослених у Предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим
оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе;
-остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије,
осим оних оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике;
-стручно усавршавање запослених;
-превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од 2 км;
-превоз запослених;
-капиталне издатке;
-заштиту и безбедност деце и ученика;
-друге текуће расходе осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.
3) од корисника услуга, и то од:
-учешћа родитеља у цени боравка деце, према ценовнику који утврди надлежни орган
оснивача;
-финансирања одмора и рекреације деце;
-пружање других услуга у складу са Статутом Предшколске установе.
Од обавеза плаћања, у целодневном и полудневном боравку, изузимају се деца без родитељског
старања, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и деца из материјално угрожених породица, у
складу са прописима којима се уређују финансијска подршка породици са децом.
4) из других извора - у складу са законом.
Члан 8.
Предшколска установа стиче средства за рад извршавањем програма делатности према врсти,
обиму, квалитету и утврђеним ценама.
Цена услуга у Предшколској установи, начин и услове регресирања утврђује оснивач.
Члан 9.
Предшколска установа је правно лице и то стиче уписом у судски регистар, кад надлежни орган
утврди да су испуњени услови за почетак рада и обављање делатности.
IV ОДНОС ОСНИВАЧА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 10.
Предшколска установа не може вршити промене у регистрацији и обављању делатности из
члана 3. ове Одлуке без сагласности оснивача.
Одлука о промени регистрације, уз сагласност оснивача, доноси се на начин утврђен Статутом
Предшколске установе.
Члан 11.
Скупштина општине Блаце:
-даје сагласност на Статут, Годишњи план рада, статусне промене, промену делатности,
почетак и завршетак радног времена у установи;
-доноси акт о мрежи предшколских установа на основу критеријума које утврди Влада;
-именује и разрешава чланове Управног одбора;
-разматра и усваја Извештаје о раду установе.
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Члан 12.
Предшколска установа је дужна:
-да доставља Скупштини све акте на које иста даје сагласност, усваја и доноси;
-доставља План финансијског пословања надлежној организационој јединици Општинске
управе општине Блаце, и друге акте у складу са законом и другим прописима.
V ОРГАНИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 13.
Органи Предшколске установе су: директор, Управни одбор, стручни и саветодавни органи у
складу са законом, Статутом и другим општим актима Предшколске установе.
Члан 14.
Директора Предшколске установе именује министар, на период од четири године.
Директор установе се бира на основу конкурса, који расписује Управни одбор установе,
најраније шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека мандата директора.
Орган управљања образује Комисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија) од непарног
броја чланова, која је задужена за спровођење поступка избора директора и сачињавање извештаја који
доставља органу управљања.
Орган управљања, на основу извештаја Комисије сачињава образложену листу кандидата који
испуњавају услове и предлог за избор директора који достављају министру, након чега министар врши
избор директора.
Орган управљања са директором закључује уговор о раду на одређено време.
Уколико је директор именован из реда запослених у тој установи, доноси се решење о
премештају на радно место директора, а уколико је именован из реда запослених код другог
послодавца, остварује право на мировање радног односа.
Дужност директора престаје: истеком мандата, на лични захтев, навршењем 65 година живота и
разрешењем, под условима и на начин прописан Законом и Статутом установе.
Министар доноси одлуку о престанку дужности директора, односно у случају наступања услова
за разрешење - решење о разрешењу у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у року од једне
године од наступања услова за разрешење.
У установи се може поставити вршилац дужности директора, кога именује министар до избора
новог директора, у року од осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности
директора.
За вршиоца дужности директора установе може да буде именовано лице које испуњава услове
прописане за директора установе, осим положеног испита за директора установе и то до избора
директора, најдуже шест месеци.
Након престанка дужности, вршилац дужности има право да се врати на послове које је обављао
пре именовања.
Права, обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности директора
установе.
Члан 15.
Директор руководи и организује рад Предшколске установе и одговоран је за законитост рада и
за успешно обављање делатности Предшколске установе.
Директор за свој рад одговара Управном одбору Предшколске установе и ресорном министру.
Осим послова утврђених законом и Статутом Предшколске установе, директор:
-планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности
Предшколске установе;
-стара се о осигурања квалитета, самовредновању, стварању услова за спровођење
спољашњег вредновања, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно
васпитног рада;
-стара се о остваривању развојног плана Предшколске установе;
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-одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за
одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са законом;
-сарађује са органима оснивача, организацијама и удружењима;
-планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања васпитача и
стручних сарадника;
-организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног
рада и педагошке праксе и преузима мере за унапређивање и усавршавање рада васпитача
и стручних сарадника;
-предузима мере у случајевима повреде забрана утврђених законом;
-предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног
саветника, као и других инспекцијских органа;
-обавезан је да благовремено информише запослене, децу и родитеље, односно друге
законске заступнике, стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за
рад установе у целини;
-образује стручна тела и тимове;
-усмерава и усклађује рад стручних органа у Предшколској установи;
-обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности запослених
у складу са законом;
-сарађује са родитељима, односно старатељима деце;
-подноси извештај о свом раду и раду Предшколске установе Управном одбору, најмање
два пута годишње;
-доноси акт о организацији и ситематизацији послова у Предшколској установи, на коју
даје сагласност Управни одбор;
-врши и друге послове у складу са законом, Статутом и другим актима Предшколске
установе.
Члан 16.
Управни одбор је орган управљања Предшколске установе.
Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Чланове Управног одбора Предшколске установе именује и разрешава Скупштина општине, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.
Управни одбор Предшколске установе чине по три представника запослених, родитеља и
оснивача.
Чланове Управног одбора из реда запослених предлаже Васпитно образовно в еће, а из реда
родитеља Савет родитеља тајним изјашњавањем.
Скупштина општине одлучује о предлогу овлашћеног предлагача.
Чланови Управног одбора се именују на период од четири године.
Поступак за именовање чланова органа управљања покреће се најкасније три месеца пре истека
мандата претходно именованим члановима, а предлог овлашћених предлагача доставља Скупштини
јединице локалне самоуправе најкасније месец дана пре истека мандата претходно именованим
члановима.
Председник и чланови Управног одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.
Скупштина ће разрешити пре истека мандата поједине чланове, укључујући и председника, на
лични захтев члана и ако:
-Управни одбор доноси незаконите одлуке;
-члан Управног одбора неоправданим одсуствовањем или несавесним радом онемогућава
рад Управног одбора;
-у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилност;
-овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана Управног одбора због
престанка основа по којем је именован у Управни одбор;
-правоснажном пресудом буде осуђен за кривична дела утврђена законом;
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-заступа интересе више структура, осим чланова синдиката, или су послови и дужност,
односно функција неспојиви са обављањем послова у Управном одбору, као и ако је
именован за члана органа управљања или за директора друге установе.
Изборни период новоименованог појединог члана Управног одбора траје до истека мандата
Управног одбора.
VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Управни одбор Предшколске установе:
-доноси Статут, правила понашања у Предшколској установи и друге опште акте и даје
сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
-доноси предшколски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о
њиховом остваривању, вредновању и самоврдновању;
-утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета;
-доноси финансијски план Предшколске установе;
-усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о рекреативном боравку,
летовању и зимовању деце;
-доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
-расписује конкурс за избор директора;
-даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
-одлучује о правима и обавезама директора установе;
-одлучује по жалби на решење директора;
-обавља и друге послове у складу са законом, овом одлуком, Статутом и другим општим
актима Предшколске установе.
Члан 18.
Почетак и завршетак радног времена у предшколској установи утврђује установа, по
прибављеном мишљењу Савета родитеља предшколске установе, уз сагласност оснивача.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Запослени у Предшколској установи остварује право на штрајк у складу са Законом о штрајку,
под условом да се обезбеди минимум процеса рада, који обухвата:
-пријем и боравак деце, исхрану, негу и превентивно-здравствену заштиту деце;
-безбедност деце, запослених и објеката у време трајања штрајка у свим објектима у којима
се обезбеђује делатност предшколског васпитања и образовања.
Начин обезбеђивања минимума процеса рада утврђује општим актом директор установе, по
прибављеном мишљењу штрајкачког одбора.
Члан 20.
Инспекцијски и стручно-педагошки надзор над радом Предшколске установе врши
Министарство просвете.
У вршењу инспекцијског и стручно-педагошког надзора Министарство просвете може да
забрани рад Предшколске установе, под условима и на начин прописаним законом.
Члан 21.
Стручно-педагошки надзор врши просветни саветник, у складу са законом.
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Члан 22.
Директор предшколске установе именован по прописима који су важили до ступања на снагу ове
Oдлуке наставља са обављањем функције до истека мандата.
Управни одбор је дужан да радно-правни статус директора усклади са одредбама закона којим се
уређују основи система образовања и васпитања.
Члан 23.
На питања која нису регулисана овом Одлуком непосредно се примењују одредбе Закона о
основама система образовања и васпитања и других прописа којима се уређују област предшколског
васпитања и образовања.
Члан 24.
Обавезује се Предшколска установа „Наша радост“ Блаце, да у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, усагласи Статут, организацију и начин рада са овом Одлуком, Законом о основама
система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању.
Члан 25.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Установе за децу
предшколског узраста „Наша радост“ Блаце („Међуопштински службени лист Ниш“ број 2/92).
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.
Број: I-022-2341/2019
УБлацу, 07. децембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије", број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 3. и 4. Закона о
јавним службама („Службени гласник Републике Србије“ број 42/91, 71/94, 79/05-други закон, 81/05исправка други закон, 83/2005- исправка други закон и 83/14-други закон) и члана 43. став 1. тачка 10)
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 07. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНОВАЊУ
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „БЛАЦЕ“

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о оснивању Спортског центра „Блаце“
( „Службени лист општине Блаце“ број, 6/07,5/15 и 13/16) тако што се:
У члану 2. Одлуке број I-022-2151/16 од 16.12.2016.године мења се назив установе „Спортски
центар „Блаце“, тако да сада гласи „Установа за одржавање објеката у својини општине Блаце „Блаце“.
Члан 2.
Члан 3. Одлуке број: I-022-1026/07 од 18.12.2007.године, мења се и гласи:
„ Претежна делатност установе:
- 81.10. - услуге одржавања објеката.
- 52.21. - услужне делатности у копненом саобраћају.
- 93.29. - делатност забавних и рекреативних делатности.
- 81.30. - услуге уређења и одржавања околине.“
Члан 3.
Члану 3. Одлуке број: I-022-2151/16 од 16.12.2016.године, мења се и сада гласи:
„ У обављању делатности оснивач преноси на установу вршење следећих јавних овлашћења:
1. Управљање и одржавање објеката: спортске хале и игралишта за мале спортове, комплекс
базена и тениских терена.
2. Преузима одговорност за одржавање манифестација спортског карактера.
3. Управљање и одржавање Спортском халом „Чика Душко Јовановић“ у Блацу, пратећих
објеката, терена око хале по доброчиним односно тржишним условима.
4. Установа обавља и друге послове за развој рекреативних активности у општини Блаце.“
Члан 4.
У свему осталом Одлуке број: I-022-1026/07 од 18.12.2007.године и I-022-2151/16 од
16.12.2016.године ( „Службени лист општине Блаце“ број, 6/07,5/15 и 13/16) остају неизмењене.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“
Број: I-02-2348/19
У Блацу, 07.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ број 15/16) и члана 43. став 1. тачка 12) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 07. децембра 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Члан 1.
Спроводи се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Блаце“, са седиштем у Блацу.
Члан 2.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за именовање директора
јавних предузећа на територији општине Блаце.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије и на званичној интернет страници општине Блаце, у року од осам дана од дана
доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора.
Члан 4.
Решење о именовању директора објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије“ и „Службеном листу општине Блаце“.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“
Број: I-119-2067/2019
У Блацу, дана 07. децембра 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/16-други закон и 47/2018),
члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 -усклађени динарски износи, 125/2014 усклађени динарски износи, 95/2015 -усклађени динарски износи, 83/2016, 91/2016 усклађени динарски износи, 104/2016-други закон и 96/2017-усклађени динарски износи,
89/18-усклађени динарски износи и 95/18-други закон), члана 64, 207. и 209. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 2. и 8.
Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије", бр. 18/16), Анекса Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити број
II-400-647/19-1 од 11.10.2019. године, и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 07. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних
расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину, („Службени лист општине Блаце“,
број 10/19), врши се измена на следећи начин:
У члану 2. Одлуке, у табели, испод колоне означене „Укупан износ по услузи из
средстава наменског трансфера за 2019. годину“, за тачку 2) „Помоћ у кући“, врши се
измена тако што се новчана средства у износу од 1.985.690,74 динара, замењују износом
3.985.690,74 динара, и испод колоне означене „Учешће ЈЛС по услузи из сопствених
извора-прихода“ за тачку 2) „Помоћ у кући“, врши се измена тако што се новчана средства
у износу од 5.014.309,26 динара замењују износом 3.014.309,26 динара, тако да табела сада
гласи:
Услуге социјалне заштите које се финансирају из
средстава наменског трансфера за 2019. годину

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трансфера
за 2019. годину

1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3.985.690,74
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно 3.985.690,74

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
– прихода

3.014.309,26

3.014.309,26
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Члан 2.
У свему осталом Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину („Службени лист
општине Блаце“, број 10/19) остаје неизмењена.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ова Одлука постаје саставни део Одлуке о реализацији буџета
јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за
2019. годину („Службени лист општине Блаце“, број 10/19).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-400-1971/2019
У Блацу, 07. децембара 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије“, број 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење) и члана 43.
став 1. тачка 18) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19),
решавајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 07. децембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Ценовника комуналних услуга Јавног
комуналног предузећа „Блаце“, у Блацу, бр. 3224, од 25.12.2017. године, у погледу пружања
услуга централног грејања, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Блаце“,
у Блацу, под бројем 2712, на седници одржаној дана 15.10.2019. 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 и архиви.
Број: I-38-2000/2019
У Блацу, 07. децембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 30. Закона о предшколском образовању и васпитању
(„Службени гласник Републике Србије“, број 18/10, 101/17-други закон, 95/2018други закон и 10/19) и члана 43. став 1. тачка 11) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на
седници одржаној дана 07.12.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ НАША РАДОСТ“ У БЛАЦУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Предшколској установи „Наша радост“, у Блацу,
на основу захтева број 427 од 21.10.2019. године за упис већег броја деце у радној
2019/20. години у јасленим и вртићким групама до 20% већег броја у односу на
важеће нормативе.

II
Решењем известити: Предшколску установу „Наша радост“, у Блацу и
архиву Скупштине општине.
III
Решењем ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“.
Број: I-60-1979/2019
У Блацу, 07.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/16) и члана 43. став 1. тачка 53. Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници
одржаној дана 07. 12. 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Одлуку о усвајању финансијског извештаја за
трећи квартал у 2019. години Јавног комуналног предузећа „Блаце“ са седиштем у
Блацу, тј. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из
програма пословања Јавног комуналног предузећа „Блаце“ са седиштем у Блацу, за
период од 01.01.2019.године до 30.09.2019. године, коју је донео Надзорни одбор под
бројем 2777 од 31.10.2019. године.

II
Решењем известити: Јавно комунално предузеће „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“.
Број: I-023-2047/2019
У Блацу, 07.12.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце
(„Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце на седници
одржаној дана 07. 12. 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Блаце“, број 2717 од 15.10.2019. године, о измени и допуни Финансијског
плана Јавног комуналног предузећа „Блаце“ за 2019. годину.
II
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви Скупштине
општине Блаце.

III
Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-400-2001/2019
У Блацу, дана: 07.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије”, број 72/09, 81/09 исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-други
закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,
број 129/07, 83/2014 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), чл. 1, 2, 3, 4, 12, 13. и 18.
Правилник о начину и поступку избора чланова Комисије за стручну контролу планских
докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за
планове јединице локалне самоуправе и Комисије за стручну контролу урбанистичког
пројекта, праву и висини накнаде члановима Комисије, као и условима и начину рада
Комисија („Службени гласник Републике Србије”, број 32/19–27) и члана 43. став 1. тачка
6) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 07. децембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
I
Образује се Комисије за планове Општине Блаце (у дањем тексту Комисија), у
следећем саставу:
Председница Комисије:
1. Снежана Савић, дипл. инж. грађ., из Блаца, ул. Карађорђева бр. 95, самостални пројектант и
одговрни извођач објеката у хидроградњи –Радња за пројектовање и изградњу СДМ
Кашевар, са лиценцом/ама ИКС бр. 313 9437 04 и 314 6919 04, на предлог локалне
самоуправе.

Заменица председнице Комисије:
2. Гордана Недељковић, дипл. инж. арх., из Крушевца, ул. Јосифа Маринковића 14, запослена
у Јавном предузећу за урбанизам и пројектовање Крушевац, са лиценцом/ама ИКС бр. 200
0027 03 и 300 2736 03, на предлог Министарства.

Секретар Комисије:
3. Зоран Кнежевић, дипл. инж. ел., из Блаца, ул. Карађорђева бр. 162, запослен у АД
Електромрежа Србије, руководилац Погона Крушевац, са лиценцом/ама бр. 350 Н553 09,
351 Н492 09, 450 D759 09, 451 D690 09, координатор за БЗР у фази пројектовања и
Координатор за БЗР у фази извођења радова, на предлог локалне самоуправе.

Чланови Комисије:
4. Бојана Вукадиновић, дипл. инж. грађ. одсек високоградња, из Прокупља, ул. Југ Богданова
113/27, запослена у ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, са лиценцом/ама ИКС
бр. 317 8389 04, 411 А991 07, 201 1491 15, 203 0878 05, на предлог локалне самоуправе.
5. Звонко Марковић, дипл. инж. арх., из Крушевца, запослен у Политехничкој школи
„Милутин Миланковић“, Крушевац, са лиценцом/ама ИКС бр. 200 10 13 07 и 300 25 88 03.,
на предлог Министарства.

II
Комисија за планове Општине Блаце обавља:
- стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената из надлежности
локалне самоуправе,
- обавља стручну проверу усклађености урбанистичких пројеката са планским
документима и Законом о планирању и изградњи,
- обавља стручну контролу планских докумената из надлежности јединице локалне
самоуправе,
- обавља послове јавног увида у плански документ из надлежности локалне самоуправе,
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- и друге послове предвиђене Законом и подзаконским актима.
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III
Мандат председника и чланова Комисије траје четири (4) године. Комисија ради у
седницама и одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

IV
Комисија ради у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–УС, 98/13–УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и осталом пратећом важећом законском регулативом
из ове области (уредбе, правилници, прописи, одлуке и сл.).
Комисија ближе уређује свој рад Пословником о раду комисије, који предлаже
председник Комисије и доноси га Комисија већином гласова на конститутивној седници.
Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници,
начин вођења записника, начин гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања
записника, односно извештаја о обављеној стучној контроли.
V
Комисија, може образовати радне тимове за поједина сложена питања из области:
саобраћаја, пејзажног уређења и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане
реконструкције, инфраструктуре, као и за техноекономска питања и архитектонско
обликовање.
Комисија закључком о образовању радног тима одређује број чланова и састав радних
тимова.
VI
Комисија се финансира средствима из буџета Општине Блаце.
Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу
јединице локалне самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног
увида и којима није у опису посла обављање послова из делокруга рада комисије. Висина
накнаде једнака је износу од 25% од просечне нето зараде по запосленом у Републици
Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике.
Члановима Комисије који живе ван територије општине Блаце, припада право на
накнаду трошкова доласка на седнице у висини превозне карте у јавном саобраћају или
потрошеној количини горива, уколико члан/ови Комисије долази аутом.
VII
Ступањем на снагу овог решења, престају да важе решења СО Блаце бр. I-02-1639/15
од 22.12.2015. год. („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 9/15), бр. I-02-1714/18 од 14.10.2018.
год. („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 9/18), бр. I-02-477/18 од 05.03.2018. год. („Сл. лист
Општине Блаце“, бр. 4/18), бр. I-02-516/17 од 11.03.2017. год. („Сл. лист Општине Блаце“,
бр. 2/17), бр. I-02-517/17 од 11.03.2017. год. („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 2/17) и бр. I02-682/17 од 31.03.2017. год. („Сл. лист Општине Блаце“, бр. 4/17).
VIII
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: I-350-2174/19
У Блацу 07. децембра 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник
Републике Србије'', број 36/11, 99/11, 83/14-други закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 32.
став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 43. став 1. тачка 6)
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19), Скупштина
општине Блаце, на седници одржаној дана 07. децембра 2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЧЛАНА
ДРУШТВА ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ „БЛАЦЕ“ ДОО
I КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак функције представника члана друштва
Ветеринарска станица „Блаце“ доо Блаце, испред општине Блаце:
- Мирољубу Марковићу, помоћнику председника општине Блаце, из Блаца-на
лични захтев-писане оставке број I-02-2378 од 05.12.2019.године.
II ИМЕНУЈЕ СЕ представник члана друштва Ветеринарска станица „Блаце“ доо
Блаце, испред општине Блаце:
- Дејан Томић, професор музичке културе из Блаца
III Решењем известити: разрешеног, именованог, Ветеринарску станицу „Блаце“
доо, Одељење за привреду, локално економски развој и заштиту животне средине
Општинске управе општине Блаце и архиву Скупштине општине Блаце.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу општине Блаце“
Број: I-02-2378/2019
У Блацу, 07.12.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р.
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