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На основу члана 39. и 192. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“,
бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 87. став 2. Статута Општине Блаце
(„Сл. лист Општине Блаце, бр. 7/08 и 8/13), Општинско веће Општине Блаце, на седници
одржаној дана 01.10.2014. године, решавајући по захтеву в.д. начелника Општинске управе
Општине Блаце, доноси
РЕШЕЊЕ
I Ставља се ван снаге решење бр. II-02-978/2014, од 01.08.2014. године, којим је дата
сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији послова у Општинској управи Општине Блаце, коју је донео в.д. начелник
Општинске управе, број III-02-977/2014, од 01.08.2014. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у „Службеном листу Општине Блаце“.
IV Решење доставити Општинској управи и архиви овог органа.
Број: II-02-1335/2014
У Блацу, 01.10.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 –
аутентично тумачење и 44/14 – др. закон). члана 194. став 2. Закона о општем управном
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10), члана 68. став 1.
тачка 2. Статута општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 7/08 и 8/13) и Одлуке о
условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине Блаце“, бр. 10/12),
решавајући по захтеву Јавно комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Општинско
веће општине Блаце, на седници одржаној дана 13.10.2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правила о раду дистрибутивног система топлотне
енергије, који је донео Управни одбор Јавно комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у
Блацу, под бројем 1320/1, на седници одржаној дана 23.11.2012. године.
II
II Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у „Службеном листу
општине Блаце“.
III
Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Блаце“ и архиви овог Већа.
Број: II-352-1309/2014
У Блацу, 13.10.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/06,
47/11 и 93/12) и члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број:
7/08 и 8/13), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 20.11.2014. године,
ОДЛУКА О ОТПИСУ КАМАТЕ
1.ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ОБВЕЗНИЦИ (правна лица, предузетници и физичка лица ) плаћања
камате на :
- обрачунати дуг пореза на имовину за физичка лица,
- пореза на
имовину и земљиште за правна лица,
- обрачунати дуг накнаде за коришћење грађевинског земљишта, предвиђене Одлуком о
накнади за коришћење грађевинског земљишта ( ,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 1/11),
- Обрачунат дуг накнаде за самодопринос на приходе од обављања самосталних делатности,
предвиђене Одлуком о самодоприносу за изградњу и одржавање локалних путева и комуналних објеката
за територију општине Блаце за период од 2007-2012 (,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 5/07),
- обрачунати дуг накнаде за заштиту и унапређење животне средине, предвиђене Одлуком о
накнади за заштиту и унапређење животне средине ( ,,Сл. лист општине Блаце”, бр. 2/10 и 4/11),
- обрачунати дуг комуналне таксе, за истицање фирме на пословном простору, по таксеној
тарифи из тарифног броја 1. Одлуке о локалним комуналним таксама ( ,,Сл. лист општине Блаце”, бр.
1/06, 4/11 и 3/13), у односу на укупно утврђену обавезу обвезника за 2014. годину као и претходне
године утврђену решењем Општинске управе општине Блаце- Службе за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију,
- потпуно, уколико главни дуг измири до 31.12.2014. године.
Образложење
Приходи од пореза на имовину, накнаде за заштиту и унапређење животне средине, накнаде за
коришћење грађевинског земљишта, комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
представљају део, по значају, најважнијих изворних прихода остварених на територији општине Блаце
предвиђене Одлуком о буџету Општине Блаце за 2014. годину. Током рада Служба за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију је уочила дуговања обвезника физичких и правних лица са каматом,
као и интересовање грађана за уплату главног дуга без камате. У интересу грађана општине Блаце и
већег прилива средстава у буџету, предлажемо доношење Одлуке о отпису камате за 2014. годину по
основу изворних локалних јавних прихода.
Раније ставом два члана 70.ЗППА било је прописано да се распоред плаћања врши по следећем
редоследу:
1.износ главне пореске обавезе,
2. камата,
4. казне
Након измена ЗППА став два овог члана гласи:
1. трошкови наплате,
2. камата,
3. износ главне пореске обавезе
Наведена промена распореда уплаћеног износа по основу пореских давања, сходно члану 82 измене
закона примењиваће се од 01.01. 2015.године односно закључно са децембром 2014.године.
Сагледавајући услове пословања и (не)могућности остварења профита, као и тешку финансијску
ситуацију наших суграђана, сврха доношења ове Одлуке била би подстицајна, чиме би се поспешило
плаћање пореских обавеза и омогућио отпис камате закључно са 31.12.2014.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Блаце“.

Број: II-436-1512
У Блацу,20.11.2014. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић
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На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 86. став 1. Статута Општине Блаце („Службени
лист Општине Блаце“, бр. 7/08 и 8/13), a у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији послова у Општинској управи општине Блаце, бр. III-02-588/2014, од
24.04.2014. године, Председник општине Блаце, дана 01.10.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

I ПОСТАВЉА СЕ Пaвловић Милош, за помоћника Председника општине Блаце, за
област спорта и физичке културе и развој месних заједница, почев од 02.10.2014. године.
II Именовани је на сталном раду и права, обавезе и одговорности из рада и по основу
рада и радног односа остварује у Општинској управи општине Блаце.
III Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
IV Решењем известити: именованог, Службу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, Персоналну службу и архиву овог органа.
Број: II-02-1342/14
У Блацу, 01.10.2014. године
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Иван Бургић
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ...., 62/13,
63/13 – испр и 108/13), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, број 7/08 и 8/13) и члана 13. и 14. Одлуке о буџету општине Блаце за 2014.
годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 8/13), решавајући по захтеву Спортско туристичко
трговинског центра „Нирвана“, са седиштем у Блацу, Председник општине Блаце, дана
01.10.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Спортско туристичко трговинском центру „Нитвана“, са седиштем у Блацу,
одобравају се новчана средства у износу од 455.000,00 динара (400.000 + 55.000), са позиције
413 „текућа резерве“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499120, организациона
шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, за правно
заступање – трошкове адвокатских услуга (400.000 динара) и за трошкове остале стручне услуга
(рачуноводствене услуге) (55.000 динара), по захтеву СТТЦ „Нирвана“, број 199/14, од
17.09.2014 . године.
2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун СТТЦ „Нирвана“.
3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које
су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру раздела 9.
Спортско туристичко трговински центар „Нирвана“, 400.000 дин. на нову позицију 258/1.
„адвокатске услуге““, економска класификација 423520 и 55.000 дин. на позицију 258/2 „остале
стручне услуге“, економска класификација 423599, функционална класификација 860.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1257/14
У Блацу, 01.10.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 63/1363/13
– испр и 108/13), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист општине
Блаце“, број 7/08 и 8/13) и члана 13. и 14. Одлуке о буџету општине Блаце за 2014. годину („Сл.
лист општине Блаце“, број 8/13), решавајући по захтеву Средње школе, са седиштем у Блацу,
Председник општине Блаце, дана 02.10.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Средњој школи, у Блацу, одобравају се новчана средства, у износу од 51.120,00
динара, са позиције 413 „текућа резерва“ буџета општине Блаце, економска класификација
499120, организациона шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална
класификација 160, за поправку фотокопирног апарата, куповину резарвних делова за текућа
одржавања и прање тепиха, по рачунима: „Национал сервис“ д.о.о. Ниш, фактура бр. 1840/2014,
од 15.09.2014. год. (28.020,00); Радње за хемијско чишћење тепиха „Марко“ Блаце, пр. Зорана
Марковића, рачун бр. 15/14, од 05.09.2014. год. (7.300,00); Агенције за безбедност и здравље на
раду „М систем“ Ниш, пр. Дејана Милојевића, рачун од 10.09.2014. год. (3.000,00) и СТР
„Водотерм“ Блаце, пр. Миле Маринковић, отпремница бр. 470/9 (5.800,00), а по захтеву Средње
школе, бр. 701, од 15.09.2014. год..
2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Средње школе.
3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које
су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, преносом средстава из тачке 1. и уписом истих на Раздео 5. Средња школа,
увећањем позиције 124 „текуће поправке и одржавање опреме“, економска класификација
425260, функционална класификација 920.
Број: II-400-1236/2014
У Блацу, 03.10.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.

9
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр. и 108/13), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута Општине
Блаце („Сл. лист Општине Блаце“, број 7/08 и 8/13) и члана 5., 11. и 13. Одлуке о буџету
Општине Блаце за 2014. годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 8/13), Председник општине
Блаце, дана 07.10.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Oдобравају се новчана средства у износу од 329.975,00 динара, са позиције 414
„текућа резерве“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499120, организациона
шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, за исплату
накнада на име неискоришћених годишњих одмора за 2014. годину, по захтевима бивших
функционера општине Блаце (усвојених актом Комисије за административна питања
Скупштине општине Блаце, у даљем тексту. Комисија), и то:
- Милијани Ђурковић Вучетић, нето износ од 105.064,80 динара (бруто 125.077,12)
(Закључак Комисије бр. III-131-781/14-1, oд 18.09.2014. године;
- Ненаду Миливојевићу, нето износ од 84.842,00 динара (бруто 101.002,36) (Закључак
Комисије бр. I-120-750/14-1, oд 18.09.2014. године; и
- Миливоју Ралићу, нето износ од 87.272,00 динара (бруто 103.895,22) (Закључак
Комисије бр. III-120-7451/14-1, oд 18.09.2014. године.
2. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које
су иста одобрена.
3. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих оквиру раздела 15
Специјализоване услуге, на нову позицију 395/2. „Остале накнаде штете“, економска
класификација 485110 , функционална класификација 160.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1362/14
У Блацу, 07.10.2014. године
ГА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, ...., 62/13,
63/13 – испр и 108/13), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, број 7/08 и 8/13) и члана 13. и 14. Одлуке о буџету општине Блаце за 2014.
годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 8/13), решавајући по захтеву Спортско туристичко
трговинског центра „Нирвана“, са седиштем у Блацу, Председник општине Блаце, дана
09.10.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈА
1. Одобравају се промене у апропријацијама, у оквиру раздела 9. Спортско туристичко
трговинском центру „Нирвана“ Одлуке о буџету општине Блаце за 2014. годину („Сл. лист
Општине Блаце“, број 8/13“) у позицијама 261, 262 и 280.
2. Промене у апропријацијама се имају извршити на следећи начин:
Позиција 261 „обележавање значајних датума“ умањује се за 75.000,00 динара, и након
извршене промене износи 1.425.000,00 динара,
Позиција 280 „административна опрема“ умањује се за 75.000,00 динара, и након
извршене промене износи 1.425.000,00 динара
Позиција 262 „текуће поправке и одржавање зграда“ увећава се за 150.000,00 динара, и
након извршене промене износи 950.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Образложење
Спртско туристичко трговинско предузеће „Нирвана“, са седиштем у Блацу, обратило се
захтевом бр. II-400-1363714, oд 03.10.2014. године, Председнику општине Блаце, органу
надлежном за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом, да им се због
потребе реновирања објекта спортске хале (изградња помоћних просторија испод степеништа)
одобри пренос средтава са позиција 261 „обележавање значајних датума“ и 280
„административна опрема“, где су се иста, услед уштеда, јавила као вишак, преусмере у корист
апропријације 262 „текуће поправке и одржавање зграда“. По мишљењу Служба за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију створени СУ услови за реализацију овог захтева,
и у том смислу одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Број: II-400-1363/14
У Блацу, 09.10.2014. године
ГА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13-испр. и 108/13), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута Општине
Блаце („Сл. лист Општине Блаце“, број 7/08 и 8/13) и члана 5., 11. и 13. Одлуке о буџету
Општине Блаце за 2014. годину („Сл. лист Општине Блаце“, број 8/13), решавајући по захтеву
Културног центра „Драинац“, са седиштем у Блацу, Председник општине Блаце, дана
17.10.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Културном центру „Драинац“, са седиштем у Блацу, одобравају се новчана
средства у износу од 51.000,00 динара, са позиције 414 „текућа резерве“ буџета Општине
Блаце, економска класификација 499120, организациона шифра корисника буџетских средстава
70298, функционална класификација 160, за новчане казне и пенале по решењу суда, по захтеву
Културног центра, број 133/14, од 16.10.2014. године.
2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на рачун Културног центра
„Драинац“.
3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за које
су иста одобрена.
4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих оквиру раздела 6.
Културног цента „Драинац“, на нову позицију 182/1. „новчане казне и пенали по решењу
судова““, економска класификација 483110, функционална класификација 820.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1431/14
У Блацу, 17.10.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.
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На основу члана 69. став 3. и 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09,
....... и 63/13-испр. и 108/2013), члана 65. став 1. тачка 3. и 5. Статута општине Блаце („Сл. лист
oпштине Блаце“, број 7/08 и 8/13) и члана 13. и 14. Одлуке о буџету Општине Блаце за 2014.
годину („Сл. лист oпштине Блаце“, број 8/14), Председник општине Блаце, дана 30.10.2014.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
1. Oдобравају се новчана средства у износу од 20.000,00 динара, са позиције 413
„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499120, организациона
шифра корисника буџетских средстава 70298, функционална класификација 160, ради исплате
новчаног потраживања на име накнаде штете причињене Николић Илији, од стране пса
луталице, по Споразуму о мирном решавању спора, бр. 31/14. од 29.10.2014. године, између
предлагача Николић Илије, из Блаца и в.д. Опшштинског правобраниоца општине Блаце.
2. Одобрена средства пренети са жиро рачуна буџета на текући рачун предлагача.
4. Реализацију овог решења извршиће Служба за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у оквиру раздела
15. Специјализоване услуге, позиција 394 „Новчане казне – пенали по решењу суда“, економска
класификација 483110, организациона шифра корисника буџетских средстава 04432,
функционална класификација 160.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Број: II-400-1514/14
У Блацу, 30.10.2014. године
ГА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Иван Бургић с.р.

