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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 и 31/19), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 

83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и  члана 43. став 1. тачка 67. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце 

на седници одржаној 05.09.2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

Члан 1. 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета општине Блаце за период од I до VI 

2019.године, број:II-400-1334/2019 од 02.09.2019. године, општине Блаце. 

 

Члан 2. 

 

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

општине Блаце“. 

 

 

 

 Број: I-400-1334/2019 

 У Блацу, 05.09.2019. 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 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-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, 89/2018- усклађени динарски износи и 95/2018-други закон), члана 64. и 

209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 20. тачка 

17), члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије" број 18/16) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 05.09.2019.године, донела је 

 

  

   О Д Л У К У  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ 

ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Блаце које се финансирају из 

средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у 2019. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2019. годину, у 

висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским 

трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским трансферима у 

социјалној заштити за 2019. годину, број: II-400-647/19 од 26. марта 2019. године, закљученим између 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Општине Блаце. 

 

Члан 2.  

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Блаце за 2019. годину у области пружања услуга 

социјалне заштите предвиђених у Разделу 5, Програму 11 - Социјална и дечија заштита Програмска 

активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници, -апропријација 153, Одлуке о буџету („Службени 

лист Општине Блаце“, бр.11/18 и 7/19) у укупном износу од 7.000.000,00 динара, распоређују се и 

користе на начин исказан у следећој табели: 

Табела  

Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава 

наменског трансфера за 2019. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

за 2019. годину 

Учешће ЈЛС по 

услузи из 

сопствених извора -

прихода 

1) Дневни боравак     

2) Помоћ у кући  1.985.690,74  5.014.309,26 

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 1.985.690,74 5.014.309,26 
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                                                                            Члан 3. 

Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне 

заштите за 2019. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.  

               Члан 4. 

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

 

            Број: I-400-1301/2019 

            У Блацу, 05.09.2019. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                            Милош Васиљевић  
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На основу члана 6. и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклaђени динарски износ, 125/2014-

усклађени динарски износ, 95/2015-усклађени динарски износ, 83/2016, 91/2016-усклађени динарски 

износ, 104/2016-други закон, 96/2017-усклађени динарски износ, 89/2018-усклађени динарски износ и 

95/2018-други закон), члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 4. став 1. 

тачкe 4), 8), 10) и 12), чланова 136, 204, 212. и 239. Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 95/2018) и члана 43. став 1. тачка 6) и 41) Статута општине 

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

дана 05.09.2019.године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  НАКНАДАМА ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНИХ  ДОБАРА 

НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  БЛАЦЕ 

 

ЧЧллаанн  11..  

Овом одлуком уређују се накнаде за коришћење јавних добара на територији општине Блаце, и 

то: обвезник плаћања, основица, висина, начин утврђивања и плаћања, припадност прихода и друга 

питања од значаја за утврђивање и плаћање накнаде за коришћење јавних добара. 

 
Члан 2. 

Овом одлуком уводе се накнаде за коришћење јавних добара, и то:  

1. накнада за промену намене пољопривредног земљишта; 

2. накнада за заштиту и унапређивање животне средине; 

3. накнада за коришћење јавних путева; 

4. накнада за коришћење јавне површине. 

 

 
I. НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
  Обвезник накнаде 

 

Члан 3. 

Обвезник накнаде за промену намене пољопривредног земљишта је лице које је поднело захтев 

за одређивање обавезе плаћања накнаде и одређивање висине накнаде у поступку промене намене 

пољопривредног земљишта, односно лице које је извршило изградњу објекта на грађевинском земљишту 

без претходно плаћене накнаде за промену културе и начина коришћења земљишта из пољопривредног у 

грађевинско. 

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта подноси власник, односно корисник 

земљишта којем је посебним планским актом општине Блаце планирана друга намена, односно актом 

Скупштине општине Блаце намена промењена из пољопривредног земљишта у грађевинско. 

 

     Основица 

 

                                                                         Члан 4. 

Основица за одређивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта једнака 

је основици за порез на имовину тог земљишта у години која претходи години у којој је поднет захтев за 

промену намене земљишта. 

Основица за одређивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта за које 

није утврђен порез на имовину у години која претходи години у којој се мења намена, односно основица 

за пољопривредно земљиште које је ослобођено плаћања пореза на имовину утврђује се на основу 

просечне цене квадратног метра пољопривредног земљишта у одговарајућој, односно граничној зони у 
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којој се предметна катастарска парцела налази, одређене актом јединице локалне самоуправе за потребе 

утврђивања пореза на имовину. 

Уколико је утврђена просечна цена квадратног метра пољопривредног земљишта у више 

граничних зона примениће се цена квадратног метра која је најповољнија за обвезника. 

Уколико није утврђена просечна цена у предметној зони нити граничним зонама, вредност 

земљишта утврђује овлашћени судски вештак за послове пољопривреде, у складу са прописом којим се 

уређује поступак експропријације. 

 

Висина накнаде 

 

Члан 5. 

Висина накнаде за промену намене пољопривредног земљишта (за промену културе и начина 

коришћења земљишта односно предметне кат.парцеле) утврђује се применом стопе од 50% на основицу. 

 

                                                                    Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 6. 

Вођење поступка одређивања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта на 

територији општине Блаце врши решењем Оделење за привреду, имовинско-правне послове и послове 

локалног економског развоја, на захтев власника, односно корисника земљишта или по налогу 

пољопривредног инспектора надлежног за подручје општине Блаце. 

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се: 

1) доказ о власништву, односно праву коришћења предметног земљишта; 

2) копија плана предметне катастарске парцеле; 

3) извод из одговарајућег планског документа или други доказ о планираној намени за подручје 

(потес) у ком се налази предметна катастарска парцела; 

4) сагласност министарства у чијој су надлежности послови пољопривреде за промену намене 

пољопривредног земљишта у случајевима у којима се намена пољопривредног земљишта (култура или 

начин коришћења) мења ради: 

(1)пошумљавања пољопривредног земљишта; 

(2)експлоатације минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.), 

и/или извођења радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других материја на пољопривредном 

земљишту на одређено време; 

5) доказ о плаћеној републичкој административној такси. 

У случају када је пољопривредном земљишту планским документом промењена намена у 

грађевинско, до привођења земљишта намени ово земљиште може се користити за пољопривредну 

производњу, а обвезник накнаде је дужан да накнаду за промену намене пољопривредног земљишта 

плати пре издавања грађевинске дозволе. 

Утврђену обавезу из става 1. овог члана обвезник накнаде дужан је да плати у року од 15 дана од 

дана достављања решења. 

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су 

надлежности послови пољопривреде у року од 15 дана од дана достављања решења. 

Жалба на решење не одлаже извршење решења. 

 

Ослобођења 

 

Члан 7. 

Накнада за промену намене пољопривредног земљишта на целој предметној кат.парцели или на 

њеном делу не плаћа се у случају: 

              1) градње или реконструкције породичне стамбене зграде пољопривредног домаћинства 

(односно регистрованог пољопривредног газдинства) на предметној кат.парцели, у циљу побољшања 

услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања пољопривредног 

домаћинства (односно у случају формирања-регистрације новог пољопривредног газдинства на 

предметној кат.парцели) највише до 200 m2 стамбеног простора; 
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             2) изградње економских објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, 

односно који су у функцији примарне пољопривредне производње, a власнику је пољопривреда основна 

делатност и ако не поседује друго одговарајуће пољопривредно земљиште; 

3) промене намене земљишта из пољопривредног у грађевинско извршене на основу закона, 

планског документа или одлуке надлежног органа општине Блаце; 

4) одређивања локације за гробље или проширење гробља на предметној кат.парцели; 

5) изградње објеката на предметној кат.парцели који служе за одбрану од поплава, за 

одводњавање и наводњавање земљишта или за уређење бујица; 

6) регулације водотока у функцији уређења пољопривредног земљишта; 

7) изградње и проширења атарских или других путева који доприносе рационалном коришћењу 

пољопривредног земљишта; 

8) пошумљавања пољопривредног земљишта када је пољопривредном основом или пројектом 

рекултивације утврђено да ће се то земљиште рационалније користити ако се пошуми, без обзира на 

класу, по претходно прибављеној сагласности министарства у чијој су надлежности послови 

пољопривреде; 

9) подизања пољозаштитних појасева у јавној својини на предметној кат.парцели; 

10) изградње објеката на предметној кат.парцели који су актом Владе проглашени објектима од 

значаја за Републику Србију, као и за изградњу објеката јавне намене у складу са програмом уређивања 

грађевинског земљишта када је обвезник плаћања Република Србија, односно општина Блаце, као и јавна 

предузећа чији су оснивачи Република Србија, односно општина Блаце. 

Економски објекти у смислу овог члана, став 1. тачка 2) ове Одлуке су објекти који се користе за 

примарну пољопривредну производњу или су у функцији примарне пољопривредне производње а 

нарочито: објекти за смештај пољопривредне механизације, пољопривредног репроматеријала, смештај и 

чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и 

приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња, објекти за гајење 

печурки, пужева и риба, виноградарске кућице, као и други објекти који су као економски дефинисани 

законима и подзаконским акатима којима се уређује изградња објеката. 

Испуњеност услова за ослобођење од плаћања накнаде из става 1. овог члана, на захтев власника, 

односно корисника предметног земљишта, решењем утврђује надлежно оделење Општинске управе 

Блаце. 

Уз захтев из става 3. овог члана, обвезник накнаде подноси документацију из члана 6. став 2. ове 

Одлуке као и: 

1)  податке о условима становања и члановима породичног домаћинства, податак о површини за 

коју се врши промена намене, пројекат објекта на увид и копије страница пројекта из којих се види 

површина и намена објекта у случају изградње породичног стамбеног објекта из става 1. тачка 1) овог 

члана, односно доказ о регистрацији новог пољопривредног газдинства на предметној кат.парцели за 

случај раздвајања пољопривредног домаћинства; 

2)  податке о објекту, пројектну документацију на увид и копије страница пројектне 

документације у којој је дефинисана намена и природа објекта, доказ о активном статусу 

пољопривредног газдинства и доказ о власништву на земљишту за подносиоца захтева и сва повезана 

лица из ког се види да подносилац или повезана лица немају у својини друго одговарајуће земљиште, у 

случају изградње објекта из става 1. тачка 2) овог члана; 

3)  извод из планског документа или други доказ о намени предметне кат.парцеле на дан 

подношења захтева у случају из става 1. тачка 3) овог члана; 

4)  копију сагласности министарства у чијој су надлежности послови пољопривреде у случају из 

става 1. тачке 8) овог члана; 

5)  копија акта Владе о проглашењу објеката од значаја за Републику Србију, односно копију 

програма уређивања грађевинског земљишта за случај из става 1. тачка 10) овог члана. 

На решење из става 3. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су надлежности 

послови пољопривреде. 

Жалба на решење не одлаже извршење решења. 
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Члан 8. 

Уплата прихода од накнаде из чл. 2. ст. 1. тачка 1), начин опомене за неплаћање, одлагање 

плаћања и плаћање на рате, зарачунавање камате на неплаћени износ накнаде као и казнену процедуру 

спроводи надлежна јединица Општинске управе Блаце, по одредбама из чл. 268. до 274. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник PC" 95/18). 

 

 

II. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂEЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 9. 

Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине је правно лице и предузетник који 

обавља одређене активности које утичу на животну средину, односно физичко лице које утиче на 

животну средину. 

Ближе критеријуме за одређивање активности које утичу на животну средину (у даљем тексту: 

активности) према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који 

настаје обављањем активности, као и износе накнада за одређене активности из става 1. овог члана, 

услове за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријуме који су од значаја за 

утицај физичких лица на животну средину, утврђује Влада на предлог министарства у чијој су 

надлежности послови заштите животне средине. 

 

Основица 

 

Члан 10. 

Основица накнаде за заштиту и унапређење животне средине за обављање активности је 

количина загађења, односно степен негативног утицаја на животну средину које настаје обављањем 

активности. 

Основица накнаде за заштиту и унапређење животне средине за обављање активности је 

остварени приход од обављања те активности. 

Остварени приход од обављања активности, у смислу ове Oдлуке је износ који правно лице, 

односно предузетник оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству 

обављањем активности које утичу на животну средину. 

 

Висина накнаде 

 

Члан 11. 

Висина накнаде за заштиту и унапређење животне средине износи 0,1% годишњег прихода 

оствареног у претходној години од обављања активности од утицаја на животну средину. 
 

Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 12. 

Утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине из члана 2. ове Одлуке врши 

орган Општинске управе општине Блаце у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних 

прихода, решењем за календарску годину, за обављање активности на територији јединице локалне 

самоуправе.  

Утврђена обавеза плаћа се у једнаким месечним ратама, у року од 15 дана по истеку месеца, у 

корист прописаног рачуна јавног прихода. 

До утврђивања накнаде из става 1. овог члана за текућу годину, обвезник накнаде плаћа 

аконтацију у висини месечне обавезе за претходну годину. 

Мање плаћен износ аконтационих обавеза обвезник је дужан да измири у року од 15 дана од 

достављања решења којим се утврђује обавеза накнаде за текућу годину. 
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Више плаћен износ накнаде на основу аконтационих уплата обвезник користи за измирење 

месечне обавезе за наредни месечни период. 

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министарству у чијој су 

надлежности послови финансија, преко надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

Жалба не одлаже извршење решења. 

Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде за заштиту животне средине из члана 2. ове Одлуке 

по више основа, укупан износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може бити већи од 0,4% прихода из 

редовног пословања оствареног у претходној години. 

Више утврђени износ накнаде је износ који је обвезнику утврђен изнад 0,4% прихода из редовног 

пословања оствареног у претходној години. 

У случају да је обвезнику накнаде утврђен износ накнаде већи од 0,4% прихода из редовног 

пословања оствареног у претходној години, обвезник је дужан да надлежним органима јединица локалне 

самоуправе које су утврдиле накнаду поднесе захтев за умањење више утврђеног износа накнаде. 

 

Члан 13. 

Обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине из члана 2. ове Одлуке дужан је да 

поднесе пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединице Општинске управе 

општине Блаце у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода до 31. јула сваке 

године за коју се утврђује накнада. 

Пријава из става 1. овог члана подноси се и у случају промене података који су од утицаја на 

утврђивање накнаде, у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Припадност прихода 

 

Члан 14. 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине уплаћује се у корист рачуна: 840-714562843-

56, позив на број: 29-023, модел 97 - Посебна накнада за заштиту и унапређeње животне средине.  

Приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређење животне средине припадају буџету 

општине Блаце. 

 

Примена других прописа 

 

Члан 15. 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није прописано овом Одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се 

уређују порески поступак и пореска администрација. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о 

општем управном поступку. 

 

 

III. НАKНАДЕ ЗА KОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Врсте накнада 

 

Члан 16. 

Накнаде за коришћење јавних путева у смислу ове одлуке су: 

1) накнада за ванредни превоз, и то за: 

(1) прекорачење дозвољене димензије; 

(2) прекорачење дозвољене укупне масе; 

(3) прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења; 

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користи управљач 

општинског пута и улице, у складу са прописима; 
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3) накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта 

које користи управљач општинског пута и улице; 

4) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улицама. 

 

Накнада за ванредни превоз 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 17. 

Обвезник накнаде за ванредни превоз је лице коме је издата дозвола за обављање ванредног 

превоза у складу са законом којим се уређују јавни путеви. 

 

Члан 18. 

Наканда за ванредни превоз утврђује управљач пута за возила са теретом или без терета  

решењем у року од осам дана од дана подношења захтева. 

 Основица накнаде и  висина накнаде за ванредни превоз, начин утврђивања и плаћања, прописана 

је Законом о накнадама за коришћење јавних добара ( прилог 10, табеле од 1-7). 

 

 

Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, 

уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, 

односно на другом земљишту које користи управљач општинског пута и улице 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 19. 

Обвезник накнаде за постављање средстава за оглашавање поред, односно на улицама и 

општинским путевима, односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута 

(у даљем тексту: накнада за постављање рекламних табли поред општинског пута) је лице које је 

поставило средство за оглашавање на основу плана постављања средстава за оглашавање на улицама и 

општинским путевима, након спроведеног поступка јавног конкурса односно кроз реализацију пројекта 

јавно-приватног партнерства са елементом концесије. 

 

Основица 

 

Члан 20. 

Основица накнаде за постављање рекламних табли поред општинског пута је укупна површина 

свих страна за оглашавање постављене табле изражена у метрима квадратним (m²). 

 

Висина накнада 

 

Члан 21. 

Висина накнаде за постављање средстава за оглашавање поред, односно на улицама и 

општинским путевима, односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута 

у складу са прописима износи: 

 

За постављање средстава за оглашавање поред општинских путева, односно улица, 

односно на другом земљишту које користи управљач улице или општинског пута 

 

 Висина дневне 

накнаде у динарима 

 

дневно/m²  17,00 
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Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 22. 

 Накнаду за постаљање рекламних табли на општинском путу утврђује надлежни орган локалне 

самоуправе приликом закључивања уговора са обвезником накнаде по окончаном јавном конкурсу, 

односно уговора о јавно-приватном партенрству. 

 

Члан 23. 

Ближи услови за спровођење јавног конкурса 

 

 План постављања средстава за оглашавање на улицама и општинским путевима на основу кога се 

спроводи поступак јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, 

доноси Општинско веће, на предлог управљача пута.   

 За поступак спровођења јавног конкурса надлежна је Општинска управа-Одељење надлежно за 

имовинско правне послове. 

 

 

Накнада за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице  

и другог земљишта које користи управљач општинског пута и улице 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 24. 

Обвезник накнаде за коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог 

земљишта које користи управљач општинског пута и улице (у даљем тексту: накнада за коришћење 

делова путног земљишта), а које је у општој употреби је корисник тог земљишта. 

 

Основица 

 

Члан 25. 

Основица накнаде за коришћење делова путног земљишта је метар квадратни (m²) путног 

земљишта у зависности од значаја пута, а које обвезник накнаде користи за приступ и изградњу објеката, 

осим домаћинства. 

Висина накнаде 

 

Члан 26. 

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта и другог земљишта које користи 

управљач општинског пута и улице износи: 

 

Површина 

коришћеног 

путног земљишта 

Највиши износ накнаде (динара/м² коришћеног путног земљишта)  

Општински 

пут 

Улица којом се креће  јавни 

градски превоз  

Улица којом се не креће  јавни 

градски превоз 

1  до 50 m2 500,00 500,00 200,00 

2  51-250 m2 300,00 300,00 120,00 

3  251-500 m2 150,00 150,00 60,00 

4  Преко 500 m2 75,00 75,00 30,00 
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Начин утврђивања и плаћања 

Члан 27. 

Обрачун површине коришћеног земљишта код накнаде за коришћење делова путног земљишта 

општинских путева и улица и другог земљишта које користи управљач врши се на основу техничке 

документације. Накнаду за коришћење делова путног земљишта општинских путева и улица и другог 

земљишта, утврђује управљач приликом издавања решења о техничким условима за пројектовање и 

прикључење, које се издаје на захтев надлежног органа у поступку издавања локацијских услова у 

обједињеној процедури, а доставља се на даље праћење и реализацију надлежном одељењу  за контролу 

и наплату јавних прихода. 

Накнада се плаћа у 12 једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месеци. 

Олакшице за плаћање 

Члан 28. 

Општина Блаце, органи, организације и јавна предузећа чији је оснивач општина Блаце не 

плаћају накнаду за коришћење делова путног земиљшта општинског пута и улице. 

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици 

Обвезник накнаде 

Члан 29. 

Обвезник накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици у заштитном појасу општинског пута и улице 

(у даљем тексту: накнада за постављање инсталација) је лице које користи општински пут и улицу за 

постављање инсталација. 

Основица 

Члан 30. 

Основица накнаде за постављање инсталација је дужина постављених инсталација изражена у 

метрима (m). 

Висина накнаде 

Члан 31. 

Износ накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици износи: 

Инсталације Износ накнаде у динарима по метру постављених инсталација пречника до 0,01 

метар* 

оптички каблови 
25,00 дин./m 

електро и гасне 
15,00 дин./m 

водовод и 

канализација 
10,00 дин./m 

* За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута плаћа се

накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или ширине) до 0,01 
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метар, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно повећању пречника (или 

ширине). 

 

Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 32. 

Накнада за постављање инсталација на општинском путу или улици и у заштитном појасу 

општинског пута и улице утврђује се решењем управљача општинског пута и улице утврђује управљач 

приликом издавања решења о техничким условима за пројектовање и прикључење, које се издаје на 

захтев надлежног органа у поступку издавања локацијских услова у обједињеној процедури, а доставља 

се на даље праћење и реализацију надлежном одељењу  за контролу и наплату јавних прихода. 

Накнада из става 1. овог члана плаћа се у роковима утврђеним решењем. 

 

Припадност прихода 

 

Члан 33. 

Приходи остварени од накнада остварених на општинском путу и улици припадају и уплаћују се 

на рачун управљача тих путева и улица. 

 

Олакшице за плаћање  

 

Члан 34. 

Општина Блаце, органи, организације и јавна предузећа чији је оснивач општина Блаце не 

плаћају накнаду за постављање инсталација на општинском путу или улици и у заштитном појасу 

општинског пута и улице. 

Корисници новчане социјалне помоћи могу се ослободити плаћање накнаде за постављање 

кућних прикључака на комуналну инфраструктуру на општинском путу или улици и у заштитном појасу 

општинског пута и улице, уз сагласност Општинског већа Општине Блаце. 

 

IV. НАКНАДЕ  ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  ЈАВНЕ  ПОВРШИНЕ  

 

Врсте накнада 

Члан 35. 

Накнаде за коришћење јавне површине су:  

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне 

површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова и изградњу. 

 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 

површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим 

корисницима под једнаким условима:  

- јавна саобраћајна површина ( пут, улица, пешачка зона и сл.); 

- трг;  

- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и 

-  јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине). 
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Коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

-  објектом привременог коришћења (киосци; баште; пултови за излагање воћа и поврћа; пултови 

за продају лубеница и диња; расхладни уређаји; апарати за кокице и друге печењарске производе, 

пекарске и сличне производе, као и производе који се прже; покретне тезге; телефонске говорнице и 

поштански сандучићи; други објекти и уређаји, као што су јарболи, држачи за бицикле);  

- објектима за извођење забавних програма; за одржавање културних и других манифестација. 

 

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење 

трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 

Обвезник накнаде 

 

Члан 36. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Основица 

 

Члан 37. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m
2
).  

 

Висина накнаде 

 

Члан 38. 

 Износ накнаде је прописан Тарифом накнаде за коришћење јавних површина, која је саставни део 

ове Одлуке. 

 

Начин утврђивања и плаћања 

 

Члан 39. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према зони, површини коришћеног 

простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним 

карактеристикама. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује одељење Општинске управе општине Блаце 

надлежно за админстрацију локалних јавних прихода. 

Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од 

дана достављања решења, у корист прописаних рачуна јавних прихода. 

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, прeкo одељења Општинске управе општине Блаце надлежног за админстрацију 

локалних јавних прихода. 

      Зоне 

 

Члан 40. 

Накнада из члана 35. став 1. тачке 1) и 3) ове Одлуке се утврђује у различитој висини по 

деловима територије општине, односно зонама у којима се налазе објекти, површине, односно предмети 

или врше услуге за које се плаћа накнада, и то: 

Прва зона: 

- у насељеном месту Блаце, унутар границе одређене улицама и географским појмовима 

(осовином улица и речног корита): улицом Српске хероине Милунке Савић до улице Кнеза 

Лазара, улицом Кнеза Лазара у правцу северо-запад до улице Карађорђеве, улицом 

Карађорђевом до улице Косте Војиновића, улицом Косте Војиновића до улице Видовданске, 
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улицом Видовданском у правцу исток до улице Браће Вуксановић, од улице Браће 

Вуксановић улицом Војводе Степе у правцу северо-исток до улице Николе Тесле, улицом 

Николе Тесле до улице Цара Душана,  улицом Цара Душана у правцу северо-исток до улице 

Војводе Мишића, улицом Војводе Мишића до улице 7. Јула, улицом 7. Јула у правцу југо-

запад до улице Краља Петра првог Карађорђевића, улицом Краља Петра првог 

Карађорђевића у правцу југо-исток до улице Радомира Путника, улицом Радомира Путника 

до реке Блаташнице, реком Блаташницом низводно до улице Српске хероине Милунке 

Савић. 

Друга зона: 

- део насељеног места Блаце који није обухваћен првом зоном а у границама  ПГР-а насеља 

Блаце. 

Трећа зона: 

- обухвата земљиште на територији општине Блаце изван граница ПГР-а насеља Блаце. 

Ослобођења 

Члан 41. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници 

буџетских средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за 

извођење грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши 

збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм 

извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм 

oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe 

издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.  

Припадност прихода 

Члан 42. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине 

Блаце. 

Примена других прописа 

Члан 43. 

У погледу поступка утврђивања накнада за коришћење јавних површина, контроле, наплате, 

повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком сходно 

се примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

У свему осталом што није прописано овом одлуком примењују се одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 44. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 45. 

Ако не плати утврђену накнаду, ако не утврди и не плати накнаду, ако не достави прописан 

образац, односно пријаву или достави непотпун образац, односно пријаву и обрасце и пријаве који 

садрже нетачне податке, односно за учињен прекршај из члана 274. тачка 1) и 3) Закона, казниће се 

новчаном казном за прекршај: 

1. физичко лице и одговорно лице у правном лицу -5.000,00 динара,

2. предузетник - 10.000,00 динара

3. правно лице - 500.000,00 динара.

Ступање на снагу 

Члан 46. 

Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Блаце''. 

Члан 47. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важи Одлука о  накнади  за заштиту и  унапређивање 

животне средине („Службени лист општине Блаце“, бр. 9/2010)  

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

1) Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких

заната и домаће радиности

Тарифни број 1. 

За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се 

накнада за коришћење јавне површине у износу одређеном на основу поступка јавног надметања или 

прикупљања понуда путем јавног оглашавања за сваки цео и започети m
2
 простора који се користи, 

утврђује се накнада сразмерно времену коришћења, и то: 

1. за постављање киоска, накнада се утврђује у дневном износу, и то:

I зона.............................................................................6,00 динара/ m
 2 

II зона............................................................................4,50 динара/ m
 2

III зона ..........................................................................3,00 динара/ m
 2

2. за постављање баште отвореног и затвореног типа, накнада се утврђује у дневном износу и то:

I зона.............................................................................5,00 динара/ m
 2 

II зона............................................................................3,00 динара/ m
 2

III зона ..........................................................................1,75 динара/ m
 2

3. за постављање пулта за излагање воћа и поврћа; пулта за продају лубеница и диња; расхладног

уређаја; апарата за кокице и друге печењарске производе; покретних тезги и других мањих

монтажних објеката и других сличних објеката за продају робе на мало, за пружање угоститељских,

занатских услуга и других услуга: банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских

производа и слично, и других покретних објеката за продају робе на мало и вршење занатских  и

других услуга; телефонских говорница и поштанских сандучића; монтажних објеката за смештај

алата, опреме и слично, накнада се утврђује у дневном износу и то:

I зона.............................................................................6,00 динара/ m
 2 
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II зона............................................................................4,50 динара/ m
 2

III зона ..........................................................................3,00 динара/ m
 2

4. за постављање објеката за извођење забавних програма као што су циркус, забавни парк, апарат за

забаву и слично; објеката за одржавање културних и других манифестација; специјализованог возила

за обављање делатности трговине на мало и друге делатности у складу са законом; шатора и других

објеката и уређаји који нису утврђени овом одлуком, а које је одобрило надлежно одељење

Општинске управе, накнада се утврђује у дневном износу, и то:

I зона............................................................................30,00 динара/ m
 2 

II зона...........................................................................25,00 динара/ m
 2 

III зона .........................................................................20,00 динара/ m
 2

Накнада из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности продаје и нека друга роба, накнада се плаћа у целокупно прописаном износу из овог тарифног 

броја. 

Обвезнику који користи простор на јавној површини ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, а уз то обавља неку другу 

делатност, висина накнаде ће се утврдити сразмерно корисној површини по тарифи из става 1. овог 

тарифног броја. 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је 

обавеза доспела у моменту уручења решења обвезник плаћа накнаду у року од 15 дана од дана 

достављања решења, у корист рачуна број: 840-714565843-77 Накнада за коришћење простора на јавној 

површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности. 

Решење доноси Одељење за локалну пореску администрацију по претходно издатом одобрењу 

надлежног органа, као и по извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеним од стране 

надлежног органа, у складу са прописима. Надлежни орган је у обавези да један примерак одобрења за 

коришћење простора на јавној површини достави Одељењу за локалну пореску администрацију, као и 

следеће податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 

број; 

- за физичко лице-предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони 

број, матични број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама. 

За постављање баште отвореног типа накнада се обрачунава и плаћа за заузеће јавне површине за 

период од годину дана, у висини од 50% од прописаног износа накнаде из става 1. тачке 2. ове Тарифе. 

Накнада се плаћа у износу из Тарифног броја 1. тачке 2. по зонама, сразмерно времену коришћења јавне 

површине, уколико се башта отвореног типа у потпуности уклони након истека периода заузећа. 

За постављање башти затвореног типа накнада се обрачунава и плаћа на период од годину дана, у 

износу прописаном у Тарифном броју 1. тачка 2. ове Тарифе.  

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан да 

пријави надлежном одељењу Општинске управе које утврђује обавезу плаћања  накнаде, најкасније 15 

дана по настанку промене. 
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2) Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за

потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за

сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на

расположивост квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје

надлежни орган јединице локалне самоуправе

Тарифни број 2. 

1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, за

сваки цео и започети m
2
 простора који се користи, утврђује се накнада дневно, сразмерно времену 

коришћења, и то: 

 1.1.  За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним 

површинама путем јавног конкурса, накнада се утврђује по зонама дневно:  

Зона I зона II зона 

Динара/ m
2
 

дневно 
11,00 10,00 

1.2. за средства за оглашавање која се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и 

контактне мреже такса се утврђује: 

Зона I зона II зона 

Динара/ m
2
 

дневно 
11,00 10,00 

1. За коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица

којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за 

свако средство за оглашавање, утврђује се накнада дневно сразмерно времену коришћења, и то: 

          2.1.За коришћење средстава за оглашавање (рекламна табла, рекламна застава, транспарент), који 

се постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, 

заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним 

објектима који се постављају на другим површинама накнада се утврђује по зонама, дневно по м
2
 , и то: 

I зона II зона 

Динара/ 

m
2
 

Дневно 

11,00 10,00 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец у корист рачуна: 840-

714566843-84 - Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе 

других лица. Задужење се плаћа по решењу Одељења за локалну пореску администрацију, а по 

претходно издатом одобрењу надлежног органа, као и по извештају о коришћењу простора на јавној 

површини сачињеним од стране надлежног органа, у складу са прописима. Надлежни орган је у обавези 

да један примерак одобрења за коришћење простора на јавној површини достави Одељењу за локалну 

пореску администрацију, као и следеће податке:  
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- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 

број; 

- за физичко лице-предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони 

број, матични број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама. 

3) Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и

за извођење грађевинских радова и изградњу

Тарифни број 3. 

За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и започети м
2
 простора који се користи, утврђује се 

накнада дневно, и то: 

1. за заузеће јавне површине грађевинским материјалом у дневном износу по сваком започетом

m
2
 јавне површине који се заузима: 

I зона ...................................................... 5,00 динара/ m
2
 

II зона...................................................... 4,00 динара/ m
2
 

III зона..................................................... 2,00 динара/ m
2
 

2. за коришћење јавне површине ради извођења грађевинских радова  утврђује се такса у свим

зонама по сваком започетом m
2
 у дневном износу од 10,00 динара/ m

2
.

Накнада из ове тачке по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за заузимање јавне 

површине. Пoд прoдужeњeм рока пoдрaзумeвa сe прeкoрaчeњe рoкa зaвршeткa изгрaдњe eвидeнтирaнoг у 

писмeнoj изjaви инвeститoрa o пoчeтку грaђeњa oднoснo извoђeњa рaдoвa и рoку зaвршeткa грaђeњa, 

oднoснo извoђeњa рaдoвa прeмa Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Накнада по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења Одељења за локалну пореску 

администрацију Општинске управе Блаце, а по претходно издатом одобрењу надлежног органа, као и по 

извештају о коришћењу простора на јавној површини сачињеним о стране надлежног органа, у складу са 

прописима.  

Надлежни орган  је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на јавној 

површини, односно извештаја о коришћењу простора на јавној површини сачињеним о стране надлежног 

органа достави Одељењу за локалну пореску администрацију Општинске управе Блаце, као и следеће 

податке:  

- за правно лице: назив и адресу седишта правног лица, порески идентификациони број, матични 

број; 

- за физичко лице-предузетника: име и презиме, назив радње са адресом, порески идентификациони 

број, матични број радње, ЈМБГ и адреса становања физичког лица; 

- податке о адреси, површини и времену коришћења простора на јавним површинама; 

- податак о испуњености услова за остваривање права на ослобођење предвиђеног овом одлуком. 

Број: I-02-1702/2019 

У Блацу, 05.09.2019.године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 2. став 3. тачка 6. и 6а. и члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник Републике Србије”, број  88/11, 104/16 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 1. Закона о сахрањивању и 

гробљима („Службени лист СРС” број 20/77, 24/85-други закон и 6/89-други закон и „Службени 

гласник Републике Србије” број 53/93-други закон, 67/93-други закон, 48/94-други закон, 

101/05-други закон, 120/12-УС и 84/13-УС) и члана 43. став 1. тачка 6) Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце” број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 

дана 05.09.2019. године,  донела је 

О Д Л У К У   

О САХРАЊИВАЊУ, ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности 

управљања гробљима и сахрањивање и погребне делатности на подручју општине Блаце. 
Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и одржавање гробља; одржавање 

гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање; давање у закуп 

и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање 

и остављање пепела покојника, одржавање објеката који се налазе у склопу гробља 

(мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум) одржавање пасивних гробаља и 

спомен-обележја. 

Погребна делатност у смислу ове одлуке је преузимање и превоз посмртних остататака 

од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, 

институт за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз 

до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај 

и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне 

документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у 

расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање (у даљем тексту: погребна 

делатност).  

Погребну делатност, у складу са Уредбом о начину и условима за отпочињања 

комуналних делатности („Сл. гласник РС“, бр. 13/18 и 66/18), може да обавља субјект који је 

поднео захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналних 

делатности. 

За опточињање обављања комуналне делатности субјект мора да испуњава услове 

прописане наведеном Уредбом у погледу одређеног броја запослених, минималног техничког 

капацитета и седишта субјекта. 

Уређивање и одржавање гробља Скупштина општине може поверити и Месној 

заједници. 

Члан 2. 
Делатност из члана 1. став 1. и 2. могу обављати јавна предузећа, привредна друштва, 

предузетници или други привредни субјекти (у даљем тексту: субјект) који испуњавају услове 

прописане законом, Уредбом о начину и условима за отпочињања комуналних делатности и 

овом Oдлуком. 

Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивање на подручју насељеног 
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места Блаце обавља Јавно комунално предузеће „Блаце” Блаце (у даљем тексту Предузеће). 

Предузеће је дужно да уређује и одржаве гробље у складу са законом и одредбама ове 

Одлуке. 

Предузеће је дужно да води евиденцију о сахрањеним лицима и лицима које се старају о 

гробовима покојника. 

II ГРОБЉА 

Члан 3. 

Гробљем се, у смислу ове одлуке, подразумева земљиште које је одговарајућим 

планским актом одређено и уређено за сахрањивање посмртних остатака умрлих, као и сви 

објекти и уређаји који се налазе на том земљишту, а неопходни су за обављање сахрањивања. 

Члан 4. 
Гробља на територији општине Блаце, њихову изградњу и уређење као и стављање 

гробља ван употребе утврђује јединица локалне самоуправе. 
На подручју насељеног места Блаце постоје следећа гробља: 

- Православно гробље. 

Свако насељено место на територији општине Блаце има гробље. 

III УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

Члан 5. 
Уређивање и одржавање гробља, у смислу ове одлуке, је опремање простора за 

сахрањивање, уређивање, опремање и одржавање објеката и уређаја на гробљу који служе за 

обављање погребне услуге (мртвачница, капела, крематоријум, чуварске кућице, јавни WC-и, 

јавне чесме и сл.), уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља и простора између 

гробних места, одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, уклањање снега 

и леда унутар гробља, као и обављање других послова који су у вези са уређивањем и 

одржавањем гробља и одржавањем гробних места и надгробних обележја, у складу са 

законом и одредбама ове одлуке. 

А) Уређење гробља 

Члан 6. 

Простор унутар гробља намењен сахрањивању дели се на парцеле унутар којих се 
налазе гробна места. 

Парцеле и гробна места обележавају се бројевимa. 

Димензија једног гробног места износи: за гробове у низу ширина 110цм, дужине 
250цм. 

Сахрањивање у гробници може се вршити у два нивоа. 
Дубина гробног места за један ниво сахрањивања не може бити мања од 150 цм. 
За сахрањивање у два нивоа дубина гробног места повећава се за 60 цм. 

Члан 7. 
О одржавању гробних места и надгробних обележја на гробним местима стара се 

породица и сродници умрлог, који могу уређивање и одржавање гробних места поверити и 

Предузећу. 

Члан 8. 
Предузеће је дужно да води евиденцију парцела и гробних места, као и евиденцију 
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о полагању урне и преносу посмртних остатака и друге евиденције у вези са обављањем ове 

комуналне делатности. 
Предузеће својом одлуком ближе дефинише врсте и категорије гробних места на  

гробљима на којима управља, прецизира техничке услове за категоризацију и утврђује услове 
за коришћење. 

Б) Одржавање гробља 

Члан 9. 

За постављање, преправку и уклањање споменика и других предмета на гробним 

местима потребно је писмено одобрење Предузећа. 
Захтев за извођење занатских радова закупац гробног места подноси Предузећу. 
За предузимање било какве радње на споменику или другом предмету на гробљу, или 

гробници која има својство споменика културе, потребно је претходно прибавити сагласност 

надлежног Завода за заштиту споменика културе. 

Члан 10. 
Занатски радови на гробљу, за које је прибављено одобрење у  смислу члана 9. ове 

одлуке, могу се обављати под следећим условима: 

1. да се изводе у радне дане у времену од 07:00 до 15:00 часова, и то тако да се до највеће мере
очува мир и достојанство гробља; 
2. грађевински материјал (песак, шљунак и др.), дозвољено је држати на гробљу само за
најкраће време које је неопходно за извршење радова, и то тако да се не омета приступ и 
кретање посетилаца гробља, а у случају прекида као и после завршетка радова, извођач је 
дужан да градилиште без одлагања доведе у првобитно стање, а вишак материјала и 
евентуално стари споменик или делове споменика пренесе до предвиђеног места на гробљу; 
3. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљу могу се користити
само путеви и стазе које одреди предузеће; 
4. ако се приликом извођења радова пронађу делови сандука, кости и сл. радови се морају

одмах обуставити и о томе без одлагања обавестити предузеће; 
5. ако се приликом извођења радова нађу предмети од вредности, они се морају без одлагања
предати предузећу; 
6. чесме се после употребе морају затворити, а алат се не сме прати на чесми.

Предузеће може да забрани извођење занатских радова на гробљу или појединим 

деловима гробља у одређено доба дана, или одређене дане, или одређено доба године. 

Члан 11. 
Предузеће може да уклони све додатне предмете и засаде чије је постављање, 

односно сађење забрањено овом одлуком и то о трошку закупца гробног места. 

В) Ред на гробљу 

Члан 12. 

На гробљу се одржава ред и потпун мир. 

Предузеће је дужно је да обезбеди одржавање реда и мира на гробљу. 

Члан 13. 
Гробље је отворено за посетиоце сваки радни дан, и то у периоду од 1. априла до 

30. септембра од 7 до 21 сати, а у периоду од 1. октобра до 31. марта од 7 до 18 сати.
Предузеће може из нарочито оправданих разлога привремено да забрани приступ на 

гробље. 
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Члан 14. 
Предузеће својим актом ближе одређује услове и начин управљања гробљима и 

сахрањивање у складу са овом одлуком. 
Члан 15. 

На гробљу је забрањено: 

1. улажење и задржавање ван времена када је гробље отворено за посетиоце;
2. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица;
3. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и

других засада;
4. гажење, прљање и скрнављење гробних места;
5. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на

гробним местима);
6. нарушавање мира на гробљу;
7. увођење животиња;

8. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном

дозволом предузећа;

9. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће

и друге предмете;
10. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану;
11. паљење свећа на гробном месту изван кућишта за свеће;
12. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и

другог растиња без дозволе предузећа.

Изгледом, обележјима, знацима и натписима на гробницама, споменицима и спомен
обележјима, не смеју се вређати верска осећања, као и дужан пијетет према мртвима. 

Члан 16. 

Одредбе ове одлуке којом се прописује ред на гробљу и акта из члана 14. ове одлуке, 

предузеће је дужно да истакне на видном месту на улазу у гробље. 

    Члан 17. 

Гробница, гробно место се може унапред резервисати на основу уговора и уз накнаду, 

независно од пријаве сахрањивања.  

За потребе своје породице могу се унапред резервисати највише два гробна места, за 

чланове уже породице који имају пребивалиште на подручју општине. 

Лица која немају пребивалиште на територији Oпштине могу вршити резервацију 

гробних места под посебним условима и уз посебну накнаду. 

Члан 18. 

Јавно предузеће мора најкасније два часа по завршетку погребне свечаности, да затвори 

гробно место, односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја и распореди донето 

цвеће и венце. 

Члан 19. 

Сахрањивање неидентификованих умрлих лица обавља се у року од 3 дана. 

Сахрањивање лица из става 1. овог члана, извршиће се на основу акта надлежног органа, 

којим је утврђена чињеница да је лице неидентификовано. 

Члан 20. 

Посмртни остаци сахрањених почивају у гробном месту у року одређеном законом. 

Члан 21. 

У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није 
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протекао рок утврђен Законом. 

Члан 22. 

 На писмени захтев или уз писмену сагласност породице, сродника и других лица умрлог 

може се дозволити ексхумација ради преноса посмртних остатака у други гроб или гробно 

место, на гробљу у граду, селу или ван града или ван села, пре истека прописаног рока 

почивања.  

Уз захтев за ексхумацију прилажу се потврда предузећа, коме је поверено уређивање и 

одржавање гробља, о обезбеђењу гробног места и одобрење санитарног инспектора.  

Решење о ексхумацији издаје надлежно одељење Општинске управе Општине Блаце. 

Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака сносе лица из става 1. овог члана. 

Члан 23. 

Јавно предузеће коме је поверено обављање послова сахрањивања, дужно је да води 

евиденцију парцела и гробних места, сахрањених лица са уписаним презименом, именом оца и 

именом сахрањеног, датумом и местом рођења, датумом и местом смрти и датумом и местом 

сахране, бројем гробног места, подацима о лицу које је сносило трошкове сахране и друге 

евиденције у вези са обављањем ове комуналне делатности. 

IV САХРАЊИВАЊЕ 

Члан 24. 

Сахрањивање посмртних остатака умрлих врши се само на гробљима која су у 

употреби. Сахрањивање се не може вршити ван гробља. 

Сахрањивање се може извршити после утврђивања смрти на начин одређен посебним 

прописима. 

Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања 

смрти. 

Покопавање посмртних остатака умрлог врши се на гробљу које је у употреби, на 

гробном месту унутар гробних парцела. 

Гробно место за сахрањивање посмртних остатака умрлог одобрава Предузеће. 

Члан 25. 

Посмртни остаци могу, по одобрењу надлежног органа, пре сахрањивања бити 

изложени на одређеном месту ван гробља, ради указивања посебних посмртних почасти. 

Члан 26. 
Приликом преноса посмртни остаци морају бити смештени у мртвачки сандук. 

Члан 27. 
Посмртни остаци, по утврђеној смрти, преносе се на гробље и до сахране чувају се у 

мртвачници, ако на гробљу постоји мртвачница. 

Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која су 

према важећим прописима била обавезна да га издржавају. 

Трошкове сахрањивања сносе лица која су дужна да обезбеде сахрањивање. 

Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања 

сноси општина на чијој територији је умрли имао последње пребивалиште а ако се не може 

утврдити последње пребивалиште именованог, трошкове сахрањивања сноси Општина на чијој 

територији је наступила смрт или су пронађени посмртни остаци.  
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Општина која је обезбедила сахрањивање умрлог лица, има право на накнаду трошкова 

од лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање из заоставштине умрлог. 

Члан 28. 

Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од дана 

сахрањивања. 

Породица и сродници, и друга лица која за то имају интерес, имају право да по истеку 

рока почивања, продужују почивање посмртних остатака под условима које утврду Скупштина 

општине Блаце. 

У исто гробно место не може се извршити сахрањивање уколико није истекао рок из 

става 1. овог члана. 

V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 29. 
Средства за обављање комуналне делатности сахрањивања обезбеђују се из цене 

комуналне услуге коју плаћају закупци. 
Средства за уређивање и одржавање гробља обезбеђују се из средстава Предузећа, 

накнаде за закуп гробног места, као и других извора у складу са законом. 

Члан 30. 
За сахрањивање и друге погребне услуге у вези са сахрањивањем Предузеће 

утврђује цену услуге на основу елемената за образовање цена комуналних услуга 

утврђених Законом о комуналним делатностима, уз сагласност оснивача и у складу са Законом. 

VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 31. 
Ако дође до поремећаја или прекида у обављању послова на уређивању и одржавању 

гробаља и сахрањивању услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, 

односно спречити, предузеће је обавезно да одмах, без одлагања, предузме мере на 

отклањању узрока поремећаја, односно прекида, и то: 

1. радно ангажује запослене на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због

којих је дошло до прекида у обављању послова одржавања и уређивања гробља и

сахрањивања;

2. хитно поправи и замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује обављање

послова, као и заштити комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварија и
3. предузме и друге мере које утврди оснивач.

Члан 32. 
У случајевима из члана 31. ове одлуке, Предузеће је обавезно да истовремено са 

предузимањем мера обавести оснивача о разлозима поремећаја или прекида, као и о 

предузетим мерама. 
Када оснивач прими обавештење, дужан је да без одлагања: 

1. нареди мере за заштиту комуналних објеката који су угрожени, као и друге имовине;
2. предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере у циљу

обављања комуналне делатности;
3. ангажује друго Предузеће или предузетника да обавља послове уређивања и одржавања

гробља и сахрањивање до отклањања поремећаја и
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4. утврди разлоге и евентуално одговорност за поремећај, односно прекид у обављању
делатности, као и одговорност за накнаду евентуалне штете.

Члан 33. 
У случају прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању услед штрајка, предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у 

складу са актом оснивача. 

Кад такав акт није донет, могу се предузети посебне мере утврђене Законом о 

комуналним делатностима ако би услед тога могла да наступи непосредна опасност или 

изузетно тешке последице за живот и здравље људи и безбедност људи и имовине, или 

других неопходних услова за живот и рад корисника ове комуналне услуге. 

VII ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ УСЛУГА 

Члан 34. 

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о 

квалитету пружања услуга (у даљем тексту: Изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.  

Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, Предузеће објављује у средствима 

јавног информисања, у електронском облику на интернет страници Предузећа и на интернет 

страници општине Блаце. 

Изјашњавање се може организовати и електронским путем.  

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања достави 

оснивачу извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних 

услуга.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина 

корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, надлежна 

организациона јединица Општинске управе општине Блаце за комуналне послове у сарадњи са 

осталим организационим јединицама Општинске управе општине  Блаце, састављају Нацрт мера 

за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и заједно са Извештајем о 

резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружених услуга Предузећа, достављају 

Општинском већу општине Блаце. Општинско веће општине Блаце доноси мере за отклањање 

наведених недостатака, са роком за предузимање мера ради отклањања недостатака, који не 

може бити дужи од 90 дана. 
Општинско веће општине Блаце доставља усвојене мере за отклањање наведених 

недостатака Скупштини општини Блаце, ради обавештавања. 

VIII НАДЗОР 

Члан 35. 
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа општине Блаце 

преко надлежног Одељења. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке обавља Одељење за 

инспекцијске послове и буџетску инспекцију преко комуналних инспектора у складу са 

законом, осим ако поједини послови тог надзора нису посебним прописима стављени у 

надлежност другог органа. 

IX  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 
Новчаном казном од 40.000 динара казниће се за прекршај Предузеће ако се не стара о 

уређивању и одржавању гробља. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу новчаном 
казном од 10.000 динара. 

Члан 37. 
Новчаном казном од 40.000 динара казниће се за прекршај Предузеће, ако: 

1. не забрани извођење занатских радова извођачу који нема одобрење за рад или који се не
придржава одредби из члана 10. ове одлуке;

2. не обезбеди да гробље буде отворено за посете у складу са чл. 13. ове одлуке.
3. не обезбеди пренос посмртних остатака у складу са чланом 26. ове одлуке;
4. не поштује рок обавезног почивања у складу са чланом 28. став 1. ове одлуке;

5. не обавести закупца гробног места о потреби обнове закупа у складу са чланом 28.

став 2. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећу,

новчаном казном од 10.000 динара. 

Члан 38. 
Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице: 

1. ако не прибави писмено одобрење за извођење занатских радова  у складу са чланом
10. став 1. ове одлуке;

2. не изводи занадске радове у складу са чланом 10. став 2.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу,

новчаном казном у износу од 10.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном у износу 

од 20.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко лице, новчаном казном у 

износу од 10.000 динара. 

Члан 39. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако учини неку од радњи забрањених чланом 15. ове одлуке. 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о сахрањивању и гробљима 

(„Сл. лист општине Блаце”, бр. 6/07). 

Члан 41. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Блаце”.  

Број: I-352-268/2019      

Дана 05.09.2019. 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 129/07, 83/14-други закон, 101/2016-други закон и 

47/2018) и члана 43. став 1. тачка 6. Статута општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 05.09.2019. 

године, донела је 

О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О OПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

Члан  1. 

Овом Одлуком врше се следеће измене и допуне Одлуке о Општинској управи 

општине Блаце („Службени лист Општине Блаце, број 7/19) 

Члан  2. 

Члан 11. став 1. тачка 2. мења се и сада гласи: „Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, стамбене и имовинско правне послове“. 

Члан  3. 

Члан 11. став 1. тачка 3. мења се и сада гласи: „Одељење за инспекцијске 

послове“. 

Члан  4. 

Члан 11. став 1. тачка 5. мења се и сада гласи: „Одељење за привреду, локални 

економски развој и заштиту животне средине“ 

Члан  5. 

У члану 13. став 1. иза речи „Одељење за урбанизам, грађевинарство истамбене и  

имовинско правне послове“  бришу се речи  „и заштиту животне средине“  

Члан  6. 

Члан 13. став 6. се брише. 

Члан  7. 

Члан 14. став 1. мења се и сада гласи: „Одељење за инспекцијске послове врши 

послове Општинске управе који се односе на обављање управног надзора над применом 

републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине Блаце и 

поверених послова посебним материјалним прописима из делокруга инспекцијског 

надзора грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне 

средине, спорта, туризма, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању 

објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и 

извршење административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и 

мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања бесправно 

подигнутих и постављених објеката. Врши се припpема и израда нормативно-правних 

аката из целокупне надлежности службе, организује се, усмерава и спроводи поступак у 

области заштите животне средине“. 

Члан 8. 

Члан 14. став 2. се брише. 

Члан  9. 

У члану 16. додаје се став 2. који гласи: „Израда планске документације у циљу 

организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, 
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организацију цивилне заштите; израду услова за успостављање интегрисаног система  

заштите и спасавања; припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса 

у условима ратног и ванредног стања на територији Општине.“ 

Члан  10. 

У члану 16. додаје се став 3. који гласи: „Одељење спроводи поступке процене 

утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на 

животну средину; поступа као заинтересовани орган код поступка процене утицаја пред 

надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши оцену 

и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за 

заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, 

складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане 

дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвала и ревизију услова у интегрисаној 

дозволи; издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних 

хемикалија; припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и 

санационе планове; сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора; 

спроводи активности за јачање свести  о потреби заштите животне средине; припрема 

годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине; води евиденције и 

доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и Министарству; врши послове 

заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту 

животне средине“. 

Члан  11. 

Члан 18. став 5. мења се и сада гласи: „Припрема нацрте програма који се односе 

на уређивање грађевинског земљишта и на обављање комуналних делатности. Врши 

обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Обавља послове надзора над 

реализацојом уговора о обављању комуналних делатности. Прати јавне позиве и 

припрема пројектне апликације за пројекте изградње, реконструкције и капиталног 

одржавања зграда и објеката комуналне инфраструктуре у својини локалне самоураве. 

Води евиденцију издатих аката у управном поступку из своје надлежности.“ 

Члан 12. 

Члан 19. мења се и сада гласи: 

 „Посебне организационе јединице у Општинској управи општине Блаце су: 

-  кабинет председника општине, 

-  интерна ревизија, 

-  буџетска инспекција и 

-  управљање људским ресурсима.“ 

Члан  13. 

Члан 20. мења се у делу интерне ревизије која сада гласи: 

„Интерна ревизија 

У оквиру посебне организационе јединице интерне ревизије обављају се 

послови интерне ревизије над директним и индиректним корисницима буџетских 

средстава,  обављају се најсложенији послови ревизије и руководи ревизорским 

тимом; руководи ревизијама система, ревизијама усаглашености, финансијским 

ревизијама, ревизијама информационих технологија и ревизијама успешности или 

комбинације наведених типова ревизија; пружа савете руководству и 

запосленима; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије; 

усмерава и врши надзор над радом интерних ревизора у ревизорском тиму, 
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учествује у одржавању организационих и професионалних етичких стандарда, 

сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у 

извештајном периоду.  

Интерни ревизор у вршењу функције примењује међународне стандарде интерне 

ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објективности, 

компетентности и интегритета“. 

Члан  14. 

У члану 20. после интерне ревизије се додаје посебна организациона јединица 

буџетска инспекција која гласи: 

„Буџетска инспекција 

Буџетска инспекција обавља послове по програму који  доноси председник 

општине.“ 

Члан  15. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

Број: I-02-1711/19 

Датум 05.09.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

    Милош Васиљевић с.р. 
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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 и 95/18), и 

члана 43. став 1. тачка 6) и 17) Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 5/19) 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 05.09.2019.године, донела је 

  ИЗМЕНУ 

 КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

за 2019. годину 

Члан 1. 

Тачка 2. Кадровског плана Општинске управе општине Блаце за 2019. годину („Службени лист 

општине Блаце“ број 11/18) мења се тако да сада гласи: 

2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у

2019. години за коју се доноси Кадровски план 

Радна места службеника на положају Број извршилаца 

Начелнике Општинске управе општине 

Блаце 

1 

Звања службеника и намештеника Број извршилаца 

самостални саветник 7 

саветник 16 

млађи саветник 3 

сарадник 6 

млађи сарадник 

виши референт 5 

референт 

млађи референт 

намештеник 9 

Члан 2. 

Тачка 4. Кадровског плана Општинске управе општине Блаце за 2019. годину („Службени лист 

општине Блаце“ број 11/18) мења се тако да сада гласи: 

4. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у

кабинету председника оштине Блаце.

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 4 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

Члан 3 

Тачка 5. Кадровског плана Општинске управе општине Блаце за 2019. годину („Службени лист 

општине Блаце“ број 11/18) мења се тако да сада гласи: 
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5. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира

због повећања обима посла

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 8 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

У осталом делу Кадровски план Општинске управе општине Блаце за 2019. годину остаје 

неизмењен. 

Члан 3. 

Измена Кадровског плана Општиинске управе општине Блаце ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 

Број: I-02-1097/19 

У Блацу, 05.09.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

     Милош Васиљевић с.р. 
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На основу  члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон 

и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 53. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

05.09.2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ УЗВЕШТАЈА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ 

СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног 

предузећа „Блаце“ са седиштем у Блацу за 2018. годину, број 2208 од 31.07.2019. 

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-023-1529/2019 

У Блацу, 05.09.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

  Милош Васиљевић с.р. 

Службени лист Општине Блаце број 10/19 Страна: 32



На основу  члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон 

и 47/2018) и члана 43. став 1. тачка 53. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце", број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

05.09.2019. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ УЗВЕШТАЈА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ 

СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ 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 30.06.2019.године, број 2209 од 31.07.2019. 

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-023-1530/2019 

У Блацу, 05.09.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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 На основу члана 36. 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 48. и члана 48. Статута општине Блаце („Службени лист општине

Блаце“, број 5/19), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

05.09.2019.године, донела је  

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима на територији општине Блаце: 

- Милош Чолић, из Ђуревца, на лични захтев. 

II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Блаце: 

- Сања Живковић, из Ђуревца. 

III Решењем известити: именоване, Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 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-02-1730/2019 

У Блацу, 05.09.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 53. Закона о запосленима у Аутономним Покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/16 и 113/17), члана 37. а 

у вези са чланом 51. став 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике 

Србије“, број 55/2014), члана 74. став 1 тачка 13) Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 5/19) и члана 13. став 1. Одлуке о Општинском правобранилаштву 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/17), Општинско веће општине 

Блаце, на седници одржаној дана  02.9.2019. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

I РАЗРЕШАВА СЕ Александар Станковић, дипломирани правник, из Крушевца, 

функције Општинског правобраниоца општине Блаце, са 02. 9. 2019. године, због поднете 

оставке. 

II Хитне и неодложне послове заступања Општине Блаце до постављења вршиоца 

дужности Општинског правобраниоца општине Блаце, по законом утврђеном поступку, 

спровешће разрешени правобранилац, по посебном пуномоћју. 

III Решењем известити: Александра Станковића, Одељење за општу управу и 

заједничке послове, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и јавне 

набавке и архиву овог органа. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у „Службеном листу 

општине Блаце“. 

Број: II-02-1699/2019 

У Блацу, дана 02. 9. 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

    Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 23. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник 

Републике Србије“ број 48/94 и 11/98), Комисија за спровођење референдума образована 

решењем Скупштине општине Блаце број I-02-1063/2019 од дана 08.6.2019. године, на седници 

одржаној дана 01.7.2019. године, усвојила је и подноси Скупштини општине Блаце 

И З В Е Ш Т А Ј 

О СПРОВЕДЕНОМ РЕФЕРЕНДУМУ ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ БЛАЦЕ ЗА 

УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И КАПЕЛЕ У БЛАЦУ ЗА 

ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ 

1. Референдум је спроведен за подручје месне заједнице Блаце дана 30.6.2019. године,

у времену од 07,00 до 20,00 сати.

2. Комисија за спровођење референдума је утврдила да је изјашњавање на свим

гласачким местима спроведено у складу са Законом о референдуму и народној

иницијативи и Статутом општине Блаце и месне заједнице Блаце, те да није било

неправилности које би утицале на резултат гласања.

3. Од укупно уписаних 4427 гласача месне заједнице Блаце, о увођењу самодоприноса

изјашњавало се 1715 гласача или 38,74%.

За увођење самодоприноса потврдно се изјаснило 1709 гласача или 99,65% у односу

на број бирача који су гласали (гласача који су изашли на референдум).

Против је гласало 6 гласача, а неважећих листића није било.

4. Комисија за спровођење референдума констатује да спроведени референдум није

пуноважан јер на њему није гласала већина грађана који имају бирачко право и који

су уписани у бирачки списак, сходно члану 24. став 1. Закона о референдуму и

народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/98),

којим је прописано да је референдум пуноважан ако је на њему гласала већина

грађана који имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак (став 1.), те да

се одлука о питању које је било предмет изјашњавања на референдуму сматра

донетом уколико је за њу гласала већина грађана из става 1. овог члана закона (став

2. закона).

5. У складу са чланом 23. став 3. Закона о референдуму и народној иницијативи

Извештај о спроведеном референдуму објавити у „Службеном листу општине

Блаце“.

Број I-014-1182/2019 

У Блацу, дана  01.7.2019. године 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

     ПРЕДСЕДНИЦА  

Александра Николић с.р. 
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