
      Општина Блаце 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ГОДИНА: XXVII 

БРОЈ: 11

ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 23. 07. 2020. године

ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ 

РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана 



На основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18), 

члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. 

закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце 

(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), а на предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Блаце са XXXVII (тридесетседме)  ванредне седнице Штаба 

одржане дана 23.07.2020. године, Председник општине Блаце доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

I. Проглашава се ванредна ситуација на  територији општине Блаце услед 

настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID -19.  

 

II. Даном ступања на снагу ове одлуке примењују се мере утврђене чланом 

9а
* 

 Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID -19, („Сл. 

гласник РС“ бр. 66 од 7. маја 2020., 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула2020, 100 од 16. 

јула 2020.).     

 

III. Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др. дужни су да 

спроводе Одлуке које ће доносити Општински штаб за ванредне ситуације ради 

спровођења мера у циљу ублажавања и превазилажења настале ситуације. 

 

IV. Спровођење мера, у складу са законом, утврђеним овлашћењима, 

обезбеђују, координирају и надзиру Председник Општине Блаце преко општинских 

органа и служби, Општински штаб за ванредне ситуације Општине Блаце и 

Институт за јавно здравље Ниш. 

 

V. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког 

управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу, Општинском штабу 

за ванредне ситуације Општине Блаце, средствима информисања и архиви. 

 

VI. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Блаце“.  

 

 

 

Број: II-87-1527/2020 

Дана: 23.07.2020. год. 

Блаце 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 44. став 1. тачка 5) Закона о 

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

83/2014, -др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 70. став 1. тачка 9) 

Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце, број 5/19), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Центра за социјални рад „Блаце“, са 

седиштем у Блацу, дана 29. маја 2020. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад 

„Блаце“, који је донео директор Центра за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу, под деловодним бројем: 01-624/20 од 29. маја 2020. године. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

III Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

 

IV Решење доставити: у Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у 

Блацу и архиви овог органа. 

 

 

Број: II-02-1111/2020 

У Блацу, дана 29. маја 2020. године  
 

 

         Обрадила: 

Драгана Раденковић                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                             ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

                                                                                                 Милан Ћурчић с.р. 
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  На основу члана 16. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Служени 

гласник РС“, број 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Служени гласник РС“, 

број 91/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације због обилних падавина, раста водостаја и 

поплава на целој територији општине Блаце („Служени лист општине Блаце“, број 10/20) и члана 

74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19),  

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. јуна 2020. године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НАКОН 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 

 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ централна Комисија за процену штете настале након елементарне 

непогоде – поплава које су задесиле Општину Блаце током јуна месеца 2020.године (у даљем 

тексту: централна Комисија) и ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови централне Комисије у 

следећем саставу: 

 

1.Љубодраг Красић, дипл. инж. агроекономије, за председника Комисије, 

2.Гордана Китановић, дипл. инж. архитектуре, за члана Комисије и 

3.Јасмина Ђошић Минић, дипл.правник. за члана Комисије. 

 

II Задатак Комисије је да: 

1.Координира рад Стручних комисија за процену штете насталих након елементарне 

непогоде – поплава које су задесиле Општину Блаце током јуна месеца 2020.године, у складу са 

актом о јединственој методологији за процену штете од елементарних и других непогода. 

2.Стара се о јединственој и усаглашеној примени акта о јединственој методологији за 

процену штете од елементарних и других непогода. 

3.Сарађује са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Републике Србије и другим 

органима по питањима која се тичу примене Закона о обнови након елементарне непогоде. 

4.Сачини јединствени Извештај о процени штете настале на територији Општине Блаце 

након елементране непогоде – поплаве која је задесила општину Блаце током јуна 2020.год. на 

основу појединачних записника и извештаја стручних Комисија и да о истом извести Општинско 

Веће Општине Блаце, Општински штаб за ванредне ситуације и Републичку Комисији за процену 

штете након елементарних непогода. 

 

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

општине Блаце“. 

 

IV Решењем известити: именоване, Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Блаце и архиву. 

 

Број: II-02-1393/20 

У Блацу, 30. јуна 2020. године 

 

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                     Милан Ћурчић с.р. 
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  На основу члана 16. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Служени 

гласник РС“, број 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Служени гласник РС“, 

број 91/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације због обилних падавина, раста водостаја и 

поплава на целој територији општине Блаце („Служени лист општине Блаце“, број 10/20) и члана 

74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19),

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. јуна 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НАКОН 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за процену штете настале након елементарне 

непогоде–поплава које су задесиле Општину Блаце током јуна месеца 2020.године за област 

грађевинарства и инфраструктуре, (у даљем тексту: стручна Комисија) и ИМЕНУЈУ СЕ 

председник и чланови Комисије из реда запослених у Општинској управи Општине Блаце, у 

следећем саставу и распореду по радним тимовима: 

Радни тим бр.1. 

1. Гордана Китановић, дипл.инж.архитектуре, за председника Комисије

2. Иван Радуловић, спец. стр. економиста, за члана Комисије;

3. Бојан Николић, дипл. инж. пољопривреде, за члана Комисије;

Радни тим бр.2. 

4. Дејан Кнежевић, спец. стр. инж. грађевинарства, за члана Комисије

5. Сања Радосављевић, дипл. биолог, за члана Комисије;

6. Ненад Стевановић, спец. стр. инж. грађевинарства, за члана Комисије;

Радни тим бр.3. 

7. Ана Недељковић, дипл. инж. архитектуре, за члана Комисије:

8. Милена Мрделић, дипл. инж. грађевинарства, за члана Комисије;

9. Милош Чолић, спец. стр. менаџер, за члана Комисије;

II Задатак стручне Комисије је : 

1.Да увиђајем на терену изврши процену штете настале након елементарне непогоде – 

поплава које су задесиле Општину Блаце током јуна месеца 2020.године у складу са актом којим 

се утврђује јединствена методологија за процену штете од елементарних и других непогода, на 

стамбеним и другим објектима грађана, на објектима јавне намене и објектима и мрежи 

инфраструктуре и да извештаје о процени штете достави централној Комисији на даљу 

надлежност. 

2.Да по пријавама грађана достављеним по јавном позиву, сачини појединачне записнике

о процени штете на породичним стамбеним објектима у складу са актом којим се утврђује 

јединствена методологија за процену штете од елементарних и других непогода и да исте достави 

надлежном органу на даљу надлежност. 

III Рад стручне Комисије обављаће се у тимовима од по три члана од којих најмање један 

мора бити грађевинске или архитектононске струке. 

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

општине Блаце“. 
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V Решењем известити: именоване, Општински штаб за ванредне ситуације општине Блаце 

и архиву. 

Број: II-02-1393/20-1 

У Блацу, 30. јуна 2020. године 

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 16. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Служени 

гласник РС“, број 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Служени гласник РС“, 

број 91/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације због обилних падавина, раста водостаја и 

поплава на целој територији општине Блаце („Служени лист општине Блаце“, број 10/20) и члана 

74. став 1. тачка 2. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19),

Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. јуна 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ НАКОН 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ стручна Комисија за процену штете настале након елементарне 

непогоде–поплава које су задесиле Општину Блаце током јуна месеца 2020.године за област 

пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: стручна Комисија) и ИМЕНУЈУ СЕ 

председник и чланови Комисије у следећем саставу: 

1. Драган Гмијовић, дипл.инж.пољопривреде, за председника Комисије

2. Вељко Јовановић, инж.пољопривреде, за члана Комисије

3. Мирјана Виријевић, спец.струк.инж.пољопривреде, за члана Комисије

II Задатак стручне Комисије је : 

1.Да увиђајем на терену изврши процену штете настале након елементарне непогоде –

поплава које су задесиле Општину Блаце током јуна месеца 2020.године у складу са актом којим 

се утврђује јединствена методологија за процену штете од елементарних и других непогода, на  

пољопривредном земљишту и културама, шумском земљишту и шумама и водопривредном 

земљишту. 

2.Да о процењеној штети сачини извештај у складу са актом којим се утврђује јединствена

методологија за процену штете од елементарних и других непогода и да исте достави Централној 

Комисији на даљу надлежност. 

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

општине Блаце“. 

IV Решењем известити: именоване, Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Блаце и архиву. 

Број: II-02-1393/20-2 

У Блацу, 30. јуна 2020. године 

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/16-други закон и 47/2018), члана 

11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник

РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана 74. став 1. тачка 1) Статута општине Блаце („Службени

лист општине Блаце“, број 5/19) Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној

дана 23. јула 2020. године, доноси

 ОДЛУКУ 

 О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

Члан 1. 

 У Одлуци о финансијској подршци породици са децом („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 8/18, 2/19 и 6/20) (у даљем тексту: Одлука) у члану 25 а.  додају се 

нови ставови:  

став 2. гласи: 

„Право на потпуно регресирање трошкова боравка у Предшколској установи 

„Наша радост“, Блаце могу остварити и родитељи након укидања околности из става 1. 

овог члана уколико нису користили услугу боравка у установи за децу, све до 

успостављања нормализације процеса рада који подразумева безбедан боравак деце у 

Предшколској установи „Наша радост“, и  

став 3. гласи: 

„За праћење реализације ове Одлуке одређује се Одељење органа општине и 

друштвених делатности Општинске управе општине Блаце. 

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени лист општине Блаце“, број 8/18, 2/19 и 6/20) остаје непромењена. 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу ова одлука постаје саставни део Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом („Службени лист општине Блаце“, број 8/18, 2/19 и 6/20). 

Члан 4. 

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

општине Блаце“, а примењиваће се на обавезе наплате трошкова боравка деце у 

Предшколској установи „Наша радост“, почев од 7. маја 2020. године. 

Број:II-401-1530/2020 

У Блацу, 23. јула 2020. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК 

Милан Ћурчић с.р. 
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На основу члана 21. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде 

(„Служени гласник РС“, број 11/2015), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде 

(„Служени гласник РС“, број 91/2020) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације због 

обилних падавина, раста водостаја и поплава на целој територији Општине Блаце 

(„Служени лист Општине Блаце“, број 10/20), члана 196. став 4. Устава Републике 

Србије („Службени гласник РС“, број 98/2006) и члана 26. став 1. тачка 1. Одлуке о 

Општинској управи Општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/19 и 

10/19), Начелник Општинске управе Општине Блаце, доноси 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПО 

ЗАКОНУ О ОБНОВИ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ 

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ Одељење органа општине и друштвених делатности 

Општинске управе Општине Блаце као надлежна организациона јединица Општинске 

управе Општине Блаце којој ће грађани подносити пријаве, захтеве и друге поднеске 

или тражити информације које се тичу остваривања права и правних интереса 

прописаних Законом  о обнови након елементарне и друге непогоде, ради лакшег 

остваривања права грађана на помоћ, а након поплава које су задесиле Општину Блаце 

јуна месеца 2020.године. 

II Одлука ступа на снагу даном доношења из нарочито оправданих разлога који 

се састоје у потреби што хитнијег отклањања последица елементарне непогоде, и биће 

објављена у „Службеном листу општине Блаце“. 

III Одлуку доставити: Одељењу органа општине и друштвених делатности, 

Одељењу за општу управу и заједничке послове, Општинском штабу за ванредне 

ситуације општине Блаце и архиви. 

Број: III-02-1399/2020 

У Блацу, 30.06.2020.године 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада: 

Јасмина Ђошић Минић 

     НАЧЕЛНИК 

 Јулијана Јовановић с.р. 
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