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Страна 1

Општинско веће општине Блаце, на основу члана 15. став 1, тачка 10) Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 16.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/11), члана 74. став 1. тачка 2) Статута
општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 5/19) и Решења о давању
сагласности на План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама МУП-а Републике
Србије - Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу,
број 217-11709/19-2, од 7. 10. 2019. године, на седници одржаној дана 1. новембра 2019.
године, доноси
РЕШЕЊЕ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за правно лице
Општину Блаце, који је израдила Агенција за инжењерске делатности и техничко
саветовање, предузетника Јована Степановића, из Јагодине, ул. Косте Поповића бр.
14/30.
Члан 2.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, са прилозима, саставни је
део овог Решења.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“.
Члан 4.
Решење доставити Одељењу за привреду и локални економски развој.
Број: II-217-1950/2019
У Блацу, 1. новембра 2019. године
ВЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 47/2018), члан 74. став 1. тач. 2) и 17) Статута општине
Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници
одржаној дана 1. новембра 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ ЗАСАДА
ШЉИВЕ И ВИШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2019. ГОДИНЕ
I Образује се Комисија за остваривање права на осигурање засада шљиве и вишње на
територији општине Блаце у 2019. години ( у даљем тексу: Комисија).
II Комисију чине председник и четири члана и то:
Председник Комисије:
1. Драган Гмијовић, дипл. инж. пољопривреде
Чланови Комисије:
1. Валентина Павловић, дипл. правник
2. Анђелка Павловић, дипл. социолог
3. Биљана Василијевић, струковни економиста
4. Мирјана Виријевић, инжењер пољопривреде
III Задатак Комисије је да у складу са Правилником о остваривању права на осигурање засада
шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години, распише Јавни позив и донесе
Решење о остваривању права на осигурање засада шљиве и вишње на територији општине
Блаце у 2019. години, на које Општинско веће општине Блаце даје сагласност.
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Блаце“.
Број: II-02-2034/2019
У Блацу, 1. новембра 2019.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 47/2018), члан 74. став 1. тачка 2) Статута општине Блаце („Сл. лист
општине Блаце“, бр. 5/19), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 1. новембра
2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о остваривању права на осигурање засада воћа шљиве и вишње на
територији општине Блаце у 2019. години
Опште одредбе
Члан 1.
Правилник о остваривању права на осигурање засада воћа шљиве и вишње (у даљем тексту:
осигурање) на територији општине Блаце у 2019. години (у даљем тексту: Правилник) прописују се
површине и начин остваривања права, поступак за остваривање права, критеријум за остваривање
права као и друга питања која су од значаја за остваривање осигурања.
Јавни позив расписује Комисија за остваривање права на осигурање вишегодишњих засада
шљиве и вишње на територији општине Блаце у 2019. години, коју именује Председник општине
Блаце.
Површине и начини остваривања права
Члан 2.
Укупна површина предвиђена за осигурање је 1000 хектара шљиве, и 65 хектара вишње,
односно 400.000 стабала шљиве и 50.000 стабала вишње.
Једно пољопривредно газдинство остварује право максимално на 3 ха воћа. Право на
осигурање остварују површине под воћем које нису претрпеле оштећења на стаблу у предходној
години.
Право на осигурање ће се остварити путем Јавног позива за остваривање права на осигурање
засада шљиве и вишње у 2019. години на територији општине Блаце( у даљем тексту: Јавни позив),
који се објављује на интернет страници, огласној табли општине Блаце и огласним таблама месних
заједница на територији општине Блаце.
Право учешћа на Јавном позиву
Члан 3.
Право на осигурање остварују физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства са активним статусом, а чије површине под
шљивом и вишњом нису претрпеле оштећења стабла.

1.
2.
3.

4.

Услови за учешће на Јавном позиву
Члан 4.
Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се
налази у активном статусу;
Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији Општине Блаце;
Подносилац пријаве за предметну парцелу коју осигурава није потписао полису осигурања
за исти ризик са неком другом осигуравајућом кућом или истом (нема дуплог осигурања по
истомоснову оштећења стабала);
Парцеле које су предмет осигурања буду уписане у Регистар газдинства и да исте нису
претрпеле оштећење стабла у предходном периоду.
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Потребна документација
Члан 5.
1. Читко попуњена пријава,
2. Очитана лична карта или фотокопија личне карте,
3. Извод из Регистра пољопривредног газдинства – потврда о активном статусу и структура биљне
производње,
4. Изјава подносиоца захтева да није остварио право за осигурање предметних површина по неком
другом основу за исту намену.
Комисија задржава право да затражи и додатну документацију.
Поступање са непотпуним пријавама
Члан 6.
Подносилац непотпуних пријава ће бити позван да у року од три радна дана допуни
документацију од дана пријема исте. Уколико подносилац пријаве у року из предходног става не
допуни документацију иста се одбија као непотпуна.
Одлучивање о остваривању права на осигурање
Члан 7.
Комисија разматра поднете пријаве и исправне пријава се уноси у табелу са неопходним
подацима за потписивање појединачних полиса за предметне површине.
Право на осигурање остварују засади који до сада нису имали оштећења стабла, по редоследу
подношења пријава до уговором предвиђених површина и броја стабала између Осигураника и
осигуравача.
Комисија ће формирати листу лица која остварују право на осигурање засада шљиве и вишње
на територији општине Блаце у 2019. години, након чега ће донети Решење којим се утврђује право
на осигурање у складу са чланом 2. овог Правилника са списком осигураних пољопривредних
газдинстава на које сагласност даје Општинско веће општине Блаце.
Коначно решење
Члан 8.
Решење је коначно по добијању сагласности Општинског већа општине Блаце.
Остваривање права на осигурање
Члан 9.
Решење са списком лица и површина које остварују право на осигурање , Комисија доставља
осигуравајућој кући са којом је Општинска управа општине Блаце склопила Уговор о осигурању.
Завршне одредбе
Члан 10.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Блаце“.
Број. II-320-2035/2019
У Блацу, 1. новембра 2019. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милан Ћурчић с.р.
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