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На основу члана 60. став 2. 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту("Сл. 

гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09. 112/15 и 80/17) и члана 41. став 1. тачка 8. 

Статута општине Блаце ("Службени лист општине Блаце", бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 3. 2018. године, доноси 

 ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Блаце за 2018. годину, на који је дата сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије, број: 

320-11-02466/2018-14, oд 29. 3. 2018. године. 

Члан 2. 

Овим Програмом се утврђује врста и обим радова које треба изршити у периоду за 

који се Програм доноси, динамика извођења радова и улагање средстава. 

Члан 3. 

Саставни део ове одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Блаце за 2018. годину. 

Члан 4. 

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

општине Блаце“. 

Број: I-320-637/18 

Дана: 31. 3. 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

  Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени 

гласник РС'', бр. 104/16), на основу Правилника о критеријумима за утврђивање 

минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде („Службени гласник РС'', бр. 101/17) 

и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце  („Службени лист општине Блаце“, бр. 

7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 3. 

2018. године , доноси 

 

 

 ОДЛУКУ 

О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА ИЗДВАЈАЊА НА ИМЕ ТРОШКОВА 

ИНВЕСТИЦИОНОГ, ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА 

                                               

 

Члан 1. 

 Утврђује се минимална висина издвајања на име трошкова инвестиционог  

одржавања заједничких делова стамбене зграде у износу од 200,00 динара месечно, за стан 

или пословни простор и 20,00 динара месечно за гаражу, гаражни бокс или гаражно место. 

 

Члан 2. 

 Утврђује се минимална висина трошкова текућег одржавања зграде у износу од 

230,00 динара месечно, за стан или пословни простор и 90,00 динара месечно за гаражу, 

гаражни бокс или гаражно место.   

Члан 3. 

 Утврђује се висина накнаде професионалном управнику стамбене заједнице 

постављеном у поступку увођења принудне управе у стамбеној заједници у износу од 

180,00 динара месечно, за стан или пословни простор и 30,00 динара месечно за гаражу, 

гаражни бокс или гаражно место. 

Члан 4. 

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

општине Блаце''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Број: I-400-527/18 

У Блацу, 31. 3. 2018. године 

  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                          Милош Васиљевић с.р.        
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На основу члaна 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 

31. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања (''Сл.гласник РС'', бр. 64/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута 

општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) Скупштина  

општине Блаце, на седници одржаној дана 31. 3. 2018. године, доноси 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉА БЛАЦЕ ''СПАСИЋИ'' И ''ШУМАРИЦЕ''  

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулација за делове насеља Блаце ''Спасићи'' и 

''Шумарице'' (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

Оквирне границе обухвата Плана дефинисане су графичким прилогом граница и 

обухвата планског подручја, и обухватају простор приближне површине 74ha. 

Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина планског 

подручја ће се дефинисати приликом припреме нацрта Плана.  

 

Члан 3. 

Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја: 

Планом генералне регулације („Сл.лист општине Блаце“ бр.07/17), предвиђена је даља 

разрада урбанистичким планом, између осталог и за целину Б: северозападни део града, 

северно од улице Карађорђеве (осим подцелина Б1 и Б2 описаних у поглављу 5.). 

''Приликом израде планова детаљне регулације обухвати се могу кориговати у мањем 

обиму, под условом да не наруше основну концепцију ПГР. За грађевинске парцеле и 

изграђене објекте који су реализовани по до сада важећим плановима, а на просторима где се 

планира израда плана детаљне регулације, реализација је по општим правилима из овог плана. 

План детаљне регулације се ради на катaстарско-топографском плану , те су могуће мање 

корекције на осовинама и габариту улица примарне мрежа дата овим планом.'' 

 Остале смернице за израду Плана садржане су у ПГР насеља Блаце („Сл.лист општине 

Блаце“ бр.07/17). 

Члан 4. 

Подлоге за израду плана су геодетске подлоге – катастарско топографски план.  

 

Члан 5. 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора на којима се заснива 

израда Плана су:  

-равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и 

осмишљеног коришћења природних ресурса; 

-рационална територијална интеграција привредних, стамбених, саобраћајних и других 

активности; 

-очување и унапређење природе, животне средине и пeјзажа; 

  -уважавање потреба социјалног и економског развоја; 

 

Члан 6. 

Визија израде Плана је активирање просторног потенцијала у функцију становања и 

развоја инфраструктре. 
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Члан 7. 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта,  

парцелацију и препарцелацију земљишта, изградњу објеката и уређење простора, заштиту 

природних и створених вредности, заштиту и унапређење животне средине. 

 

Члан 8. 

Предлог основне намене простора и коришћења простора је градско грађевинско 

земљиште-становање. 

Члан 9. 

Израда Плана ће се финансирати средствима из буџета општине Блаце за 2018.годину, 

Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 1101-

0001:Просторно и урбанистичко планирање, конто/позиција 511400/92-пројектно планирање. 

 

Члан 10. 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Блаце, Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове. 

 

Члан 11. 

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана доношења Одлуке. 

 

Члан 12. 

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће се извршити у просторијама Општинске 

Управе општине Блаце у трајању од 30 дана, а након оглашавања истог у средствима јавног 

информисања. 

Члан 13. 

Израда Плана биће уступљена правном лицу које у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи испуњава прописане услове за израду Плана, у поступку уређеном 

Законом о јавним набавкама.  

Члан 14. 

За овај План не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину.  

 

Члан 15. 

План се израђује у пет примерака у дигиталном облику и пет примерака у аналогном 

облику. 

Члан 16. 

Саставни део Одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја. 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Општине 

Блаце“. 

 
 

Бр: I-350-597/2018  

Блаце, 31. 3. 2018. год. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Милош Васиљевић с.р.                                                                       
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 31. 

Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, бр. 64/15) и члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана 31. 3. 2018. године, доноси 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ „БЛАЧКО ЈЕЗЕРО“ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за туристичку зону „Блачко језеро“ и део 

обилазнице око насеља Блаце поред зоне Блачког језера под називом План детаљне регулације за 

туристичку зону ''Блачко језеро'' (у даљем тексту План). 

 

Члан 2. 

План се израђује за подручје унутар оквирних граница одређених катастарским парцелама 

(гледано у правцу казаљке на сату) : југоисточном границом КП бр.7971  до КП бр.7980 (улази у 

подручје) , југозападном  границом КП.бр.7980 (општински пут Блаце-Стубал, делом улази у 

подручје) до КП.бр.7900 ко Блаце, југоисточном и југозападном границома КП.бр.7900 ко Блаце до 

КП.бр.7114 ко Блаце, североисточном  границом КП бр.7114 ко Блаце (не улази у подручје) до 

КП.бр.6993 ко Блаце, северном границом КП.бр.7114 ко Блаце до КП.бр.7251, северном границом КП 

бр.7251 ко Блаце (некатегорисани пут-улази у подручје) до КП.бр.7324/2 ко Блаце, западном 

границом КП.бр.7324/2 ко Блаце (улази у подручје) до КП.бр.6469 ко Блаце, јужном границом КП бр. 

6469 ко Блаце (улица Радомира Путника-не улази у подручје) до КП.бр.7118 ко Блаце, југозападном 

границом КП.бр.7118 ко Блаце (улица Краља Петра I-не улази у подручје) до КП.бр.6469 ко Блаце, 

југозападном границом КП бр.6469 ко Блаце (не улази у подручје) до КП.бр.7955 ко Блаце, 

југозападном границома КП.бр.7955 ко Блаце до КП.бр.7971 ко Блаце (не улази у подручје).  

Површина подручја унутар оквирних граница износи 44 ha. 

Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна граница и површина планског подручја 

ће се дефинисати приликом припреме нацрта Плана.  

 

Члан 3. 

 Смернице за израду Плана детаљне регулације ''Блачко језеро'' : уређује се и гради у складу са 

просторним и урбанистичким планом, а првенствено је намењена туризму, угоститељству, спорту, 

рекреацији и комуницирању пешачким и бициклистичким  

саобраћајницама. 

 Смернице за израду ПДР обилазнице: Сагледати могућност формирања кружних раскрсница 

на местима укрштаја обилазнице са државним путевима,  Предвидети резервацију грађевинског 

земљишта за потребе изградње додатних саобраћајних трака за убрзање, успорење и лева скретања у 

зони прикључка;  При изградњи државног пута IБ реда минимална ширина коловоза је 7,50 m, 

изузетно 7,00 m са издигнутим или упуштеним ивичњаком; Најмања ширину банкине предвидети 

1,50 m, која се може у насељу користити као тротоарска површина;  Коловозну конструкцију 

димензионисати за тешко саобраћајно оптерећење. 

Остали услови и смернице за израду Плана садржани су у Плану генералне регулације за 

насеље Блаце („Сл.лист општине Блаце“ бр.07/17). 

 

Члан 4. 

Подлоге за израду плана су  геодетске (катастарско-топографски план) , геолошке и 

хидрогеолошке.   

Члан 5. 

Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске докуменатције, 

на којима се заснива израда Плана су: 

- равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и 

осмишљеног коришћења природних ресурса; 
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- рационална територијална интеграција туристичких, рекреативних, стамбених, саобраћајних и 

других активности;  

- очување и унапређење природе, животне средине и пејзажа; 

- уважавање потреба социјалног и економског развоја; 

 

Члан 6. 

Визија израде Плана је активирање просторног потенцијала у функцији развоја туризма,  

спорта и рекреације уз јасно дефинисање мера и механизама за очување и унапређење животне 

средине.  

Члан 7. 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за: промену намене земљишта, парцелацију и 

препарцелацију земљишта, изградњу обилазнице око насеља Блаце, изградњу објеката 

инфраструктуре, изградњу објеката и уређење простора, заштиту природних и створених вредности, 

заштиту и унапређење животне средине. 

 

Члан 8. 

Предлог основне намене простора и коришћење простора је водно земљиште-језеро и 

грађевинско земљиште-туризам и рекреација. 

 

Члан 9. 

Израда Плана ће се финансирати средствима из буџета општине Блаце за 2018.годину, 

Програм 1-Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 1101-

0001:Просторно и урбанистичко планирање, конто/позиција 511400/92-пројектно планирање. 

 

Члан 10. 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Блаце, Одељење за урбанизам, 

грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове. 

 

Члан 11. 

Рок за израду Плана је 12 месеци од дана доношења Одлуке. 

 

Члан 12. 

Излагање Нацрта Плана на јавни увид ће се извршити у просторијама Општинске управе 

општине Блаце, у трајању од 30 дана, а након оглашавања истог у средствима јавног информисања.  

 

Члан 13. 

Израда Плана биће уступљена правном лицу које у складу са Законом о планирању и изградњи 

испуњава услове за израду планских докумената, у поступку уређеном Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 14. 

За овај План не приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину.  

 

Члан 15. 

План се израђује у пет примерака у дигиталном облику и пет примерака у аналогном облику. 

 

Члан 16. 

Саставни део Одлуке је графички приказ граница и обухвата планског подручја. 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу Општине Блаце“. 

 

Бр. I-350-598/2018  

Блаце, 31.3.2018. год. 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         Милош Васиљевић с.р.                                                                 
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На основу члана 4. став 1. Закона о комуналаним делатностима (''Службени гласник 

РС'', бр.88/11 и 104/16), члана 69. Одлуке о комуналном уређењу (''Службени лист 

општине Блаце'', бр. 2/17 и 12/17), и  члана 41. став 1. тачка 8. Статута Општине Блаце 

(„Службени лист Општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13 ,1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине 

Блаце, на седници одржаној дана 31. 3. 2018. године, доноси 

 

 

 ОДЛУКУ 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови и начин организовања послова у обављању 

комуналне делатности управљања јавним  паркиралиштима, као и услови коришћења 

јавних паркиралишта на територији насеља Блаце. 

 

Члан 2. 

Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке може да обавља јавно предузеће, 

привредно друштво, предузетник или други привредни субјект којем Скупштина Општине 

Блаце повери обављање комуналне делатности, у складу са Одлуком о комуналном 

уређењу и Законом о комуналним делатностима. (у даљем тексту: вршилац комуналне 

делатности). 

Члан 3. 

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке јесу јавне саобраћајне 

површине и посебни простори одређени за паркирање моторних возила.  

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.  

Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлуке, не сматрају се простори за 

паркирање моторних возила који припадају одређеном објекту (пословни или стамбени 

објекат и др.), као и простори одређени за паркирање одређене врсте возила (такси 

стајалишта и др). 

Члан 4. 

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или друге саобраћајне 

површине посебно обележене за паркирање моторних возила. 

Општа паркиралишта својим актом одређује Општинско веће Општине Блаце, на 

предлог Одељења надлежног за послове саобраћаја.  (у даљем тексту: орган надлежан за 

послове саобраћаја). 

Актом из става 2. овог члана, општа паркиралшта се могу категорисати према 

зонама и утврђеном времену коришћења. 

 

Члан 5. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине, уређени и изграђени за паркирање 

моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.  

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем 

рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.  

Посебна паркиралишта изузетно могу бити и без контролисаног уласка и изласка 

возила, у ком случају се контрола и наплата паркирања врши применом одредаба ове 

Одлуке којима се уређује контрола и наплата паркирања на општим паркиралиштима.  

Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера. 
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Посебна паркиралишта на јавним површинама својим актом одређује орган 

надлежан за послове саобраћаја. 

Члан 6. 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја.  

Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи 

податке о: зони, категорији моторних возила која се могу паркирати, начину паркирања и 

наплате, као и временском ограничењу коришћења јавног паркиралишта. 

 

Члан 7. 

О одржавању и обележавању општих паркиралишта стара се Општинска управа 

Општине Блаце преко Одељења надлежног за послове саобраћаја. 

О одржавању и обележавању посебних паркиралишта стара се вршилац комуналне 

делатности. 

 

II КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 8. 

Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних, физичких 

лица и предузетника (у даљем тексту: корисник).  

Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или 

власник возила, ако возач није идентификован. 

 

Члан 9. 

На општим паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили и комби- 

теретна возила до једне тоне носивости.  

Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп-приколице не 

смеју се паркирати на општим паркиралиштима  

Паркирање возила из става 1. и 2. овог члана врши се на, за то утврђеним и 

саобраћајном сигнализацијом обележеним површинама. 

 

Члан 10. 

Орган надлежан за послове саобраћаја дужан је да на општем, а  вршилац 

комуналне делатности на посебном паркиралишту у зависности од капацитета, одреди 

паркинг места за возила одређених категорија инвалида и других лица, која иста могу 

бесплатно користити.  

Право на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места својим 

решењем утврђује Општинска управа Општине Блаце преко Одељења надлежног за 

послове социјале заштите и издаје посебну паркинг карту у форми налепнице. 

 

Члан 11 

Паркирањем возила на јавном паркралишту, корисник прихвата услове прописане 

овом Одлуком, за услугу коришћења јавног паркиралишта.  

Вршилац комуналне делатности нема обавезу чувања возила и не сноси 

одговорност за оштећење или крађу возила.  

 

Члан 12 

За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу цену 

за одређено време коришћења у одређеној зони.  
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Цену из става 1. овог члана утврђује ценовником вршилац комуналне делатности а 

сагласност на исти  даје Општинско веће Општине Блаце.  

 

Члан 13. 

Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по решењу  органа надлежног за послове 

саобраћаја, привремено користити за друге намене (за потребе аутошколе, забавних и 

спортских манифестација и др). 

Члан 14. 

За паркирање возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске и ватрогасних 

возила, када у току интервентних акција користе опште паркиралиште, не плаћа се услуга 

паркирања.  

Члан 15. 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:  

а) плати коришћење паркинг места према зони и према времену задржавања на 

начин прописан овом Одлуком,  

б) користи паркинг место у складу са саобраћајном сигнализацијом којом је 

означено паркинг место. 

Члан 16. 

Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, корисници пословног 

простора) под посебним условима у погледу цене и утврђеног времена паркирања које 

орган надлежан за послове саобраћаја утврди својим актом , могу општа паркиралишта 

користити као повлашћени корисници. 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана вршилац комуналне делатности 

издаје повлашћену паркинг карту.  

Правном лицу и предузетнику могу се издати највише три паркинг карте, а 

физичком лицу највише једна паркинг карта.  

Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво за 

возило за које је ова карта издата. 

Куповина повлашћнее паркинг карте, кориснику не омогућава нити гарантује 

слободно паркинг место. 

Члан 17. 

Орган надлежан за послове саобраћаја може изузетно својим актом одобрити 

резервацију паркинг места на општих паркиралишта државним органима, органима 

јединица локалне самоуправе, јавним службама, другим правним лицима и 

предузетницима.  

Резервацију места на општих паркиралишта орган надлежен за послове саобраћаја 

може одобрити и инвалидима из чл.10. ове Одлуке, којима је то право утврђено решењем 

за бесплатно коришћење.  

 

III. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

 

Члан 18. 

Корисник плаћа услугу коришћења јавног паркиралишта унапред, куповином 

паркинг карте или електронским путем. 

Паркинг карта се може купити као сатна или као дневна карта у складу са чланом 

20. став 1. ове Одлуке.  

Изузетно од става 1. овог члана, корисник може платити услугу паркирања 

накнадно, по налогу за плаћање, на начин и под условима прописаним чланом 21. ове 

Одлуке. 
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Члан 19. 

За коришћење услуге из члана 18. став 1. корисник је обавезан да у возилу поседује 

важећу паркинг карту, осим ако је плаћање извршено електронским путем.  

Корисник је дужан да паркинг карту:  

а) истакне с унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила  и 

б) користи на начин прописан овом Одлуком и у њу унесе тачне податке.  

Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин 

прописан ставом 2. овог члана, и чланом 21. ове Одлуке. 

 

Члан 20. 

На јавним паркиралиштима одређеним и категорисаним актом из члана 4. став 2. И 

чл.5. став 5. ове Одлуке наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном 

трајању, плаћањем сатне или дневне карте.  

Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат према утврђеном времену 

коришћења.  

Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом 

следећем дану у коме се врши наплата паркирања.  

У зонираном подручју сатна односно дневна паркинг карта важи искључиво у 

оквиру одређене зоне. 

Члан 21. 

Корисник општег паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи 

по започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или 

дневне карте односно плаћањем услуге електронским путем.  

Корисник који је паркирао возило а није се определио за коришћење услуге 

паркирања на начин из става 1. овог члана, користи паркинг место под условима који важе 

за паркирање у дневном трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне карте.  

Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1. 

овог члана, истеком времена коришћења паркиралишта у зонираном подручју, може 

наставити коришћење паркинг места под условима и на начин из става 2. овог члана. 

 

Члан 22. 

Контролу коришћења општих паркиралишта врше овлашћени контролори вршиоца 

комуналне делатности. 

Контролори из став 1. овог члана имају службену легитимацију и носе службена 

одела.  

Вршилац комуналне делатности издаје легитимацију и утврђује изглед службеног 

одела. 

Члан 23. 

Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га 

кориснику.  

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на 

возилу, на предњем ветробранском стаклу.  

Достављање налога за плаћање дневне карте на начин из става 2. овог члана сматра 

се уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност 

достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте.  

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је 

платио дневну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у 

налогу.  

Ако корисник паркиралишта не плати дневну карту, у року из става 4. овог члана, 

предузеће ће покренути поступак наплате потраживања, у складу са Законом. 
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IV. ЗАБРАНЕ 

 

Члан 24. 

На јавним паркиралиштима забрањено је:  

а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној 

сигнализацији (паркирање на претплатном паркинг месту, ометање коришћења 

паркиралишта и др),  

б) паркирање возила које није регистровано, односно чијој регистрационој 

налепници је истекао рок важења и паркирање возила на којима регистарске таблице 

односно регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин, 

 в) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила 

без сопственог погона,  

г) заузимање паркинг места путем ограђивања или на други начин ометање 

паркирања других возила. 

 

V. НАДЗОР 

 

Члан 25. 

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши орган надлежан за послове 

саобраћаја. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на 

основу ове Одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши комунална 

инспекција.  

Члан 26. 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор има сва права и дужности 

предвиђене Законом о комуналних делатностима, Законом о инспекцијском надзору и 

овом Одлуком. 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални иунспектор је је овлашћен да:  

1.нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака;  

2. нареди уклањање возила и других ствари;  

3. предузме друге мере у складу са законом; 

 

Члан 27. 

Када је на јавном паркиралишту возило паркирано, односно остављено супротно 

забранама из члана 24. ове одлуке, комунални инспектор ће наложити кориснику да 

возило одмах уклони. 

Уколико се корисник не налази на лицу места, или одбије да уклони возило из 

става 1. овог члана, комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити да се 

возило уклони у најкраћем могућем року, под претњом принудног извршења. Ово решење 

се уручује или на погодан начин причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када је 

причвршћено и тиме се сматра да је достављање уредно извршено. Ако лице из става 2. 

овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће одредити да се возило 

или друга ствар уклони о трошку корисника односно власника, на место које је за то 

одређено. 

 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28.  

За учињени прекршај из ове Одлуке казниће се: 
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Новчаном казном од 50.000 казниће се за прекршај правно лице, вршилац 

комуналне делатности, ако:  

1. на прописан начин не одржава и обележава посебна паркиралишта;

2. ако на посебним паркиралиштима не одреди паркинг места за возила инвалида;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 15.000 одговорно 

лице у правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 динара 

предузетник. 

Члан 29. 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице као 

корисник, ако поступа супротно одредбама ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 15.000 динара 

одговорно лице у правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 динара 

предузетник.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара 

физичко лице. 

Члан 30. 

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај контролор, уколико не 

носи службено одело или службену легитимацију. 

Члан 31 

За прекршаје из члана 29. и 30. ове Одлуке, комунални инспектор издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима 

(''Службени лист општине Блаце'', бр.7/08 и 10/12). 

Члан 33. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена  у “Службеном листу 

општине Блаце”. 

Број: I-352-618/18 

У Блацу, 31. 3. 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК    

Милош Васиљевић с.р.
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На основу члана 29. став 2. и 39. Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Србије“ број 36/09, 88/2010, 99/2011-други закон, 93/2012 и 84/2015), члана 

32. став 1. тачка 6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

Србије“ број 129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016-други закон) и члана 41. став 1. 

тачка 8. и 10. Статута општине Блаце, („Службени лист општине Блаце“,број 7/08, 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16), на предлог Управног одбора Туристичке организације „Блаце“, број 

102/2018 од 23.3.2018. године, Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 

31. 3. 2018. године, доноси 

    О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК 

1.Општина Блаце, у сарадњи са општинама Рашка, Брус, Куршумлија, Врњачка

Бања, Александровац, Трстеник и градовима Краљево, Крушевац и Нови Пазар, 

приступа оснивању Туристичке организације регије Копаоник која ће се бавити 

развојем, унапређењем и промоцијом свих облика туризма на територији јединица 

локалних самоуправа које оснивају туристичку организацију регије, а у складу са 

предлогом Уговора о оснивању туристичке организације регије Копаоник број II-02-

537/2018 од 16.3.2018. године. 

2. Одређује се Туристичка организација „Блаце“, са седиштем у Блацу, за

овлашћеног представника оснивача општине Блаце у Туристичкој организацији регије 

Копаоник и овлашћује се за предузимање свих активности потребних за реализацију 

ове Одлуке. 

3. Оснивање туристичке организације из члана 1. ове Одлуке спровешће се у

складу са одредбама Закона о туризму, а међусобна права, обавезе и одговорности 

јединица локалних самоуправа које оснивају туристичку организацију из члана 1. ове 

Одлуке уредиће се уговором. 

4. Општина Блаце, као један од оснивача Туристичке организације регије

Копаоник, финансираће оснивање и функционисање наведене туристичке организације 

у износу наведеном у уговору о оснивању, а што ће бити планирано Одлуком о буџету 

општине Блаце. 

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

општине Блаце“. 

Број: I-02-602/2018 

Дана: 31. 3. 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/15 и 81/16-УС), тачке 7. подтачка 23. и 

тачке 8. и 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 

органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 

самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“ број 61/17) и члана 41. став 1. 

тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број: 7/08, 8/13,1/15, 9/15 и 1/16 

Скупштине општине Блаце на седници одржаној дана 31. 3. 2018. године,  доноси 

 ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

општине Блаце за 2017. годину, број I-110-1445/17 од 06.8.2017. године („Службени лист општине 

Блаце“ број 8/17), члан 2. мења се и гласи: 

„Максималан број запослених на неодређено време из члана 1. ове Одлуке, по 

организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Блаце је: 

РЕД.БР. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК 
МАКС.БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

1. ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 48 

2. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 1 

3. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“ 25 

4. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЛАЦЕ“ 51 

5. СПОРТСКИ  ЦЕНТАР „БЛАЦЕ“ 7 

6. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РАКА ДРАИНАЦ“ 5 

7. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ“ 6 

8 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“ 2 

9. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „БЛАЦЕ“ 3 

10. Месна заједница – Алабана-Суваја 0 

11. Месна заједница Барбатовац 0 

12. Месна заједница Блаце 0 

13. Месна заједница Вишесело 0 

14. Месна заједница Врбовац 0 

15. Месна заједница Горња Драгуша 0 

16. Месна заједница Горња Јошаница 0 

17. Месна заједница Гргуре 0 

18. Месна заједница Д.Драгуша-Претежана 0 

19. Месна заједница Ђуревац 0 

20. Месна заједница Кашевар 0 

21. Месна заједница Криваја 0 

22. Месна заједница Кутловац 0 

23. Месна заједница Лазаревац 0 

24. Месна заједница Међухана-Шиљомана 0 

25. Месна заједница Мала Драгуша 0 

26. Месна заједница Музаће 0 

27. Месна заједница Претрешња 0 

28. Месна заједница Пребреза 0 

29. Месна заједница Придворица 0 

30. Месна заједница Попова 0 

31. Месна заједница Рашица 0 

32. Месна заједница Г.Сварче-Д.Јошаница 0 
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33. Месна заједница Сибница 0 

34. Месна заједница Суви До 0 

35. Месна заједница Сеничани 0 

36. Месна заједница Стубал 0 

37. Месна заједница Трбуње 0 

38. Месна заједница Чунгула 0 

39. Месна заједница Чучале 0 

40. Месна заједница Џепница 0 

41. УКУПНО 148 

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе општине Блаце за 2017. годину број I-110-1445/17 од 06.8.2017. године 

(„Службени лист општине Блаце“ број 8/17) остаје неизмењена. 

Члан 3. 

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

Блаце“. 

Број: I-110-637/18 

У Блацу, дана, 31.3.2018. 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 РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 9. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'' бр.  88/2011 и 104/2016), члана 10. Одлуке о 

комуналном уређењу (''Службени лист општине Блаце'' бр.2/17 и 12/17), члана 41. став 1. 

тачка 8. Статута општине Блаце (''Службени лист општине Блаце'' бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 

и 1/16), а у складу са чланом 3. став 1. тачка 24. , члана 7. став 1. тачка 1. и члана 7а Закона 

о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Скупштина 

општине Блаце, на седници одржаној дана 31.3.2018 године, доноси: 

 ОДЛУКУ  

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ У 2018 ГОДИНИ 

Члан 1. 

Додељује се Спортском центру ''Блаце'' са седиштем у Блацу, чији је оснивач 

Општина Блаце, искључиво право за обављање комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима на територији насеља Блаце у 2018 години. 

Члан 2. 

Међусобна права и обавезе између оснивача и вршиоца комуналне делатности биће 

регулисане Уговором. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Блаце''. 

Број:I-02-636/2018 

Дана:31.3.2018. године 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК 

    Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 36. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је:  

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ 

II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на 

територији општине Блаце, за 2018. годину а на који је мишљење дало Јавно 

водопривредно предузеће „Србијаводе“ – Београд, Водопривредни центар „Морава“ – 

Ниш. 

Члан 2. 

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

општине Блаце“. 

Број: I-325-481/18  

У Блацу, 31. 3. 2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

Март 2018.године 
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I ОПШТИДЕО 

 

I-1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ЛОП ЗА ВОДЕ II РЕДА 

Чланом 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12  и 101/16) 
прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа. 
Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда 
нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од 
поплава,критеријуме за проглашавање одбране од поплава, именаруководилаца и називе 
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 
Такође, истим чланом ЗОВ-а прописано је да се Оперативни план за воде II реда доноси у 
складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне 
године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда. 
Оперативни план за одбрану од поплава за воде I реда припрема јавно водопривредно 
предузеће, у складу са Општим планом, а доноси Министарство, најкасније до 31. 
децембра текуће године, за наредну годину. 
Уредбом Владе РС („Сл.гласник РС“, бр. 23/2012) утврђен је Општи план за одбрану од 
поплава за период од 2012. до 2018. године (у даљем тексту Општи план).  
Овим планом дефинисано је: 

- институционално организовање одбране од поплава  
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава 
- фазе одбране од поплава 
- превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од полава, ван 

периода у којем се спроводи одбрана од поплава 
- проглашење и укидање одбране од полава 
- овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава 
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава 

на водама I реда 
- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у 

спровођењу одбране од поплава 
На основу члана 55.став 4. Закона о водама ("Службенигласник РС", бр. 30/10 , 93/12 и 
101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде донео је Наредбу о 
утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018.годину. Наредба је 
објављена у "Службеном гласнику РС", бр.15/2018  oд  28.02.2018.године, а ступила је на 
снагу 08.03.2018.године. 
Овом Наредбом утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за 2018. годину. 
Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава, укључујући и називе 
правних лица која спроводе одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и 

загушења ледом, имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица 
заспровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, 

називе сектора и деоница, заштитне водне објекте, штићена поплавна подручја, 

мелиорациона подручја, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за 
проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и 

загушења ледом, меродавне водомере (хидролошке станице) и метеоролошке станице и 

пунктове за осматрање ледених појава, утврђени су Oперативним планом из тачке 1. Ове 
Наредбе. 
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I-2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ 

I-2.1  Географски положај: 
 

 

Слика 1. Панорама Блаца 

Општина Блаце (слика 1. седиште општине) је смештена у Топличкој котлини, на источним 
обронцима Копаоника и југозападним обронцима Јастребца (слика 2.), захватајући 
северозападни део Топличког басена који је Јанковом клисуром спојен са долином 
Расине, односно Крушевачким басеном.  

 

Слика 2. Положај Општине Блаце 
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Иако има периферан инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне 
коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и 
Прокупљу, што представља повољан транзитни положај. Од Топличке магистрале 
општина Блаце је удаљена само 12 км. 
Насеље Блаце смештено је поред реке Блаташнице на око 12 км узводно од њеног улива 
у Расину. На надморским висинама од 380-430 мнм (средња висина 395 мнм), Блаце лежи 
на вододелници сливова река Расине и Топлице. Најисточнији део насеља је у сливу 
Топлице. 
Територија општине Блаце се граничи са севера територијом општине Крушевац, са 
истока општином Прокупље, са југа Куршумлијом и са запада општином Брус. По 
површини је мања  општина (306 км²), у којој се налази 40 насеља, а према резултатима 
пописа из 2011. године у њој живи 11686 становника. Од тог броја у Блацу живи 5261, а у 
сеоским насељима 6425 становника (табела 1.). 

 Општина 

БЛАЦЕ 

Број становника 

 Насеље 

/година 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

1 Алабана 483 489 370 298 227 180 146 93 

2 Барбатовац 1020 1125 947 691 568 424 356 248 

3 Блаце 1824 2181 2564 3373 4362 5228 5465 5261 

4 Брежани 221 230 191 151 92 77 61 41 

5 Вишесело 381 388 358 315 202 145 117 88 

6 Врбовац 566 598 503 403 302 244 161 151 

7 Горња Драгуша 605 604 475 409 389 361 258 207 

8 Г. Јошаница 968 1031 989 830 635 549 329 268 

9 Горње Гргуре 869 884 741 636 516 388 327 221 

10 Горње Сварче 530 592 440 318 223 178 128 85 

11 Доња Драгуша 358 402 335 268 213 180 120 84 

12 Доња Јошаница 410 426 377 290 197 142 98 95 

13 Доња Рашица 236 186 180 180 123 94 98 101 

14 Доње Гргуре 410 435 344 244 211 121 127 84 

15 Доње Сварче 430 434 349 278 196 161 122 85 

16 Дрешница 320 356 332 270 216 125 102 75 
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17 Ђуревац 547 541 491 463 410 397 353 324 

18 Качапор 188 196 171 144 94 104 72 62 

19 Кашевар 928 748 626 576 497 418 336 280 

20 Криваја 533 532 437 387 267 220 173 142 

21 Кутловац 486 497 421 351 284 226 180 128 

22 Лазаревац 436 422 345 242 179 159 114 88 

23 Мала Драгуша 420 430 322 299 241 201 157 154 

24 Међухана 493 538 429 356 303 263 187 154 

25 Музаће 375 392 436 350 287 189 152 95 

26 Попова 650 662 580 455 369 273 224 171 

27 Пребреза 871 884 756 607 513 400 329 225 

28 Претежана 256 253 259 260 181 161 114 92 

29 Претрешња 547 572 517 379 264 217 150 109 

30 Придворица 491 514 437 318 253 201 124 91 

31 Рашица 400 496 438 342 285 244 183 92 

32  Сибница  897  947  899  716  609  549  470  321 

33  Стубал  558  544  505  490  468  467  396  362 

34  Суваја  274  268  210  167  116  87  89  56 

35  Суви До  1087  1132  956  741  603  505  389  310 

36  Трбуње  1241  1262  1119  961  851  710  559  502 

37  Чунгула  1259  1284  1125  887  714  484  419  270 

38  Чучале  571  572  557  398  373  279  233  194 

39  Џепница  313  334  371  312  272  235  231  193 

40  Шиљомана  224  227  197  176  157  123  110  84 

 УКУПНО  23676  24608  22099  19331  17262  15709  13759  11686 

Табела 1. Број становника према званичним пописима 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 23



 

I-2.2. Климатски и хидролошки фактори 

 

Територија општине Блаце има умерено континенталну климу са изразитим 
континенталним карактеристикама, која са повећањем надморске висине поприма 
карактер планинске климе. На такве климатске карактеристике су, поред спољних 
фактора, утицале и карактеристике Топличке котлине и правци пружања планинских 
масива Копаоника и Великог Јастребца. 
 

Температура ваздуха 

На територији општине Блаце просечна средња годишња температура износи 10,1ºС. На 
основу података Метеоролошке станице у Блацу, у следећој табели су дате средње 
месечне температуре ваздуха: 
 

Табела 1. Просечна температура ваздуха за Блаце по месецима  

Блаце I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

T, ºС -0.6 0.5 4.4 9.2 13.3 16.8 20.8 19.7 14.2 9.8 4.0 1.6 10.1 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод 

 

Из ове табеле се види да је најнижа температура у јануару (-0.6ºС), а највиша у јулу 
(20.8ºС) те годишња амплитуда износи 21.4ºС. 
Континентални климат општине Блаце карактеришу средње температуре годишњих доба: 
0.6ºС за зиму, 9.0ºС за пролеће, 19.1ºС за лето и 9.3ºС за јесен. На бази дугогодишњих 
праћења климатских промена на овом подручју, најхладнији месец у години је јануар са 
просечном дневном температуром од -0.6ºС а најтоплији јули са температуром од 20.8ºС. 
По томе се поднебље општине Блаце одликује хладним зимама, незнатно топлијом јесени 
и пролећа и умерено топлим летом, па дужина вегетационог периода износи 220 до 240 
дана. У вишим деловима општине снежни покривач се дуже задржава, па су зиме оштрије. 
Лета су овде због веће апсолутне висине и пошумљености знатно свежија, па се жетве 
обављају 15 до 20 дана касније него у котлинском делу општине. 
Падавине 

Распоред падавина има следећи годишњи ток: у прва четири месеца године просечне 
падавине се крећу од 40-50 mm, мај и јуни су са највише падавина (72-74 mm), од јула до 
септембра ниво падавина се смањује од 55 на 31 mm, а од октобра до децембра ниво 
падавина опада (са 64 на 51 mm). Падaвине имају прилично равномеран распоред током 
целе године. Просечна годишња висина падавина је око 628 mm. Највеће падавине су 
крајем пролећа и током јесени. За време вегетационог периода у просеку падне 330 mm 
воде, што погодује развоју ратарске, воћарске и виноградарске производње. 
Просечна годишња сума падавина на подручју Блаца износи 628 mm, а расподела 
падавина дата је у следећој табели:  
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Табела 2. Просечне количине падавина по месецима у Блацу 

Блаце I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Пад, 
mm 

44 40 40 55 74 72 55 42 31 64 60 51 52.3 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод 

Очигледно да је плувиометријски режим повољан за пољопривредну производњу, која је 
још увек доминантна привредна грана општине, јер се максималне падавине јављају у 
пролећним месецима. Зависно од висинских зона распоред висине воденог талога има 
зонално обележје. 
Рани јесењи мразеви јављају се у првој половини новембра, а касни пролећни почетком 
маја месеца. 
Облачност 

Годишња облачност на овом подручју је прилично велика услед мешања континенталних 
и донекле средоземних ваздушних маса, с тим што је облачност израженија на подручјима 
са већом надморском висином. Годишњи ток облачности највећи је током зимских месеци 
а најмањи у летњем периоду. 
Ветрови 

Ветрови, као модификатори климе у овом подручју, 
најчешће се јављају из северозападног правца. 
Нешто мању учесталост имају кретања ваздушних 
маса из северног квадранта. Ово подручје не 
одликује се вeликим ветровима – ваздушна 
циркулација се своди у локалне оквире. Дувају 
ветрови северног и северозападног правца, који 
доносе падавине. 
Хидрографске карактеристике 

Водени токови обухватају реку Блаташницу 
(припада сливу Расине), Барбатовачку и Јошаничку 
реку, као и бројне мање водотокове. Основне карактеристике ових мањих водотокова, 
потока, речица и река са бујичним карактером хидролошког режима су брза концентрација 
и кратко трајање великих вода. Од водопривредних објеката истиче се акумулација 
„Придворица“, која служи за водоснабдевање становништва општине Блаце, као и мала 
акумулација „Попова“ на реци Блаташници, која је запуштена и повремено проузрокује 
плављење околних насеља. Посебну хидролошку појаву представља Блачко језеро, 
површине око 12 ха, које се напаја подземним водама Блаташнице и које је већим делом 
зарасло у шевар и трску, па представља типичан пример мочваре у изумирању. 
Хидролошка мрежа општине Блаце подељена је између слива Расине (Блаташница) и 
Топлице (Барбатовачка река). Блаташница је најпознатија притока Расине, која извире на 
падинама Великог Јастребца испод врха Црна Чука (871 м). На свом току кроз општину, 
Блаташница прима притоке са Великог Јастребца и копаоничких огранака Лепенца и 
Јаворца. Њене најзначајније леве притоке су Трбуњска и Сибничка река, а десне 
Пребрешка и Џепничка река. 
Барбатовачка река тече упоредничким правцем (У-3) кроз територију Блачке општине и 
представља највећу леву притоку Топлице. Њено сливно подручје је 127 км², од чега је 
део на територији Блаца и у Топлицу просечно унесе 0,75 m³/s воде. Остале притоке 
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Топлице, које теку територијом општине Блаце долазе са јужних падина Јастребца и 
знатно су сиромашније водом. 
Горњи део слива Блаташнице и Барбатовачке реке је планинског карактера, па је због 
веће надморске висине и веће дебљине снежног покривача, отапање продужено на април 
и мај, када је водостај ових река највиши. Минимални водостај се јавља редовно почетком 
јесени, када је и најмање атмосферског талога. Поред тога и велика испаравања у току 
летњих месеци утичу да је током септембра код свих река водостај најмањи.  
Подземне воде на територији општине Блаце се јављају у виду нормалне или фреатске 
издани. У неогеним седиментима он лежи на дубини од 4 до 8 м, а у алувијалним равнима 
река од 2 до 4 м. 

Река Блаташница je наовом простору највећи водоток. Припада водном подручју 
Морава, део подслива реке Западне Мораве. На основу  чл. 55. став 5. Закона о водама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 30/10) и Одлуке о утврђивању Пописа вода („Сл. гласник РС“ бр. 
83/10), ова река припада водама II реда.Извире на јужној падини планинеЈастребац, тече 
према југу, оштро скреће код Блаца и пробијајући се кроз Јанкову клисуру улива се у 
Расину, код Разбојне. Изворишни део је раније припадао системуТоплице, али је откинут и 
увучен у систем Расине. Угеоморфологијије управо карактеристична због тога што 
градиречну пиратерију. Дужина тока износи 18 км, а површина слива је 115 км². Слив је 
састављен од кристаластих палеозојских шкриљаца, и већим делом је покривен шумом. 
Долином Блаташнице води пут од Крушевца за Куршумлију и Прокупље. Има више 
бујичних притока, од којих су веће леве притоке Сибничка и Трбуњска и десне притоке 
Пребреза, Џепница и Поповачка. 

Барбатовачка река представља највећу леву притоку реке Топлице. Припада 
водном подручју Морава, део подслива реке Јужне Мораве. 
 На територији општине Блаце по Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. 
гласник РС“ бр. 83/10) овде спада Придворичка река. Остали водотоци (слика 3.) на 
територији општине Блаце су воде II реда. 

 
Слика 3. Хидрографска мрежа (приказ на топографској карти) 
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Слика 4. Просторни приказ територије општине Блаце 
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I-2.3 Пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште и воде и 
воднаинфраструктура 
 
Подручје општине Блаце простире се на површини од 30.656 хектара. Од ове површине 
пољопривредно земљиште заузима 17.934 ха или 58,50%; шума 11.461 ха или 37,38% и 
неплодно земљиште 1.261 ха или 4,11%.  

I-2.4 Заштита од поплава (активна и пасивна одбранa) 
 
Подручје општине је до сада било угрожено од великих вода рекe Блаташнице и 
Придворичке реке. Нарочито се угроженост манифестовала у доњем току ових река.Због 
конфигурације земљишта и мале речице, односно потоци, угрожавају пољопривредно 
земљиште и то на целој територији општине. Услед наглог топљења снега, вишедневним 
падањем кише јаког интензитета, долази до презасићења земље водом, подизања нивоа 
подземних вода и појаве интензивних површинских отицаја воде са сливног подручја, што 
доводи до наглог повећања нивоа водостаја у потоцима, речицама и рекама и долази до 
њиховог изливања и поплава већих размера, као и акумулација „Придворица“. 
Период 2005. и 2006. године карактеришу све већи проблеми који су условљени наглим 
бујањем потока, речица и река и то Блаташнице, Драгушке реке и др. Корита ових река, 
услед небриге мештана месних заједница су запуштена, неуређена и плитка, има много 
растиња, дрвећа, затрпана су разним отпадом и шутом, што је умногоме умањило њихову 
пропусну моћ. Из тог разлога долазило је до плављења пољопривредног земљишта у 
приобаљу и вода је претила да угрози више стамбених и помоћних објеката у селима 
Попова, Међухана, Драгуша, Ђуревац, те у насељу „Илићи“ у Блацу. Нарочито се истиче 
Блаташница, река која у Ђуревцу константно плави веће површине пољопривередног 
земљишта. Период 2006. године карактеришу и појаве подземних вода и клизишта.   
На целом току реке Блаташнице извршена је регулација само дела тока у самом Блацу 
према Главном пројекту регулације реке Блаташнице кроз Блаце, од ушћа Врбовачког 
потока до ушћа Трбуњске реке, који је израдило Предузеће за пројектовање објеката 
ниско и високоградње „Југопројект“ Београд, 1979. године (инвеститор СИЗ за локалне 
путеве и комуналне послове Блаце).  
На подручју месне заједнице Блаце угрожено је око 40 ха пољопривредног земљишта. 
На подручју месне заједнице Ђуревац угроженост од поплава је око 30 ха. У месној 
заједници Пребреза око 5 хектара угрожава Блаташница, а 15 хектара Пребрешка река. 
Блаташница угрожава око 10 ха пољопривредног земљишта у МЗ Сибница и 5 ха у МЗ 
Џепница. За време великих вода Поповачка река угрожава око 10 ха у атару села Попова. 
Придворичка река угрожава 10 ха пољопривредног земљишта у месној заједници 
Придворица, 10 ха у атару села Међухана, такође 10 ха у Шиљомани, око 15 ха у 
Алабани, 30 ха у Горњој Драгуши и 20 ха у Доњој Драгуши. 
Јошаничка река угрожава око 10 ха пољопривредног земљишта села Горња Јошаница и 
око 5 ха у атару Доње Јошанице и 5 ха у селу Сварче. Трбуњска река потенцијално прети 
да у време великих вода плави око 10 ха у месној заједници Трбуње, а Барбатовачка река 
угрожава 5 ха пољопривредног земљишта села Барбатовац. 
Обзиром на конфигурацију терена општине Блаце, утврђено је да постоје више бујичних 
потока. Обраслост брдског терена није задовољавајућег нивоа те се јавља и ерозија 
земљишта. Карактеристика бујичних потока је та да су кратког тока и услед већих киша 
попуне своја корита услед чега долази до изливања и плављења околног земљишта. Том 
приликом долази и до испирања површинског слоја земљишта наносећи исто у 
равничарске делове где засипају корито потока и узрокују изливање воде из 
потока.Карактеристични бујични потоци налазе се на територији месних заједница Мала и 
Доња Драгуша. 
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Потребно је планирати радове на уређењу бујичних токова изградњом преградних 
грађевина, пошумљавањем голети, затрављивањем голих површина и мелиоративним 
радовима. Поред тога треба предвидети уређење ушћа свих значајних притока које би 
требало фиксирати обалоутврдама и консолидационим праговима на почетку и крају 
осигурања. Несаниране бујичне токове треба обезбедити антиерозивним радовима и тиме 
делимично ублажити и спречити пронос вученог наноса са еродираних места. 
Река Блаташница представља опасност не само за пољопривредно земљиште, већ и за 
део града – насеље „Илићи“, где је двадесетак стамбених објеката угрожено њеним 
изливањем. У последњих десет година два пута су плављени објекти овог насеља.  

 
I-3 . ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 

 
Општина Блаце припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за 
организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП 
„Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ из Ниша.  
Наредбом Министра пољопривреде , шумарства и водопривреде утврђен је Оперативни 
план за одбрану од поплава за 2018.годину, који је објављен у („Сл. Гласник РС”, број 
15/2018) а који се односи на воде I реда. 

Оперативни план за одбрану од поплава за 2018. годину садржи: 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 
УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА; 

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 
I-3.1  Координатори одбранe од поплава и помоћници 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр.2а, Нови Београд 
тел.011/201-33-60, факс 011/311-53-70,  
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 
ПОМОЋНИЦИ: 
Meрита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 
Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 
 
I-3.2  Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и  
њихови заменици 
 

  

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

      „МОРАВА“ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности бр.2а, Београд 
Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt:  www.srbijavode.com 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, E-mail: 
goran.puzovic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: 
zvonimir.kocic@srbijavode.rs 
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ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Mилош Радовановић,  моб. 064/840-40-71, E-mail: 
milos.radovanovic@srbijavode.rs 

 

I-3.3Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs,office@hidmet.gov.rsWЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-
52-58 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46,  
E-mail:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК: 
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46,  
E-mail:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

I-3.4   Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs 
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
 
Управа за ватрогасно спасилачке јединице 
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@ mup.gov.rs 
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@ mup.gov.rs 
Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@ mup.gov.rs 
 
Управа за управљање ризиком 
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Jeлена Јашовић, моб. 064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs 
 
Управа за цивилну заштиту 
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Слађана Милојковић, моб. 064/892-94-58, E-mail:sladjana.milojkovic@mup.gov.rs 
Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59 E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs 
 
Републички центар за обавештавање 
Тел. моб. 064/892-96-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-
29-28, E-mail: rco.svs@mup.gov.rs 
 
МИНИСТАРСТВО  УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
Жељко Нинчић, моб.064/892-10-16, тел.011/313-93-35 
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ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 
Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/2016-55-87,тел. 011/206-31/12 Е-mail: 
miodrag.kostic@vs.rs,  
Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27  
 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, 
Београд, 
тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-
Мladenovic@jcerni.co.rs 
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 
 

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, ЗА 
АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА 
ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И 
ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 
011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 
 

I-3.5  Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I 
реда и системима за одводњавање у јавној својини 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности бр.2а,  Београд 
Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс: 011/311-94-03 
E-mail:odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.com 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 
Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, факс 011/311-94-03 
Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 
За водно подручје „ Морава“ и „Ибар и Лепенац“ ,Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87  
Е-mail:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs,  
ВПЦ ”МОРАВА“, Ниш, тел.018/425-81-85 , факс 018/451-38-20, E-mail: 
vpcmorava@srbijavode.rs 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 
Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13,  факс 011/311-29-27,                 
Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 
 

 
Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује: 
- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство 
руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена; 
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две 
смене по 12 часова или три смене по 8 часова); 
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8 до 12 часова; 
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8 до 18 часова, 
односно од 0 до 24 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама; 
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- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у 
времену од 06–18 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0–24 часа 
(две смене по 12 часова); 
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан 
број лица за рад у времену од 0–24 часа (две смене по 12 часова). 
 
Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења 
Републички хидрометеоролошки завод Србије доставља: 
– Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за 
воде – главном координатору; 
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине 
-координатору; 
– Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и 
руководиоцима на водним подручјима; 
– Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и 
руководиоцима на водним подручјима; 
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и 
градском центру за oбавештавање; 
– Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране. 

 
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се: 
– Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за 
воде – главном координатору; 
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине 
– координатору; 
– Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу; 
– Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу; 
– Републичком хидрометеоролошком заводу; 
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и 
градском центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације. 
 
Републички центар за обавештавање доставља: 
– упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и 
општинама; 
– обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда 
граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава. 
 
I-3.6Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од 
спољних вода и нагомилавање леда, руководилац одбране од поплава на водном 
подручју и његов заменик  
 

 
 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 
ПОДРУЧЈУ 

 
 

ВОДНА 
ЈЕДИНИЦА 

 
 

СЕКТОР-
ДЕОНИЦА 

 
„МОРАВА“ 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг 
Краља Александра бр. 2, Ниш 
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

„ЈУЖНА 
МОРАВА-

ЛЕСКОВАЦ“ 

М.10.-М.10.2., 
М10.3., 
М.10.4., 
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„МОРАВА“ 

E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs 
 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 
Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 
ПОДРУЧЈУ: 
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 
Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

 
 

 
„ЈУЖНА 

МОРАВА-
ЛЕСКОВАЦ“ 

 
 

М.10.5., 
М.10.6., 
М.10.7., 
М.10.8., 
М.10.9. 

 
 
Општина Блаце има заштитни водни објекат у Оперативном плану: 
 

 
али у случају великих вода Придворичке реке (обзиром да је водаI реда) треба 
контактирати лица задужена из Оперативног плана за одбрану од поплава за Сектор М.10. 
у табели наведена: 
 
Водна јединица „ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“ 
 
СЕКТОР-ДЕОНИЦА: М.10. – М.10.2, М.10.3, М.10.4, М.10.5, М.10.6, М.10.7, М.10.8. М.10.9. 

 
 

М.10. 

„ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“ 
Јужна Морава,Топлица, Бресничка река, Растовничка река, Придворичка 
река,Пуста река, Јабланица, Ветерница.  Дужина објекта   60.96 км 
Бране:  „Растовница”, „Бресница”, „Придворица”, „Брестовац”, „Барје”. 

 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на 
заштитиним и регулационим објектима: 
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, 
материјала и алата за одбрану од поплава: 

М.10. „ JУЖНА 
МОРАВА – 

ЛЕСКОВАЦ“ 

Брана „ПРИДВОРИЦА” 
ВПЦ„МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, 
Ниш 
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-
38-20 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs 
Директор: мр Драгољуб Миљојковић,моб. 
064/840-40-98 
E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 
Помоћник руководиоца на водном подручју за 
бране М.10.3., М.10.4 и М.10.5.: Јелица 
Протић, моб.064/843-21-00, Е- mail: 
jelica.protic@srbijavode.rs 
ЈКП „Блаце”, Блацетел/факс 027/371-236, 371-
580, E-mail:jkpblace@open.telekom.rs 
Директор: Дејан Средојевић, моб.069/877-07-
22 

М.10.5. 
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Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: 
vpc.morava@srbijavode.rs 
 
I-3.7. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, 

штићена поплавна подручјаи критеријуми за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплаваод спољних вода и загушења ледом 

Општина Блаце обухваћена је сектором М.10., „Јужна Морава-Лесковац“  деоницом 
М.10.5. 
Шематске ознаке сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и 
критеријуми за увођење мераодбране од поплава  дате су у следећим табелама: 
 
Водно подручје „Морава” 
Водна јединица „Јужна Морава-Лесковац“ 
Сектори/деонице: М.10. – М.10.2, М.10.3, М.10.4, М.10.5, М.10.6, М.10.7, М.10.8. М.10.9.
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Водна Јединица: 
 

 
„ЈУЖНА МОРАВА - ЛЕСКОВАЦ“ 
 

Воде Iреда: 
 
Сектор-деонице: 
 
Дужина објекта: 
Бране: 

Јужна Морава, Топлица, Бресничка река, Растовничка река, Придворичка река, Пуста река, Јабланица, Ветерница 
 
 
М.10. – М.10.2, М.10.3, М.10.4, М.10.5, М.10.6, М.10.7, М.10.8. М.10.9. 
 
60,96 km 
„Растовница“, „Бресница“, „Придворица“, „Брестовац“, „Барје“ 

Ознака 
деонице Oпис деонице 

Заштитни водни објекти 
на којима се спроводе мере одбране од 

поплава 

Критеријуми  
за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено поплавно 
подручје  

 
Евакуациони                            
објекат (ХМС) 

 

 

             Водоток 
 

Назив 

Дужинасистема за 

заштиту од поплава 

1. 

2. 

 
В 
 

 

ВВ 

РО 

ВО 

МВ 

КВЗ 

Водомер ( Р)-РХМЗ-а,  (Л)-
локални; 
л-летва,  лим-лимниграф,  
д-дигитално 
и–Таб. 1,  ив –Таб. 2;  „0” - 
кота нуле 
max осмотрени водостај  
(датум) 
Редовна одбрана -
 водостај и кота 
Ванредна одбрана -
 водостај и кота 
Меродавни водостај за 
меродавни  Q __% 
Критични водостај/кота 

заштитног система 

Касета 
 

Регулисано 

подручје 
 

Чвор 

Дужина система  
за заштиту од поплава 

Општина 

Гравитациони 
испуст (ГИ) 

 
 
Црпна станица 

(ЦС назив) 

(ХМС) 
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М.10.2. 

Топлица,  
Бресничка река  

 
код Дољевца и 

Прокупља 
 
 

8.86 км 

 
 
 
 
 
1 .Десни насип уз Топлицу у Дољевцу,  
0.59 км 

 
В 
 
 
ВВ 
 
РО 
 
ВО 
 
МВ 

 
 
В 
 
ВВ 
 
РО 
 
ВО 
 
МВ 
 

 
Топлица: Дољевац 
(Р); л, д, и; „0” 190.41 
 
378    (21.04.2010.) 
 
180      192.22    

 
270      193.12    

 
Q 2%= 619 m³/s 

 
Јужна Морава: Корвинград 
(Р); л, д, и; „0” 188.09    
 
434    (7.06.1976.) 

280       190.89    

330       191.39    
 
Q 1%= 1860 m³/s     
 

„Дољевац 1” 
Регулисано подручје 

0.59 км 
ДОЉЕВАЦ 

 

 
 
 
 
 
2. Леви насип уз Топлицу у Дољевцу,  0.25 
км 

„Дољевац 2” 
Регулисано подручје 

0.25 км 
 

ДОЉЕВАЦ 

 

 
 
 
3. Десни насип уз Топлицу у 
Прокупљу,1.15 км 

 
В 
 
 
ВВ 
 
РО 
 
 
ВО 
 
 
МВ 
 

 

 
Топлица: Прокупље 
(Р); л, лим, ив; „0” 234.95 

 
400    (20.12.1955.) 

 
170      236.66    

 
 

410      239.06    
 
 

Q 2%=594 m³/s 
 
 

„Прокупље 1” 
Регулисано подручје 

1.15 км 
ПРОКУПЉЕ 

 

 
 
4.Леви насип уз Топлицу у Прокупљу 
1,15км 

„Прокупље 2” 
Регулисано подручје 

1.15 км 
ПРОКУПЉЕ 
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5. Десни насип уз Бресничку реку у 
насељу Бресничић,  1.56 км 

В 
 
 
ВВ 
 
РО 
 
ВО 
 
 
 
 
 
 

Топлица: Пепељевац 
(Р); л, д, и; „0” 329.90  

 
408    (7.06.1976.) 

 
220    332.10    

 
320    333.10    

 
 
 
 
 
 

„Бресничић 1” 
Регулисано подручје 

1.56 км 
ПРОКУПЉЕ 

 

 
 
6.Леви насип уз Бресничку реку 
унасељуБресничић,  1.56 км 

„Бресничић 2” 
Регулисано подручје 

1.56 км 
ПРОКУПЉЕ 

 

 
7.Леви насип уз Топлицу у насељу Доња 

Коњуша,  2.60 км * 
РО 
ВО 

 

 
*ниво у ножици насипа 
*ниво на 1 м испод круне  

насипа уз даљи пораст 

„Доња Коњуша” 
Регулисано подручје 

2.60 км 
ПРОКУПЉЕ 

 

М.10.3. 
Растовничка река 

Брана „Растовница” 

1. Брана са акумулацијом „Растовница” 
на Растовничкој реци, десној притоци 
Топлице (лева притока Јужне Мораве) 

Простор за пријем поплавног таласа  
138.000 м³ 

Карактеристичне коте 
263.15     прелив/нормални ниво/ 
265.50     максимални ниво 
266.25     круна бране  

„Растовница” 
ПРОКУПЉЕ  

М.10.4. 
Бресничка река 

Брана „Бресница” 

 
1. Брана са акумулацијом „Бресница” на 

Бресничкој реци, левој притоци 
Топлице (лева притока Јужне Мораве) 

Неприкосновени простор за пријем 
поплавног таласа  227.000 м³  (Q2%) 

Карактеристичне коте 
659.00     нормални ниво 
660.50     прелив 
661.70     максимални ниво 
662.70     круна бране 

„Бресница” 
ПРОКУПЉЕ 

 
 

М.10.5. 
Придворичка река 

Брана „Придворица” 

 
1. Брана са акумулацијом „Придворица” 

на Придворичкој реци, левој притоци 
Топлице (лева притока Јужне Мораве) 

Неприкосновени простор за пријем 
поплавног таласа  122.500 м³  (Q2%) 
Укупни простор за пријем поплавног 
таласа  222.500 м³  (Q0.1%) 

Карактеристичне коте 
539.50    нормални ниво 
               прелив 
543.00    максимални ниво 
544.50    круна бране 

„Придворица” 
БЛАЦЕ  
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М.10.6. 

Пуста река 
код Дољевца и 

Пуковца 
 
 

11.65км 

 
1.     Обострани насипи уз Пусту реку    
(2х5.83км) од ушћа у Јужну Мораву до 
железничког моста у Пуковцу,  укупно 
11.65 км 

В 
 
ВВ 
РО 
ВО 
 

Пуста река: Пуковац 
(Р), л, лим; „0” 195.23 
397     (27.11.2007.) 
200     197.23    
300     198.23    
 

Регулисано подручје 
11.65 км 

ДОЉЕВАЦ 
 

М.10.7. 
Пуста река 

Брана „Брестовац” 

 
1. Брана са акумулацијом „Брестовац” 

на Пустој реци, левој притоци Јужне 
Мораве 

Неприкосновени простор за пријем 
поплавног таласа  1.100.000 м³ 
Укупни простор за пријем поплавног 
таласа  3.300.000 м³ 
 

Карактеристичне коте 
332.00    нормални ниво 
337.50    прелив 
339.00    максимални ниво 
340.00    круна бране 

„Брестовац” 
БОЈНИК 

 
 

М.10.8. 

Јужна Морава,  
Јабланица, Ветерница 

 
 

Лева обала од ушћа 
Јабланице до ушћа 

Ветернице 
 
 
 

40.45 км 

 
 
 
1.     Леви насип уз Јужну Мораву од ушћа 
Јабланице до ушћа Ветернице,  7.92 км 

В 
 
 
ВВ 
 
РО 
 
ВО 

 
 

 
 

Јужна Морава: Грделица 
(Р); л, д, и; „0” 251.78 
 
416    (21.04.2010.) 

 
ниво у ножици насипа 

 
ниво на 1.0 м испод круне   

насипа уз даљи пораст  
Q 1%=730 m³/s 

 
 

„Разгојнски Чифлук” 
Регулисано подручје 

7.92 км 
ЛЕСКОВАЦ 

 

2. Регулисано корито Јабланице са 
делимично обостраним насипима од 
железничког моста код Печењевца до 
Винарца,  11.95 км 

        са ** обостраним насипима (2x2.70км)     
уз Хисарски канал од ушћа у Јабланицу,    
укупно  17.35 км 

В 
 
 
ВВ 
 
РО 
 
ВО 
 

Јабланица: Печењевце 
(Р); л, д, и; „0” 205.82   
 
379     (27.11.2007.) 

 
150     207.32    

 
300     208.82    
 

„Печењевце-Хисар 
-Горње Стопање” 

Регулисано подручје 
17.35 км 

ЛЕСКОВАЦ 
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3. Десни насип  и регулисано корито 

Ветернице у Лесковцу, од старог ауто-
пута до регионалног пута Лесковац-
Вучје  8.53 км 

В 
 
 
ВВ 
 
РО 
 
ВО 
 
МВ 

 
 

Ветерница: Лесковац 
(Р); л, д, и; „0” 224.18  
 
374    (7.05.2005.) 
 
130     225.48    
 
200     226.18    
 
400Q 1%=200 m³/s са акум.  
„Барје” 
 

«Лесковац 1» 
Регулисано подручје 

8.53 км 
ЛЕСКОВАЦ 

 

 
 
4. Леви насип и регулисано корито 

Ветернице у Лесковцу, од старог ауто-
пута до СЦР  «Здравље»  6.65 км 

„Лесковац 2” 
Регулисано подручје 

6.65 км  
ЛЕСКОВАЦ 

 

М.10.9. Ветерница 
Брана „Барје” 

 
1. Брана са акумулацијом „Барје” на 

Ветерници, левој притоци Јужне 
Мораве 

Неприкосновени простор за пријем 
поплавног таласа  13.600.000 м³ 
Евакуација великих вода се врши према 
елаборату Коришћење и управљање 
режимом рада и целокупном опремом за 
време експлоатације бране „Барје” 

Карактеристичне коте 
370.50    нормални ниво 
379.00     прелив 
381.00     максимални ниво 
382.00     круна бране 

„Барје” 
ЛЕСКОВАЦ 
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I-3.8. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у 
надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

Табела 1. 

Ред
. 

број 
Водоток Хидролошка 

Станица 

Подручје одбране од поплава Услов
ни 

водос
тај 

Н (см) 

Израда 
прогноза

/ 
тенденц

ија 

Време од 
најаве до 
пристиза
ња врха 
таласа 

Деоница 
одбране Општина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 13. Топлица Прокупље М.10.2 Прокупље 100  26 сати 

26. Јужна 
Морава 

Корвинград М.10.2. Дољевац 200  24 сата 

31. Топлица Дољевац М.10.2. Дољевац 180 + 33 сати 
 

 

I-3.9.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА 

Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода садржи по мелиорационим 
подручјима, за хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини, правна лица надлежна 
за организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од 
поплава и њихових заменика, хидромелиорационе системе на којима се спроводи 
одбрана од поплава и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране 
од поплава од унутрашњих вода. 
 

1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, 
руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов 
заменик  

 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

 
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 
МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ 
ЗАМЕНИК 

 

MЕЛИОРАЦИ
ОНО   

ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 
ЈЕДИНИЦА 
 

ОЗНАКА 
ХИДРОМЕЛИ
ОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА 
(ХМС) 

„МОРАВА” 

ЈВП „Србијаводе”, Булевар уметности 2а, Нови 
Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 
011/311-94-03 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: 
www.srbijavode.com 
РУКОВОДИЛАЦ: 
Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 
Е–mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК: 
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 

Е–mail: zstankovic@srbijavode.rs 

„ЈУЖНА 
МОРАВА” 

Ј.Морава-
Алексинац ЈМ 1. – ЈМ 4. 
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 Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од 
поплава од унутрашњих вода 

Критеријум А– Капацитет евакуационог објекта 
 
Услов А1Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног 

рада до 24h, или у случају гравитационог испуста уколико је у пријемнику 
испуњено минор корито. 

Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 
непрекидног рада од 48h, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент 
проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода. 

Услов А3Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног 
рада од 72h, као и у случају хаварије, или ако је, у случају гравитационог испуста 
истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од 
спољних вода. 

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом 
 
Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, 

да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 
Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни 

терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен. 
Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни 

терен, односно пријем воде у мрежу је онемогућен. 
Критеријум В – Засићеност земљишта 
 
Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са 

појавом поплављених површина до 1% површине система. 
Услов В2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 

5% површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, 
саобраћајнице и стамбене зграде. 

Услов В3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или 
више од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски 
објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда 
 
Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, 

каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – 
пораст температуре и нагло топљење снега. 

Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, 
каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење 
снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Услов Г3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење 
снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима 
за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на 
мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по 
критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од 
услова са индексом 2. 
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II   Т Е Х Н И Ч К И  Д Е О: 

 

II-1  ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

Одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/16) извршена је 
подела површинских вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и 
воде II реда на основу утврђених критеријума: 

- положаја водотока у односу на државну границу 
- величине и карактеристике слива 
- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од 
штетног дејства вода.  
 

Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис 
природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. 
Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као 
водотоци – воде II реда. 
Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини Јавно 
водопривредно предузеће (у овом случају ЈВП „Србијаводе“), а на водама II реда јединица 
локалне самоуправе (у овом случају општина Блаце), у складу са Општим планом за 
одбрану од поплава и Републичким оперативним планом за одбрану од поплава.   
Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу 
организовања и спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне 
самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда, то ће се овим Оперативним планом 
извршити разграничење на водотоке I и II реда на територији општине Блаце, а 
Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће 
обухваћени само водотоци II реда. 
Потребно је урадити свеобухватну заштиту од поплава, тј. наиласка великих вода, уз 
ерозивне и друге радове на уређењу притока реке Блаташнице.Карактеристика бујичних 
потока је да су кратког тока и услед већих киша попуне своја корита услед чега долази до 
изливања и плављења околног земљишта.Карактеристична генеза и брза концентрација 
великих вода у бујичним сливовима онемогућава примену класичних хидротехничких 
принципа и метода одбране од поплава. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода 
најчешће не остављају довољно времена ни за проглашење одбране од поплава (која 
никада не може бити редовна, већ само ванредна).  
Приступ одбрани од бујичних поплава мора бити прилагођен карактеристикама бујичних 
процеса, у циљу рационалне и ефикасне заштите од вода. Највећа пажња се мора 
посветити превентивним активностима, пре појаве бујичних таласа. Све потенцијалне 
мере одбране од поплава морају бити унапред припремљене и детаљно разрађене, тако 
да се при наиласку таласа великих вода одмах може приступити активирању свих 
предвиђених мера. 
Одбрана од бујичних поплава не може бити успешна без адекватне организације, 
прилагођене карактеру феномена.  
За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је редовно одржавање поточних 
корита, као и пошумљавање и затрављивање површина у брдско-планинским теренима 
који су подложни ерозији. Тим мерама би се смањила засипаност корита наносом и 
омогућио већи проток воде. 
Овим планом обухватају се следећи водотоци II редакоји су од значаја за одбрану од   
поплава и то:Блаташница, Јошаничка река, Претрешњанска река, Сибничка река, 
Церовачка река и Џепничка река. 
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Друштвена заједница је до сада уложила доста средстава да се степен угрожености од 
поплава сведе на најмању могућу меру. Но и поред тога угроженост општине Блаце од 
поплава није сасвим отклоњена. 
Блаташницаизвире на јужној падини планине Јастребац, тече према југу, оштро скреће 
код Блаца и пробијајући се кроз Јанкову клисуру улива се у Расину, код Разбојне. 
Изворишни део је раније припадао систему Топлице, али је откинут и увучен у систем 
Расине. У геоморфологији је управо карактеристична због тога што гради речну 
пиратерију. Дужина тока износи 18 km, а површина слива је 115 km². Пролази кроз више 
села и плави велику површину најплоднијег земљишта. Такође угрожава и већи број 
стамбених објеката. Део речног корита који пролази кроз Блаце је уређен и тиме је 
смањен број стамбених објеката који су угрожени. У 2016.години уређен је део речног 
корита низводно од насеља „Илићи“ у дужини од 800 метара (уклоњено растиње из речног 
корита и са обала и прочишћено је корито од наноса муља и песка). Потребно је уређени 
део речног корита очистити од нанешеног муља и уклонити растиње из њега. Део речног 
тока који пролази кроз атаре села  Ђуревац, Сибница и Чучале је кривудав и самим тим 
проток реке је мањи па редовно долази до изливања и плављења велике количине 
плодног земљишта. Потребно је извршити регулацију речног корита. 
Јошаничка река је лева притока реке Топлица. Извире испод јужних огранака планине 
Јастребац. До улива у реку Топлицу протиче кроз четири села и у пролеће при наглом 
топљењу снега долази до плављења више хектара плодне земље. Да би се спречило 
плављење напред наведеног земљишта потребно је извршити сечење растиња у речном 
кориту реке и продубљивање речног корита на појединим местима. 
Претрешњанска река је лева притока Придворичке реке. Извире испод јужних огранака 
планине Јастребац и пролази кроз села Претрешња и Шиљомана. Својим бујичним током 
угрожава локални пут у селу Претрешња и наноси велику штету пољопривреди. Потребно 
је уклонити растиње из речног корита и на појединим местима прочистити исто. 
Сибничка река  је лева притока реке Блаташнице. Извире испод северозападних 
огранака планине Копаоник и пролази кроз село Сибница. Повремено долази до изливања 
исте и плављења плодног земљишта и локалног пута. На реци на пар места су 
постављени бетонски пропусти на којима често долази до загушења и изливања реке. 
Потребно је редовно чишћење речног корита од нанешеног муља у непосредној близини 
пропуста као и уклањање растиња из речног корита.  
Церовачка река извире исподсеверозападних огранака планине Копаоник, пролази кроз 
више села и улива се у реку Топлицу са леве стране. Од изворишта до села Горње Гргуре 
она је клисураста река и не причињава велику штету пољопривредном земљишту. На пар 
места на којима је премошћена бетонским пропустима често због загушења истих долази 
до одношења насипа преко и непроходности преко исте. Од села Горње Гргуре низводно 
конфигурација терена је таква да често долази до плављења велике површине плодног 
земљишта. Потребно је уклонити растиње из речног корита, очистити речно корито од 
нанешеног муља у непосредној близини бетонских пропуста и на појединим местима 
продубити речно исто. 
Џепничка река извире испод јужних огранака планине Јастребац и пролази кроз село 
Џепница. Дужина овог тока је мала. Не плави велику површину плодног земљишта али 
угрожава локални пут који пролази кроз село на тај начин што га поткопава. Изграђени су 
потпорни зидови на појединим критичним местима али је потребно урадити их још и 
извршити поплочавање корита реке. Такође треба уклонити и растиње из корита реке због 
чега често долази до загушења и изливања исте. 
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Од бујичних потока - Oбзиром на конфигурацију терена општине Блаце, утврђено је да 
постоје више бујичних потока. Обраслост брдског терена није задовољавајућег нивоа те 
се јавља и ерозија земљишта. Карактеристика бујичних потока је та да су кратког тока и 
услед већих киша попуне своја корита услед чега долази до изливања и плављења 
околног земљишта. Том приликом долази и до испирања површинског слоја земљишта 
наносећи исто у равничарске делове где засипају корито потока и узрокују изливање воде 
из потока. 
Од атмосферских непогода – Најчешће атмосферске непогоде које се јављају на 
територији општине Блаце су провала облака и град. У летњим месецима, а неретко и до 
јесени постоји могућност појаве провале облака. Карактеристика провале облака је велика 
количина падавина – кише у кратком временском року на ограниченом локалитету. Овако 
велике падавине на ограниченом локалитету земља не може да прихвати па се стварају 
велике количине текуће воде. Постојећа корита потока не могу да прихвате сву сливену 
количину воде па долази до изливања на пољопривредне површине, економска дворишта, 
стамбене објекте и слично при чему долази до огромних штета. 
Провале облака су честа појава на целој територији општине Блаце где мање – више 
наносе знатне штете пољопривредним усевима, док велику штету наносе локалној путној 
инфраструктури. 
Изразито високе воде, већином краткотрајне и бујичног карактера, јављају се током лета и 
изазване су пљусковима. 
 
II-2  ПРОЦЕНАУГРОЖЕНОСТИОДПОПЛАВА 

ВЕЛИЧИНА УГРОЖЕНОГ ПОДРУЧЈА И СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ 
 
Преглед угрожености насеља, становништва, објеката инфраструктуре и 
пољопривредног замљишта од поплавa 
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30 - 25 90 5 - - - - - - 60 70 130 

Придворичка 
река 40 - 35 110 3 - - - - - - 25 90 115 
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На основу претходно изнетих рељефних, геолошко-педолошких, хидролошких, ерозионих 
и климатских карактеристика општине Блаце, као и података о последицама које је штетно 
дејство вода у претходним поплавама изазвало, процењује се да би појава таласа 
великих вода Блаташнице и Придворичке реке, могло да угрози имовину људи општине 
Блаце и то: 

- око 60 домаћинстава,  
- људство и стамбене објекте, 
- пољопривредно земљиште, 

Поплавама би посебно била угрожена подручја у насељима Блаце, Попова, Ђуревац, 
Пребреза, Горња и Доња Драгуша. 
Поред оштећења пољопривредних култура изливање ових река могло би да угрози 60 
домаћинстава са стамбеними другим објектима. 

 
ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 
1. Процена угрожености од поплава је урађена на основу података за стогодишње 

воде и указује да је опасност од поплава на територији општине Блаце присутна а да се 
нарочито испољава у време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима код наглог 
отапања снега и при ерозионим процесима у приобаљу река. 

2. Сви водотоци на територији општине Блаце имају претежно бујични карактер, 
хидролошког режима, поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу 
појаву и разорне ефекте. 

3. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и 
ванредне одбране није могуће применити код водотока са бујичним режимом па се код 
њих морају применити превентивне мере заштите, које треба да обухватају просторно 
целину водотока, приобаља и слива.  

4. Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје 
најчешће до неколико сати што представља довољно времена да се изврши 
обавештавање грађана о предстојећој опасности која може да угрози њихово здравље, 
животе и имовину.  

5. Одбрану од поплава за водотоке првог реда на територији Општине на којима 
постоје објекти за заштиту од штетног дејства воде, као и одржавања акумулација, 
спроводе ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“. 

6. Одбрану од поплава на водотоцима другог реда без обзира да ли постоје или не 
постоје објекти за заштиту од штетног дејства воде у надлежности је локалне самоуправе. 
Локална самоуправа израђује и доноси Локални оперативни план одбране од поплава за 
воде другог реда. Планове одбране од поплава доносе и предузећа и др. правна лица чија 
имовина може бити угрожена.  

7. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на 
нерегулисаним водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере 
заштите у овој процени.  

8. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у складу 
са Републичким оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ 
„Морава“, и организационе јединице РХМЗ према Општем и Оперативном плану. 

9. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити 
становништво и материјална добра, Окружни штаб за ванредне ситуације у сарадњи са 
одговарајућим органима локалне самоуправе непосредно учествују у организовању и 
спровођењу мера и активности на одбрани од поплава ангажовању снага и средстава ЦЗ. 
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10. Служба ОиО са својим елементима обезбедиће благовремено откривање 
опасности, праћење и обавештавање надлежних органа, организација команди Војске 
Србије и становништву. У случају непосредног угрожавања становништва обезбедиће 
обавештавање и узбуњивање на угроженом подручју. 

11. Плановима одбране од поплаве треба предвидети могућности ангажовање снага 
и средстава Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву. У 
случају катастрофалних поплава планирати мобилизацију радних људи и грађана од 
поплава, такође је потребно планирати ангажовање покретних средстава (грађевинске 
механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и др.) у власништву правних и физичких 
лица у активностима заштите и спасавања становништва.  

12. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине 
Блаце у одбрани од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне ситуације који је 
образован Одлуком Скупштине општине Блаце.  

 
II – 3  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

1. Кроз израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне 
самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од 
поплава, 

2. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских 
зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и 
материјалних добара од поплава, 

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем 
клизишта, 

4. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање 
постојећих, 

5. Изградња брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих, 
6. Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање, 
7. Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде, 
8. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа 

који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији, 
9. Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим 

бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења 
евакуације, 

10. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и 
узајамну заштиту, 

11. Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и 
уношење њихових задатака у планове одбране од поплава, 

12. Оспособљавање јединица цивилне заштите, 
13. Формирање базе података о свим пловних објектима, 
14. Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи 

угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера, 
15. Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и 

спасавања од поплава, 
16. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и 

поступке из области заштите и спасавања од поплава, 
17. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА 

за спровођење одбране од поплава на територији општине Блаце 

за водотоке II реда зa 2018. годину. 
 

 

 

Бр. Опис позиције јм Количина цена износ 

      

А РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ     

I ПОПОВАЧКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Поповачка река    83.000,00 

II ПРЕБРЕШКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Пребрешка река    83.000,00 

III ЏЕПНИЧКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 
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2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Џепничкаа река    83.000,00 

IV СИБНИЧКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 
отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Сибничка река    83.000,00 

V ТРБУЊСКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Трбуњска река    83.000,00 

VI ЦЕРОВАЧКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Церовачка река    83.000,00 

VII ПРИДВОРИЧКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 
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2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Придворичка река    83.000,00 

VIII ПРЕТРЕШЊАНСКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Претрешњанска река    83.000,00 

IX ЈОШАНИЧКА РЕКА     

1 Сечење дрвеће и шибља у протицајном 

профилу корита реке са одлагањем 

материјала на обалу ради одвоза на депонију. ком 10,00 700,00 7.000,00 

2 Машинско и ручно чишћење речног наноса и 

отпада из корита реке са одбацивањем 

материјала на обалу и одвозом на депонију. м3 100,00 760,00 76.000,00 

 Укупно Јошаничка река    83.000,00 

      

 УКУПНО БЕЗ ПДВа       747.000,00 

 
ПДВ       149.400,00 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом       896.400,00 
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III  О П Е Р А Т И В Н И   Д Е О : 

III – 1  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ПРОГЛАШЕЊЕ  ОДБРАНЕ  ОД  ПОПЛАВА 

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена 
редовне и ванредне одбране није могуће приметити код водотока са бујичним хидролошкo 
- хидрауличким режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не 
оставља довољно времена ни за проглашавање одбране од поплава (која никад не може 
бити „редовна“ већ само „ванредна“). 
Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза 
меродавне кише у односу на степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) 
водостаја на рекама. 
У већини бујичних поплава до сада, на подручју општине Блаце, нису се предузимале 
никакве активне мере одбране, већ су само пасивно санирање последице поплава. 
У редовној одбрани од поплава локална самоуправа је дужна да обезбеди свакодневно 
осмочасовно дежурство руководећег особља.  
У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа 
(две смене по 12 часова). 
 
 

III – 2  OПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТА 
ОД ПОПЛАВА 
 
Процена угрожености општине Блаце има изузетно значајно место и чини основу 
превентивне и потребне заштите од свих врста опасности. То показује да у општини 
Блаце постоје могућности и изузетна потреба за организовањем, припремањем и 
спровођењем првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања и јављања 
поплава, а затим оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне припреме 
за учешће у заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и 
отклањања непосредних последица насталих услед поплава.  

 
Оперативне мере заштите спасавања од поплава 

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава, 
2. Увођење сталног дежурства у ОКЦОБ и ОКШЦЗ, 
3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава, 
4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са 

утврђеним плановима, 
5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју 

угроженим од поплава, 
6. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава, 
7. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним 

средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од 
поплава, 

8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом, 
9. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и 

материјалних добара од поплаве, 
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10. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и 
настрадалом становништву, 

11. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог 
поплавом, 

12. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва, 
13. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожена од поплава, 
14. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног 

поплавом, 
15. Информисање и едукација јавности. 

 
III – 3  РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

 
За руковођење одбраном од поплава на водама I реда на територији општине Блаце, 
Републичким оперативним планом одбране од поплава утврђеним Наредбом 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, задужено је ЈВП „Србијаводе“ 
Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш са главним руководиоцем одбране од поплава, 
руководиоцем на водном подручју, помоћницима руководиоца на водном подручју, 
помоћницима руководиоца на водном подручју за бране, секторским, деоничарским 
руководиоцима и чуварима насипа за одбрану од поплава.  
За руковођење заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, на нивоу 
општине Блаце, Скупштинском Одлуком образован је Оперативни штаб за управљање и 
предузимање мера у случају елементарних и других већих непогода. Командант штаба је 
председник општине Блаце, а у састав Штаба поред представника Министарства одбране 
ушли су и директори јавних предузећа и редовних служби и делатности.  
Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Блаце у 
одбрани од поплава вршиће наведени Штаб.  

 
Штаб за ванредне ситуације 

Обзиром на величину и значај проблема поплава у општини Блаце, образован је 
Општински штаб за ванредне ситуације, који има задатак да руководи и координира 
активностима у вези са спасавањем и заштитому ванредним ситуацијама. Општински 
штаб за ванредне ситуације је формиран на основу члана 33. Закона о ванредним 
ситуацијама(„Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и у складу са чланом 8. 

Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'' бр. 
98/10), а надлежност је дефинисана чланом 34. и 35.Закона о ванредним ситуацијама. 

Општински штаб у случају ванредне ситуације може наредити и следеће мере: 

1. мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 
средстава 

2. ангажовање оспособљених правних лица 
3. увођење дежурства правним лицима 
4. посебан режим обављања одређених комуналних делатности 
5. евакуацију становништва 
6. одређивање другачијег распореда радног времена 
7. посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга 

(воде, грејања, електричне енергије, превоза итд.) 
8. привремену забрану кретања у угроженим подручјима 
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9. обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и 
правних лица, у организовању и спровођењу евакуације и других активности у 
заштити и спасавању 

10. и друге мере 
 
Задатак овог тима је: 
1. обилажење насељених места и атара – угрожених подручја од поплава 
2. сагледавање ситуације на терену – обрадивих површина под водом и угрожених 
објеката од вода 
3. сачињавање прегледанајугроженијих делова атара, односно насељених места; 
4. успостављање сарадње са водопривредним предузећима и хидрометеоролошким 
заводом 
5. праћење информација о могућим падавинама на територији општине 
6. праћење стања водотока и њихова процена 
7. извештавање начелника Општинског штаба за ванредне ситуације о свом раду и 
прикупљеним информацијама 
8. предлагање мера у циљу заштите и спасавања, свако из свог домена 
9. поступање по наредбама, закључцима и препорукама Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 
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III – 4ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈАСУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У 
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА, УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА СТАНОВНИШТВА 
 
За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени 
праг падавина који условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може 
се дефинисати помоћу три параметра: висина падавина, мерење, прикупљање, обраду, 
анализу и издавање хидрометеоролошких података, информација и прогноза, па стога 
РХМЗ представља основицу целог система за обавештавање у фазама припреме за 
спровођење одбране од поплаве.  
РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине (падавине, 
температура и друго), радарска осматрања и др.  
Центар за обавештавање и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све 
информације које доставља РХМЗ а односе се на појаве бујичних падавина. Све 
информације добијене од РХМЗ прослеђују се Штабовима на свим нивоима (национални, 
покрајински, окружни, градски и општински).  
Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Центар за 
обавештавање и узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану од бујичних поплава 
битни су подаци о наиласку и месту падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и 
рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.  
Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од 
пожара, полиција и др.) је врло битна за све време трајања поплава, због чега је 
првенствено неопходно обезбедити ове институције од плављења. У оквиру одбране од 
поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној 
инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала 
опасност по људске животе и ублажила материјална штета (одговорни у виталним 
органима унапред дефинишу где, ко и када треба да изврши прекид снабдевања и 
поновно укључење електричне енергије и инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја 
предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, 
нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. Контрола 
саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у свим фазама одбране и 
поплава.  
 
Задаци команданта, заменика команданта, начелника и повереника штабова 
 
У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране 
од поплава на територији општине Блаце Командант општинског штаба за ванредне 
ситуације координира рад са градским и државним институцијама, односно виталним 
системима задуженим у одбрани од поплава. 
  
 У првој фази – припреме за одбрану од поплава Командант општинског штаба 
врши следеће послове: 

- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од 
поплава на којима се усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских 
субјеката; 

- У случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног плана са 
општим планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом 
МПШВ; 
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- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у 
имплементацији оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у 
ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за 
подручје општине Блаце; 

- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и 
едукацију јавности; 

- Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности 
за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; 

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; 
- Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља 

Хидрометеоролошки завод; 
 
 У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба врши 
следеће послове:  

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 
- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; 
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног 

плана; 
- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне 

заштите и оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; 
- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се 

односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава; 
- Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у 

ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације; 
- Даје предлог за проглашење ванредне ситуације; 

 
 У трећој фази – ванредна ситуација, Командант општинског штаба обавља 
следеће послове 

 -У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети 
изливање воде и налет бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу 
одбрамбене линије слагањем врећа пуњених песком или земљом, преко круне насипа или 
горњег платоа регулисане одбране. 
 - Ако претходне мере нису довољне Командант штаба проглашава ванредну 
ситуацију; 
 - Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва 
до прихватних центара у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне 
ситуације. 
 
 У четвртој фази – отклањање последица поплава Командант општинског штаба: 

- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на 
отклањању последица поплава по престанку опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање 
финансијске и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју 
града. 
 
Заменик команданта општинског штаба у одсуству команданта штаба или по његовом 
налогу у свему га замењује. 
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Начелник штаба за одбрану од поплава у фазама припрема за одбрану од поплава врши 
следеће послове: 

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским 
штабом и предлаже потребне мере; 

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и 
прелаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране 
као и за отклањање последица поплава; 

- Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим 
подручјима, по добијању сагласности руководиоца штаба; 

- Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току 
одбране и отклањању последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по 
завршетку одбране од поплава а обавезно и у току одбране.  
 
Повереници врше следеће пословање у свим фазама одбране: 

- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају 
информације штабу; 

- Предлаже спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку; 
- Организује и руководи хитним радовима и мерама у свом реону; 
- Извештава помоћника о предузетим мерама и води евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и друго; 
- Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница 

заједно са штабовима  
 

III – 5   ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 
 
На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, 
Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, 
потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене 
капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а за одбрану и 
спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друго. 
Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју 
преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно 
дочекати наредбу о евакуацији - спашавању становништва и смањењу материјалних 
губитака. Главни кораци у операцији спашавања становништва су: идентификација 
простора који се евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, 
време), формирање центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере 
(хитна медицинска помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у 
случају прекида снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног 
становништва по налогу Штаба.  
Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и материјално 
техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених. 
У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај угрожених, 
су јавни објекти (сале домова месних заједница, слободне магацинске просторе, слободне 
стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које располажу са смештајним 
капацитетима 
Евакуација се предузима када предстоје или су наступиле опасности изазване поплавом, 
које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво ради заштите и 
спасавања напусти угрожену територију. 
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Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа (Командант ОкШВС), или Председник 
општине(Командант ОШВС) на предлог Начелника Одељења за ванредне ситуације 
округа. 

 
Одлуку о евакуацији спроводи: 
1) Руковођење – ОШВС – помоћник НШ за евакуацију 
2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција 
3) Превоз угроженог становништва – локални превозници  
4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција 
5) Прихват евакуисаних грађана – Повереник ЦЗ, Школска управа и Установа за 

децу предшколског узраста 

У складу са планом евакуације ОШВС приступа се спровођењу евакуације угроженог 
становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију. 
Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама 
извршити евакуацију и померање са угрожене територије (пешице или сопственим 
возилима) на неугрожено подручје.  
У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва одређује 
ОШВС. 
Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, 
мајке са малом децом и старе особе. 
Локални превозници вршиће превоз угроженог становништва до места за прихват. 
Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних врши полиција и 
Војска Србије. Прихват евакуисаних врше повереници цивилне заштите и руководилац 
установе где се врши прихват. Одмах након прихвата врши се евидентирање и смештај. 

 

III -6   ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 
 
Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за 
привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних 
потреба становништва 

 
Носиоци збрињавања: 
1) Општинска управа - Општинско веће 
2) Цивилна заштита 
3) Општинска организација Црвеног крста 

Сарађују:  
1) Школска управа 
2) Дом здравља „Блаце“ 
3) Центар за социјални рад 
4) ЈКП „Блаце“ 
5) Санитарна инспекција 
6) Инспекција за заштиту животне средине 
7) Комунална инспекција 
8) Полиција 
9) Хуманитарне невладине организације 
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По плану ОШВС збрињавање угроженог и настрадалог становништва извршити 
привременим смештајем у просторије предшколскеи школских установа, спортској хали и 
др. погодних објеката, на делу територије која није угрожена поплавом. 
Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника обављају разговор са 
евакуисаним становништвом.  
За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе. 
Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално угроженим лицима. 
Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за евакуисане. 
ЈКП „Блаце“ обезбедиће водоснабдевање. 
Дом здравља „Блаце“ ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана и 
психотрауматизованих. 
Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-епидемиолошке заштите. 
Еколошка и комунална инспекција спроводиће мере из своје надлежности. 
Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине. 
Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне 
помоћи за настрадале. 
 
III – 7   ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ  
 
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је 
механизација Јавних предузећа. 
Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности 
ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У 
интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби. 

Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на локалним позајмиштима и 
депонијама предузећа, исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што 
је до сада при интервенцијама коришћен. 

За потребе одбране од поплава укључиће се и друге фирме и власници који 
поседују потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, камионе 
и остало). 
Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима I (првог) реда и унутрашњих вода са 
изграђеним заштитним водопривредним објектима и системима за одводњавање 
обухваћеним Републичким оперативним планом за одбрану од поплава финансира 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима обезбеђеним у 
оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије. 
Како је на територији општине Блацесамо Придворичка река водотокIреда, одбрану од 
поплава на овој реци финансира, организује и спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ 
''Морава'' Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи са локалном самоуправом, 
односно Штабом за ванредне ситуације.  
Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима II (другог) реда и унутрашњих вода на 
нерегулисаним и регулисаним водотоковима (изграђеним заштитним водопривредним 
објектима обухваћеним Локалним оперативним планом за одбрану од поплава) и 
системима за одводњавање финансира Локална самоуправа, средствима обезбеђеним у 
оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Скупштина општине. 
Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава у 
насељеним местима (кишна канализација, унутрашње воде) обезбеђује Скупштина 
општине, односно месна заједница или комунално предузеће. 
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Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредног стања обезбеђује 
општина из својих средстава као и од средстава Републике намењених отклањању штета 
од елементарних непогода. 
Средства за извршење овог плана обезбеђују се из средстава буџета општине Блаце. 
Прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак материјалне надокнаде за 
ангажовану радну снагу и материјално-техничка средства, која су коришћена у одбрани од 
поплава. 
 

 
Подаци о расположивој механизацији и алату 

 
 
 
III-8   ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА УКЉУЧЕНИМУ ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 
Општински штаб за одбрану од поплава  

Командант штаба 

Заменик команданта штаба 

Начелник штаба 

 

Зоран Јозић, тел. 064/899 64 38 

Иван Бургић, 064/899 64 30 

Александар Тодоровић,  062/331534 

 

бр. НАЗИВ 
једин. 

мере 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ЕД Блаце 
ЈКП 

„Блаце“ 

Црвени 

крст 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Путничко возило ком.  2   
2. Теренско возило ком.  4 1  
3. Багер ком.   1  
4. Булдожер ком.   1  
5. Камион ком.  1 3  
6. Трактор и приколица ком.   1  
7. Травокосачица ком.  1 1  
8. Моторна тестера ком.   3  
9. Лопата ком.  5 10  
10. Будаци, пијуци ком.  3 10  
11. Секире ком.   3  
12. Чекићи ком.  2 10  
13. Клешта ком.  35 5  
14. Мотике ком.  5 5  
15. Виле ком.   4  
16. Грабуље ком.   3  
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Чланови штаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дејан Средојевић 069/877 07 22 

Др. Радољуб Дуњић 062/271 029 

Горан Јозић 064/80993 13 

Бојан Петровић 064/892 39 20 

Бојан Димитријевић 064/80 99 255 

Данијела Николић 064/80 99 301 

Драгиша Гочманац 063/896 35 56 

Ивица Чамагић 063/89 25 626 

 

Повереници: 

1. Блаце 

2.Алабана 

3. Барбатовац 

4. Вишесело 

5. Врбовац 

6. Г. Драгуша 

7. Г. Јошаница 

8. Гргуре 

  9. Претежана 

10. Ђуревац 

11. Кашевар 

12. Криваја 

13. Кутловац 

14. Лазаревац 

 

Драган Чамагић066/372 382 

Слађана Никић   062/820-47-76 

Драгослав Матић 064/351 01 00 

Драгиша Симић 064/369 66 45 

Микица Стевановић 066/372 801 

Срђан Дуњић 062/376 188 

Аца Мишковић 065/43 60 460 

Зоран Симић 064/877 08 14 

Милан Стојић 063/703 18 77 

Ивица Савић 063/888 39 24 

Горан Јанић  063/703-18-49 

Зоран Вукићевић 064/558 52 02 

Влада Миљојковић 062/851 11 28 
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15. Међухана 

16. Мала Драгуша 

17. Музаће 

18. Претрешња 

19. Пребреза 

20. Придворица 

21. Попова 

22. Рашица 

23. Г.Сварче – Д. Јошаница 

24. Сибница 

25. Суви До 

26. Сеничани 

27. Стубал 

28. Трбуње 

29. Чунгула 

30. Чучале 

31. Џепница 

 

 

Горијан Васиљковић  063/970-43-13 

Миодраг Маринковић  063/892-27-56 

Божур Козић  066/374-883 

Томислав Арсић 064/352 41 36 

Славољуб Ракоњац 064/426 49 74 

Милован Мићић 062/14 75 753 

Милутин Петровић 065/862 57 16 

Иван Радичевић 062/170 18 28 

Маријана Павловић064/34 36 995 

Адам Павловић 066/375 127 

Србобран Козић 063/746 14 00 

 

Небојша Павловић064/969 2678 

Добрица Милосављевић064/46 56 759 

Славимир Миленковић 065/557-8307 

Радоје Панић 064/877 08 10 

Владица Ђорђевић 063/761 29 00 

 

 

Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на водама II реда на територији 
општине Блаце je Вељко Јовановић чланОперативно – стручног тима за сагледавање 
стања на клизиштима и одбрану од поплава Општинске управе Блаце, тел.; 064/80 99 217, 
e-mail: veljko.jovanovic@blace.org.rs.  
Eвидентирани подаци користиће се за израду прелиминарне процене ризика од поплава, 
како за потребе републичких институција, тако и за потребе локалне самоуправе. 
Евиденцију о свим поплавним догађајима задужено лице доставља надлежном јавном 
водопривредном предузећу и Републичкој дирекцији за воде.  
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Структура општинског штаба, шема руковођења и координације у одбрани од поплава 

 

СО БЛАЦЕ 

                                                                          ↕ 

Влада 

Републике 

Србије - 
Министарство 

 

← 

→ 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 
 

← 

→ 

Председник општине 

Председник СО-е 

Општинско веће 

↓                                                                       ↓                                    ↓ 

Општински 

штабови 

суседних 

општина и 

друге службе 

  

Комисија за процену 

штете општине Блаце 

  

Полицијска станица и 

ватрогасна јединица 

              ↓                                                   ↓                                   ↓ 

 

Месне 

заједнице и 

повереници у 

МЗ 

  

Општинско комунално 

предузеће 

 Ветеринарска 

амбуланта, 

ел.дистрибуција, 

црвени крст, 

Телеком 

 Министарство 

одбране-
одељење за 

ВС-ПК-служба 

за осматрање и 

обавештавање 

    ↓    ↓                      ↓ 

Друга предузећа, 

сарадници 
 Општинска управа, 

органи, службе 
 Медији 

                                         ↓   

 

 

          ↓ 

Приватни предузетници са 

механизацијом 

Дом здравља Блаце  

Становништво општине Блаце 
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III – 9 ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

• Одбрану од поплава на водотоцима I реда са изграђеним заштитним водопривредним
објектима обухваћеним републичким Оперативним плановима,финансира
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима обезбеђеним у
оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике
Србије.

• Какоје на територији општине Блаце Придворичка река једини водоток I реда и
припада сектору М.10, одбрану од поплава на овој реци финансира, организује и
спроводи ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, односно секторски
руководилац у сарадњи са општином, односно Штабом за ванредне ситуације.

• Одбрана од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених општинским
годишњим Оперативним планомфинансира се из буџета општине Блацеса позиција
„ванредне ситуације“, и за 2018.годину планирана су средства у укупном износу од
900.000,00 динара.

• Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава и
појава које прате штетно дејство вода, који су у надлежности општине Блаце,
дефинисаће се посебним годишњим плановима рада општинског штаба за ванредне
ситуације.

Број: I-325-481/18 

Дана: 31.03.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

      ПРЕДСЕДНИК 

 Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ БЛАЦЕ 

 СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ  Финансијски извештај  Средње школе Блаце са седиштем у Блацу 

за 2017. годину.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на годишњи План рада Средње школе Блаце, са 

седиштем у Блацу за школску 2017/2018. годину,број 952 од 13.09.2017.  

II 

Решењем известити: Средњу школу 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-022-639/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ 

 СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Основне школе „Стојан Новаковић“ са седиштем 

у Блацу за  школску 2016/2017. годину и извештај о извршењу Финансијског плана за 

период 01.01. до 31.12.2017. године, број 808/1 од 15.09.2017. године.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на годишњи План рада Основне школе „Стојан 

Новаковић“, са седиштем у Блацу за школску 2017/2018. годину,број 807/1 од 

15.09.2017. године. 

II 

Решењем известити: Основну школу „Стојан Новаковић“ , 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-022-590/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

„ДРАИНАЦ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и Финансијски извештај Културног центра 

„Драинац“ са седиштем у Блацу за 2017. годину, број 60 од 20.3.2018. године.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Културног центра „Драинац“, са 

седиштем у Блацу за 2018. годину,број 60 од 20.3.2018.  

II 

Решењем известити: Културни центар „Драинац“, 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-022-548/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „БЛАЦЕ“ СА 

СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад „Блаце“ са седиштем у 

Блацу за 2017. годину и Извештај о раду Домског одељења за смештај одраслих  и 

старијих лица при Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу за 2017. 

годину.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм  рада Центра за социјални рад „Блаце“, 

са седиштем у Блацу  и Домског одељења за смештај одраслих  и старијих лица при  

Центру за социјални рад „Блаце“, са седиштем у Блацу за 2018. годину.  

II 

Решењем известити: Центар за социјални рад „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-022-542/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИТШЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Спортског центра „Блаце“ са седиштем у Блацу 

за 2017. годину, број 91/2018 од 21.3.2018. године.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Спортском центру „Блаце“, са 

седиштем у Блацу за 2018. годину,број 92/2018 од 21.3.2018.  

II 

Решењем известити: Спортски центар „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-022-556/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА „БЛАЦЕ“ 

 СА СЕДИШTЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља 

„Блаце“, са седиштем у Блацу за 2017. годину, број 630 од 22.3.2018. године.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Дома здравља „Блаце“  са 

седиштем у Блацу за 2018. годину,број 631 од 22.3.2018.  

II 

Решењем известити: Дом здравља „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-022-567/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШTЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације „Блаце“ са седиштем у 

Блацу за 2017. годину, број 99/2018 од 23.3.2018. године.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке организацији „Блаце“, 

са седиштем у Блацу за 2018. годину,број 100/2018 од 23.3.2018.  

II 

Решењем известити: Туристичку организацију „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-022-574/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

„НАША РАДОСТ“ СА СЕДИШTЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај директора о раду Предшколске установе „Наша радост“ 

са седиштем у Блацу за 2016/2017.годину, број 243-3 од 24.8.2017. године и 

Финансијски извештај Предшколске установе „Наша радост“ са седиштем у Блацу за 

2017. годину.  

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на годишњи План рада Предшколске установе 

„Наша радост“  са седиштем у Блацу за 2017/2018. годину,број 243-1 од 24.8.2017.  

II 

Решењем известити: Предшколску установу „Наша радост“, 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-022-568/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

          ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 41. став 1. тачка 24. и 39. Статута општине Блаце ("Сл. лист 

општине Блаце", бр.7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце, на 

седници одржаној дана: 31. 3. 2018. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БЛАЦЕ“ СА СЕДИШТЕМ У БЛАЦУ 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Блаце“ са 

седиштем у Блацу за 2017. годину, број 653 од 26.3.2018. 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-022-600/18 

У Блацу, 31. 3. 2018.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

    ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

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

други закон), члана 41. став 1. тачка 8. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), члана 42. Пословника о раду 

Скупштине општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 13/17), Скупштина 

општине Блаце на седници одржаној дана 31. 3. 2018. године, доноси  

ЗАКЉУЧАК 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

1.Овлашћује се Комисија за прописе у Скупштини општине Блаце да утврди

пречишћен текст Статута општине Блаце, чији је основни текст објављен у 

„Службеном листу општине Блаце“ број 7/08, а измене и допуне основног текста 

Статута општине Блаце објављене су у „Службеном листу општине Блаце“ број 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16. 

2. Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном

листу општине Блаце“. 

3. Закључак доставити: Комисији за прописе и архиви Скупштине општине

Блаце. 

Број: I-110-638/18 

У Блацу, дана 31.3.2018. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

   ПРЕДСЕДНИК 

Милош Васиљевић с.р. 
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Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 13. 3. 2018. године, на основу 

члана 68. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 

1/16) и члана 19. и 21. Пословника Општинског већа општине Блаце („Службени лист општине 

Блаце“, број 7/16), решавајући по захтеву Основне школе “Стојан Новаковић”, у Блацу, донело 

је  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ ЗАХТЕВ Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, деловодни број 

132/1, од 9. 3. 2018. године и ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Основној школи „Стојан Новаковић, за 

сечу топола које се налазе у дворишту истуреног одељења ове школе у Горњој Драгуши, на 

катастарској парцели број 4740, у КО Горња Драгуша, из безбедносних разлога.  

 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Члан 3. 

Одлуку доставити: Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу и архиви овог oргана. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

О б р а з л о ж е њ е 

 

Основна школа „Стојан Новаковић“, са седиштем у Блацу, обратила се Општинском 

већу општине Блаце захтевом, деловодни број 132/1, од 9. 3. 2018. године, за добијање дозволе 

за сечу топола, које се налазе у дворишту истуреног одељења Основне школе „Стојан 

Новаковић”, у Горњој Драгуши, на катастарској парцели 4740, из разлога што је након 

упозорења радника овог одељења, обиласком истог утврђено да спорне тополе могу довести до 

угрожавања безбедности ученика школе и зато су мишљења да исте треба посећи, што је и 

потврђено једногласном одлуком на седници Школског одбора ОШ „Стојан Новаковић”.   

 Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 13. 3. 2018. године, 

разматрало је описани захтев, при томе имајући у виду да је безбедност деце у сваком погледу 

приоритет, а посeбно ако је то школско двориште, па је у складу са тим одлучило као у изреци 

ове одлуке. 

 

Број: II-352-496/18 

Датум: 13. 3. 2018.  године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                

Општинског већа                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

Гордана Агатоновић                                                                              Зоран Јозић с.р.        
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На основу члана 26. став 2. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр.72/11 88/13 и 

105/14), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупља писмених понуда 

(''Сл. гласник РС'',  бр. 24/12 и 48/15), Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини Општине Блаце („Сл. лист општине Блаце“, бр. 1/15, 7/15, 9/15 и 

13/17) и члана 68. став 1. тачка 6. Статута општине Блаце („Сл. лист општине  Блаце”, бр. 7/08, 

8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Општинско веће општине Блаце, на седници одржаној дана 29. 3. 2018. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ (ГАЗДОВАЊЕ)   

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком преноси се  на коришћење (газдовање,  одржавање и управљање), ЗЕЛЕНА 

ПИЈАЦА У БЛАЦУ,  без накнаде, Јавно комуналном предузећу „Блаце“,  са седиштем у Блацу, 

непокретност у јавној својини Општине Блаце, означена као : 

 -катастарска парцела 6590  површине 2052 м2 уписана у листу непокретности 4464 КО Блаце,  

простор одређен планским актом, намењен и комунално опремљен за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других производа. 
Описана непокретност даје се на коришћење ради обављања делатности овог предузећа, на 

период док то правно лице обавља послове од јавног интереса у складу са Законом о комуналним 

делатностима. 

Члан 2. 

Јавно комунално предузеће „Блаце“ преузима на коришћење наведену непокретност из чл. 

1. ове Одлуке и обавезно је да одржава пијацу , што подразумева   обављање свих послова којима 

се обезбеђује несметано обављање промета и вршење услуга у промету робе, а нарочито: 

свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и чување пијаце, наплата накнаде за 

коришћење објеката, опреме и пијачног простора, одржавање јавног кантара, одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре (јавне чесме, јавног WC-а, хидранта инсталације водовода и 

канализације, ограде, пијачног платоа и сл.).                                                              

 Одржавање пијаца обавља се према годишњем програму. Годишњи програм одржавања 

пијаца доноси јавно комунално предузеће, најкасније до 31.12. текуће за наредну годину.  

Годишњи програм садржи нарочито врсту, обим, динамику радова, као и изворе и висину 

средстава потребних за његову реализацију, на који сагласност даје Општинско веће.  

 

Члан 3. 

Предузеће, дужно је да прописује пијачни ред  и пијачни ред истакне на огласној табли 

пијаце или да на други примерен начин упозна кориснике пијачних услуга са прописаним 

пијачним редом,  да користи у складу са природом и наменом ствари и да истом управља у складу 

са Законом о јавној својини,  важећим подзаконским прописима и важећим  актима општине 

Блаце и измирује све обавезе везано за везано за коришћење предметног објекта,  о чему се 

између Општине и  ЈКП „Блаце“закључује уговор којим се ближе уређују међусобна права и 

обавезе по основу пренетог права коришћења. 

Примопредаја непокретности из чл.1. ове Одлуке, између Спортског центра Блаце и ЈКП 

„Блаце“  извршиће се записнички, ступањем на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

Предузеће, корисник, нема право располагања, отуђења, стављања хипотеке или другог 

терета на описаној непокретности, сем давања у закуп наведене непокретности из члана 1. ове 

Одлуке што се ближе регулише уговором између општине и корисника.  
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Члан 5. 

Овлашћује се Председник општине Блаце да о давању на коришћење непокретности из 

члана 1. ове Одлуке закључи уговор са Јавно комуналним предузећем „Блаце“ Блаце. 

 

Члан 6. 

Јавно комунално предузеће „Блаце“, по основу ове Одлуке не може без сагласности 

Општине на наведеној непокретности изводити никакве радове осим радова текућег одржавања. 

Општина  Блаце,  коришћење непокретности из члана 1 ове Одлуке може да одузме ако се 

не користи у функцији остваривања поверене делатности од општег интереса, као и ако се 

користи супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, у случају 

потребе за извршавање других надлежности од општег интереса Општине.  

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Блаце“.  

 

Број: II-463-531/18 

Дана 29. 3. 2018. године  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
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 На основу члана 46. став 1. тач. 2. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14, -др. закон 101/16- др. закон), члaна 68. став 1. 

тач. 2. и 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 

и 1/16), члана 21. став 1. тач. 2. и 11. Пословника Општинског већа општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 7/16), и  члана 2. став 2. Одлуке о изради симбола општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ број 4/18), Општинско веће општине Блаце, на седници 

одржаној дана 29. 3. 2018.  године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА СИМБОЛА 

ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка избора симбола општине Блаце (у 

даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

 

Председник 

Зоран Јозић, председник општине Блаце 

 

заменик председника 

Иван Бургић, заменик председника општине Блаце 

 

секретар 

Јасмина Лапчевић, секретар Скупштине општине Блаце 

 

чланови: 

Гордана Китановић, дипл. инг. архитектуре, запослена у Општинској управи општине Блаце, 

Надица Грбић, магистар уметности сликарства, запослена у Основној школи „Стојан 

Новаковић“, у Блацу, 

Љиљана Врекић, професор историје, запослена у Основној школи „Стојан Новаковић“, у 

Блацу и 

Милена Симић,  дипл. дизајнер, из Блаца. 

 

II Задатак Комисије је да, одреди опште карактеристике симбола општине Блаце на 

основу Одлуке о изради симбола општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 4/18), 

дефинише услове јавног конкурса за израду предлога симбола општине Блаце, распише јавни 

конкурс, прегледа приспеле радове, утврди њихову усклађеност са конкурсним задатком, те да, 

по окончању претходних радњи достави извештај Општинском већу општине Блаце, са 

назнаком који од приспелих радова испуњавају услове јавног конкурса. 

III Мандат  Комисије траје до завршетка задатака утврђених у члану II овог Решења. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у „Службеном 

листу општине Блаце“. 

V Решење доставити именованима и архиви овог органа. 

 

Број: II-02-536/18      

У Блацу, 29. 3. 2018. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ  

                                                                                              

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                   Зоран Јозић с.р.                                                                                                                                                                                                         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Спортског центра „Блаце“, у Блацу, дана 8. 3. 2018. 

године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Спортском центру „Блаце“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 16.170,00 динара са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, 

економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa измирење дела обавеза из Споразума о исплати рата 

између Спортског центра “Блаце” (дужника) и Дарка Кузмановића (повериоца), број 

43/2018, од 22. 2. 2018, а по захтеву  Спортског центра, број 72/2018, од 5. 3. 2018. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Спортског центра „Блаце“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.04 – Општинска управа/ Спортски центар „Блаце“, Програм 14 – 

Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0004-Функционисање локалних 

спортских установа, увећањем апропријације (позиције) 258 – „новчане казне и пенали по 

решењу судова“, економска класификација  483100, функционална класификација 810.   

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-482/18 

У Блацу, 7. 3. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                       Зоран Јозић с.р.         
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, у Блацу, дана 

15. 3. 2018. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу, новчана 

средства у износу од 10.200,00 са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине Блаце, 

економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, за исплату услуга образовања и усавршавања, по захтеву 

ове установе број. II-400-528, од 15.3. 2018. године. 

 

 2. Одобрена средства пренеће се са рачуна буџета општине Блаце на рачун Народне 

библиотеке „Рака Драинац“. 

 

3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и уписом истих у 

оквиру главе 5.03 Народна бвиблиотека „Рака Драинац“ Програм 13 – Развој културе и 

информисања, Програмска активност: 1201-0001 функционисање локалних установа 

културе, функција-820, економска класификација 423300, отварањем нове апропријације 

(позиције) 204/1-услуге образовања и усавршавања запослених.  

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-528/18 

У Блацу, 15. 3. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.        

 

 

 

     

                                                                                                   

  

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 79



   

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Културног центра „Драинац“, у Блацу, дана 15. 3. 

2018. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Културном центру „Драинац“, у Блацу, новчана средства у 

износу од 70.000,00 динара са позиције 81„текућа резерва“ буџета општине Блаце, 

економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa исплату услуга израде техничке документације за 

реконструкцију грејања у згради Културног центра по предрачуну Бироа за инжењерске 

активности „Гасинг” Крушевац, број 02/18, од 13. 3. 2018. године, по захтеву број 55/2018, 

од 15. 3. 2018. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Културног центра „Драинац“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.02 – Културни центар „Драинац“, Програм 13 – Развој културе и 

информисања, Програмска активност: 1201-0001 - Функционисање локалних установа 

културе, отварањем нове апропријације (позиције) 191/1 – „пројектно планирање“, 

економска класификација  511400, функционална класификација 820.   

 

5. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-530/18 

У Блацу, 16. 3. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.        

 

 

 

     

                                                                                                   

  

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 80



   

          

 

 

 

На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/16), и члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. 

лист општине Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, 

решавајући по захтеву Народне библиотеке „Рака Драинац“, са седиштем у Блацу, 

дана 22. 3. 2018. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Народној библиотеци „Рака Драинац“, са 

седиштем у Блацу, који је донео директор Народне библиотеке „Рака Драинац“, 

под деловодним бројем 92/2018, дана 16. 3. 2018. године.  

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

IV Решење доставити Народној библиотеци „Рака Драинац“, у Блацу и 

архиви овог органа. 

 

Број: II-02-549/18 

У Блацу, дана 22. 3. 2018. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Гордана Агатоновић                                                                 ОПШТИНЕ БЛАЦЕ          

                                                                                                         Зоран Јозић с.р.       

  

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 81



       

 

 

 

На основу члана 138. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“, бр. 18/16), и члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Блаце („Сл. 

лист општине Блаце, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, 

решавајући по захтеву Туристичке организације Блаце, са седиштем у Блацу, дана 

23. 3. 2018. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњој организацији и                                                                                                                                                                                                                                                         

систематизацији радних места у Туристичкој организацији Блаце, са седиштем у 

Блацу, који је донео директор Туристичке организације Блаце, под деловодним 

бројем 101/2018, дана 23. 3. 2018. године.  

 

II Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III Ово решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

IV Решење доставити Туристичкој организацији Блаце и архиви. 

 

Број: II-02-575/18 

У Блацу, дана 23. 3. 2018. године  

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                                                                                                                                        

Општинског већа                                                                        ПРЕДСЕДНИК                    

Гордана Агатоновић                                                              ОПШТИНЕ БЛАЦЕ     

                                                                                                      Зоран Јозић с.р.         

 

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 82



   

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Tуристичке организације „Блаце“, у Блацу, дана 26. 

3. 2018. године, доноси 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Туристичкој организацији „Блаце“, у Блацу, новчана 

средства у износу од 5.373,00 динара, са позиције 81 „текућа резерва“ буџета општине 

Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009 - Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa потребе рефундације трошкова за плаћање судских и 

административних такси насталих приликом промене одговорног лица, директора, код 

надлежних органа, по захтеву ове организације, број 84/2018, од 13. 3. 2018. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Туристичке организације „Блаце“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 4. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.05 – Општинска управа / Туристичка организација „Блаце“, 

Програм 4 – Развој туризма, Програмска активност: 1502-0002 – Промоција туристичке 

понуде, отварањем нове апропријације (позиције) 284/1 – „Обавезне таксе“, економска 

класификација  482200, функционална класификација 473.   

 

5. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-505/18 

У Блацу, 26. 3. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.      

 

 

 

     

                                                                                                   

  

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 83



   

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

.... и 113/17), члана 65. став 1. тачка 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“, бр. 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и члана 2, 11, 12. и 29. Одлуке о буџету 

општине Блаце за 2018. годину („Службени лист општине Блаце“, бр. 13/17), Председник 

општине Блаце, решавајући по захтеву Oсновне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу, дана 

26. 3. 2018. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ Основној школи „Стојан Новаковић“, у Блацу, новчана 

средства у износу од 13.788,00 динара са позиције 81„текућа резерва“ буџета Општине 

Блаце, економска класификација 499100, програмска активност 0602-0009-Текућа резерва, 

функционална класификација 160, зa исплату дела трошкова насталих током спровођења 

извршења Решења о извршењу Основног суда у Куршумлији, 3И. И-3/2018, од 12. 1. 2018. 

године, по захтеву ове школе, деловодни број 146/2018, од 15. 3. 2018. године. 

  

 2. Одобрена средства пренети са рачуна буџета општине Блаце, на жиро рачун 

Основне школе „Стојан Новаковић“, у Блацу. 

 

3. Корисник ових средстава је у обавези да средства користи наменски за намене за 

које су иста одобрена. 

 

 3. Реализацију овог решења извршиће Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем истих у 

оквиру Раздела 5, Глава 5.01 – Општинска управа општине Блаце, Програм 9 – Основно 

образовање и васпитање, Програмска активност: 2002-0001 - Функционисање основних 

школа, апропријације (позиције) 133 – „текући трансфери осталим нивоима власти“, 

економска класификација  463100, функционална класификација 912, увећањем позиције у 

њиховом финансијском плану, назив „4831-Новчане казне и пенали по решењу судова“.   

 

4. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-532/18 

У Блацу, 26. 3. 2018. године 

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.      

 

 

 

     

                                                                                                   

  

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 84



 

   

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о 

буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17), 

Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, дана 28. 3. 2018. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 90.325,00 динара, са 

позиције 81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 

функционална класификација 130, за измирење дела обавеза за пружену услугу 

смењштаја 108 лица у периоду од 23. 1. – 26. 1. 2018. године, из рачуна OSUM GRUP 

DOO Palmotić, бр. GR-00119/2018, од 28. 1. 2018. године  и дела обавеза за пружене 

угоститељске услуге, из рачуна  LUGRO DOO, Београд, бр. 000003/18, од 28. 1. 2018. 

године, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, 

од 28. 3. 2018. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем 

истих у оквиру Раздела 5, Глава 5.01-Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – 

Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 59 – 

„Услуге за домаћинство и угоститељство“, економска класификација 423600, 

функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-611/18 

У Блацу, 28. 3. 2018. године   

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                      Зоран Јозић с.р.       

 

Службени лист Општине Блаце број 5/18 Страна 85



 

   

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09, ..... и 113/17), члана 65. став 1. тач. 3 и 5. Статута општине Блаце („Службени 

лист општине Блаце“, број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16) и чл. 2, 11, 12. и 29. Одлуке о 

буџету општине Блаце за 2018. годину („Сл. лист општине Блаце“, број 13/17), 

Председник општине Блаце, на предлог Одељења за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију, дана 28. 3. 2018. године, доноси 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ новчана средства у износу од 933.901,00 динара, са 

позиције 81 „текућа резерва“ буџета Општине Блаце, економска класификација 499100, 

функционална класификација 130, за измирење дела обавеза Љубиши Судимцу, из 

Блаца, по основу Споразума о вансудском поравнању, бр. П 5/16,, од 6. 3. 2018. године, 

у парници бр. 3П БР. 240/16, којуа се водила пред Основним судом у Куршумлији, на 

предлог Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, од 28. 3. 

2018. године. 

 

 2. Реализацију овог решења извршиће Оделење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију преносом средстава из тачке 1. овог решења и књижењем 

истих у оквиру Раздела 5, Глава 5.01-Општинска управа општине Блаце, Програм 15 – 

Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0001-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, увећањем апропријације (позиције) 75 – 

„Накнада штете за повреде или штетеу насталу од стране државних органа“, економска 

класификација 485100, функционална класификација 130.   

 

3. Решење објавити у „Службеном листу општине Блаце“. 

 

Број: II-400-610/18 

У Блацу, 28. 3. 2018. године   

 

Обрада:                                                                                                    

Саветница на пословима                                        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                

Општинског већа                                                                       ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Гордана Агатоновић                                                                        Зоран Јозић с.р.      
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На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута општине Блаце („Службени лист 

општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Председник општине Блаце, дана 

02.4.2018 године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

 

I У решењу о образовању Савета за запошљавање општине Блаце број II-02-

181/16 од 09.02.2016 године: 

 

-разрешава се Зоран Кнежевић, са дужности председника Савета за 

запошљавање општине Блаце; 

 

-именује се Владимир Митровић, члан Општинског већа општине Блаце, за 

председника Савета за запошљавање општине Блаце. 

 

II У свему осталом решење о образовању Савета за запошљавање општине Блаце 

број II-02-181/16 од 09.02.2016 године остаје неизмењено. 

 

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

листу општине Блаце“ 

 

IV Решење доставити именованима и архиви председника општине Блаце. 

 

 

Број: II-02-641/2018 

У Блацу, дана 02.4.2018 године 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

        Зоран Јозић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА БЛАЦЕ  

Комисија за избор чланова тела за праћење примене 

Локалног антикорупцијског плана за  

Општину Блаце  

БР:II-02-153/18-3 

Дана:02.04.2018. године 

 Б л а ц е:  

 

 

 У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Блаце („Сл. 

Лист општине Блаце“, бр.8/2017), члана 2 Решења о образовању Комисије за избор 

чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана Општине Блаце 

(„Службени лист општине Блаце“ бр.13/17), и члана 2 Пословника  о раду комисије за 

избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана општине Блаце, 

бр: II-110-2466 од 22.12.2017. године и Одлуке о расписивању јавног конкурса за чланове 

локалног антикорупцијског тела општине Блаце, II-02-153/18-3 од 02.04.2018. годинe, 

Комисија за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана 

општине Блаце, р а с п и с у ј е  

 

 

  ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ЧЛАНОВЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ  ТЕЛА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ-

ПОНОВЉЕНИ 

 

 Позивају се грађани са територије Општине Блаце да доставе кандидатуре за 

чланство у Локалном антикорупцијском  телу општине Блаце (ЛАТ-у) 

 

 Сваки подносилац пријаве треба да задовољи следеће услове. 

1. Да лице које подноси пријаву има место пребивалишта на територији општине 

Блаце 

2. Да лице које подноси пријаву није осуђивано или да се не води судски поступак  за 

дела која се односе на  корупцију.  

3. Да лице које подноси пријаву не може бити функционер у смислу одредаба 

чланови Закона о Агенцији за борбу против корупције. 

4. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у својим досадашњим деловањем 

/Функцијом није кршио или не крши одредбе Закона о Агенцији за борбу против 

корупције,  

5. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није носилац неке функције у 

политичкој странци;  

6. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није носилац функција у 

институцијама и/или предузећима, организацијама и медијима на које се долази 

именовањем од стране локалних или републичких предузећима, организацијама и 

медијима на које се долази именовањем од стране  локалних или републичких 

органа или су  исте директни корисници локалног/републичког буџета; 

7. Да лице које подноси пријаву за чланство у ЛАТ-у није запослено у институцијама 

и/или предузећима,установама, институцијама и организацијама који су директни 

корисници локалног/републичког буџета. 
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Подносиоци пријава за чланство у ЛАТ-у Блаце треба да доставе Комисији за избор 

чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Општину Блаце,  

- Попуњен формулар пријаве (преузети са званичне интернет презентацију 

општине Блаце,у делу OГЛАСИ И КОНКУРСИ 

- Биографију подносиоца пријаве;  

- Потврду о неосуђиваности (издату од стране Полицијске управе Прокупље);  

- Потврду да се против подносиоца пријаве за чланство у ЛАТ-у не води кривични 

поступак (издату од стране Основног суда у Куршумлији),  

- Уверење о пребивалишту;  

- Изјаву, оверену код надлежног органа у којој се подносилац пријаве изјашњава 

под пуном кривичном и материјално правном одговорношћу да испуњава услове 

из јавног конкурса наведене под тачком од 3. до 7. претходног става; 

- Мотивационо писмо које садржи обавезне одговоре на следећа питања: 

            Шта Вас мотивише да се пријавите за ангажовање у ЛАТ-у? 

Како видите политику борбе против корупције у нашем друштву? 

Чиме лично можете допринети у решавању проблема корупције у друштву? 

Попуњене обрасце пријава у затвореној запечаћеној коверти са назнаком „ЗА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЧЛАНСТВО У ЛАТ-У ОПШТИНЕ БЛАЦЕ, “-НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ 

ЗАСЕДАЊА КОМИСИЈЕ, потребно је предати лично, или послати поштом, препоручено 

на адресу: 

 

Општина Блаце  

Ул. Карађорђева бр. 4, Блаце 

  

Јавни конкурс ће се објавити: 

- У „Службеном листу Општине Блаце“,  

- На интернет презентацији Општине Блаце,у делу ОГЛАСИ И КОНКУРСИ 

- У локалним медијима, 

- На огласној табли Општине Блаце, 

 

Јавни конкурс траје 15 (петнаест) дана.  

Рок за пријаве почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Блаце“. 

На јавном конкурсу се бира 5 (пет) чланова/ чланица Локалног антикорупцијског тела 

Општине Блаце.  

 
  

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                         Немања Кричак с.р. 
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