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Страна 1

На основу члана 38.став 4. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18),
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), а на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Блаце са XXXVIII (тридесетосме) ванредне седнице одржане
дана 27.07.2020. године, Председник општине Блаце доноси:

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације због обилних падавина, раста водостаја и
поплава на целој територији општине Блаце

I Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Блаце дана
27.07.2020. године у 14:30 часова.
II Ванредна ситуација се укида због престанка разлога односно околности
због којих је уведена дана 23.06.2020.године.
III Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког
управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу и архиви.
IV Овом Одлуком се у целости ставља ван снаге Одлука о проглашењу
ванредне ситуације за целу територију општине Блаце број: II-06-1329/2020-1
од 23.06.2020.године.
V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном
листу општине Блаце.

Број: II-87-1542/2020
Дана: 27.07.2020. год.
Блаце

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Ћурчић с.р.
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Страна 2

На основу члана 38.став 4. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18),
члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 70. став 1. тачка 5. Статута општине Блаце
(„Сл. лист општине Блаце“, бр. 5/19), а на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Блаце са XXXVIII (тридесетосме) ванредне седнице одржане
дана 27.07.2020. године, Председник општине Блаце доноси:

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације по питању водоснабдевања за целу територију
општине Блаце

I Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Блаце дана
27.07.2020. године у 14:30 часова.
II Ванредна ситуација се укида због престанка разлога односно околности
због којих је уведена дана 04.03.2020.године.
III Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког
управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу и архиви.
IV Овом Одлуком се у целости ставља ван снаге Одлука о проглашењу
ванредне ситуације за целу територију општине Блаце број: II-06-530/2020-1
од 04.03.2020.године.
V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном
листу општине Блаце.

Број: II-87-1541/2020
Дана: 27.07.2020. год.
Блаце

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Ћурчић с.р.
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САДРЖАЈ
НАЗИВ
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АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
-

Одлука о укидању ванредне ситуације због обилних падавина,
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-

Одлука о укидању ванредне ситуације по питању водоснабдевања
за целу територију општине Блаце ................................................................................... 2

