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 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ГОДИНА: XXVII 

 БРОЈ: 18 

 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 02 .12. 2020. године 

 ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ 
РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана 



На основу члана 38. и члана 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 40. (четрдесете) 
ванредне седнице Штаба одржане дана 02.12.2020. године, Председник општине 
Блаце доноси: 

О Д Л У К У  
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

I. Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине
Блаце услед настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне 
болести COVID -19, од 02.12.2020. године у 11,00 часова. 

II. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења
превентивних мера заштите безбедности и заштите живота и здравља 
становништва. 

III. Даном ступања на снагу ове одлуке примењују се мере утврђене
чланом 9а*  Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 
-19, („Сл. гласник РС“ бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20,  120/20,
122/20, 126/20,138, 141/20 и 144/2020).     

IV. Правна лица, надлежне службе, јавна предузећа и др. дужни су да
спроводе Одлуке које ће доносити Општински штаб за ванредне ситуације 
општине Блаце ради спровођења мера у циљу ублажавања и превазилажења 
настале ситуације. 

V. Спровођење мера, у складу са законом, утврђеним овлашћењима,
обезбеђују, координирају и надзиру Председник Општине Блаце преко 
општинских органа и служби, Општински штаб за ванредне ситуације 
Општине Блаце, Надлежни орган Министарства унутрашњих послова и Институт 
за јавно здравље Ниш. 

VI. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације
Топличког управног округа, Одељењу за ванредне ситуације у Прокупљу, 
Општинском штабу за ванредне ситуације Општине Блаце, средствима 
информисања и архиви. 

VII. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Службеном листу општине Блаце“. 

Број: II - 87 - 2388/2020 
Дана: 02.12.2020. год. 
Блаце 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и 
47/2018), члана 74. став 1. тачка 17) Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 5/19) и члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја 
пољопривреде општине Блаце („Службени лист општине Блаце“, број 13/16), Општинско 
веће општине Блаце, на седници одржаној дана 30. новембра 2020. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за подстицање развоја пољопривреде 

на територији Општине Блаце 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за подстицање развоја пољопривреде на територији 
Општине Блаце (у даљем тексту: Комисија) у циљу остваривања мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Блаце утврђене 
годишњим Програмом мера који доноси Општинско веће општине Блаце уз претходну 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

II Комисија има председника и два члана. 
У Комисију се именују: 

-Бошко Јовановић, економски техничар, пољопривредни произвођач, из Блаца, за
председника,

-Слађана Здравковић, мастер инж. пољопривреде, из Ресинца, запослена у Средњој школи
Блаце, за члана, и
-Предраг Крсмановић, дипл. инж. пољопривреде, из Доње Драгуше, запослен у Средњој
школи Блаце, за члана.

Мандат Комисије траје четири године. 

III Комисија доноси Пословник о раду, сачињава Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Блаце и 
доставља Општинском већу на даљу надлежност, доноси критеријуме за избор корисника 
средстава Фонда и Предлог Одлуке о издвајању средстава за мере подршке на које 
сагласност даје Општинско веће, врши одабир корисника средстава по расписаном конкурсу 
за расподелу средстава на основу критеријума, разматра предлоге и предлаже Председнику 
општине доношење Одлуке о преношењу новчаних средстава и доставља Председнику 
општине извештај о утрошку средстава. 

IV Стручне, финансијске и административне послове из тачке III овог решења обавља 
Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске 
управе општине Блаце. 

V Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије 
за подстицање развоја пољопривреде на територији општине Блаце („Службени лист 
општине Блаце“, број: 14/16, 10/17, 12/17 и 4/18). 

VI  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

Број: II-02-2373/2020 
У Блацу, дана 30.11.2020. годинe 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

Обрада:             ПРЕДСЕДНИК 
Драгана  Раденковић Иван Бургић с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/07, 83/14-други закон и 101/2016-други закон и 
47/2018), члана 70. став 1. тачка 5) Статута општине Блаце („Службени лист општине 
Блаце“ број 5/19) и Конкурса за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја у општини Блаце у 2020. години, број: II-400-2050/2020, 
Председник општине Блаце,  дана 30. новембра 2020. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за контролу коришћења подстицајних средстава 

по Конкурсу за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање 
развоја унапређења пољопривредне политике и политике руралног развоја 

у општини Блаце у 2020. години 

I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за контролу коришћења подстицајних средстава по 
Конкурсу за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја унапређења 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Блаце у 2020. години       
(у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1. Никола Убавић, из Блаца, за председника,
2. Драган Гмијовић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана,
3. Светозар Хаџић, запослен у Средњој школи Блаце, за заменика члана,
4. Бојан Николић, запослен у Општинској управи општине Блаце, за члана, и
5. Вукоица Јотић, запослен у Средњој школи Блаце, за заменика члана.

II Задатак Комисије је да, пре исплате подстицајних средстава по спроведеном 
Конкурсу за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у општини Блаце у 2020. години, број: II-400-2050/2020 од 30.11.2020. 
године, изврши контролу и проверу инвестиције за сваки поднети захтев за коришћење 
подстицајних средстава, утврди право чињенично стање на терену, те да о томе сачини 
записник на лицу места и исти достави Председнику општине и Одељењу за привреду, 
локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Блаце. 

III Решењем известити именоване и архиву овог органа. 

IV  Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 
општине Блаце“. 

Број: II-02-2374/2020 
У Блацу, дана 30.11.2020. годинe 

Обрада: ПРЕДСЕДНИК 
Драгана  Раденковић ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Иван Бургић с.р. 
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