2019.
ГОДИНА XIV

БРОЈ 6

Цена овог броја је 200,00 динара.

ДЕСПОТОВАЦ 10.06.2019. године
Годишња претплата је 1.500,00 динара

На основу члана 39. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама („Сл. гланик РС, бр.87/2018), члана 44. Закона о локалним
самоуправама (Сл. гланик РС, бр.129/2007; 83/2014-др. закон; 101/2016-др. закон; 47/2018),
члан 30. Статута општине Деспотовац („Сл. гласник општине Деспотовац, бр.4/08 и 7/15),
на предлог Општинског штаба за в/с општине Деспотовац са ванредне седнице одржане
04.06.2019.године, председник Општине Деспотовац доноси,

Одлуку
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију
I

Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Деспотовац.

II

Ванредна ситуација проглашава се због поплављених породичних домаћинстава у
Јасенову као и оштећењања општинских путева (категорисаних и некатегорисаних),
оштећења мостова и пољопривредних површина на територији целе општине услед
поплава.

III

Ова одлука се доставља Општинском штабу за ванредне ситуације, Окружном штабу
за ванредне ситуације, Одељењу за в/с у Јагодини, Републичком центру за
обавештавања, архиви.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Сл. гласнику Општине
Деспотовац.

Број: 400-390/19-03 од 04.06.2019.год.

Председник општине Деспотовац
Никола Николић, дипл. екон. с.р.
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На основу члана 39. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама („Сл. гланик РС, бр.87/2018), члана 44. Закона о локалним
самоуправама (Сл. гланик РС, бр.129/2007; 83/2014-др. закон; 101/2016-др. закон; 47/2018),
члан 30. Статута општине Деспотовац („Сл. гласник општине Деспотовац, бр.4/08 и 7/15),
на предлог Општинског штаба за в/с општине Деспотовац са ванредне седнице одржане
07.06.2019.године, председник Општине Деспотовац доноси,

Одлуку
о укидању ванредне ситуације за целу територију
I

Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Деспотовац.

II

Ванредна ситуација укида се због престанка разлога проглашења ванредне
ситуације, услед повлачења воде, престанка опасности од поплава и предузетих
мера, средстава и снага на санирању последица поплава.

III

Ова одлука се доставља Општинском штабу за ванредне ситуације, Окружном штабу
за ванредне ситуације, Одељењу за в/с у Јагодини, Републичком центру за
обавештавања, архиви.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Сл. гласнику Општине
Деспотовац.
Број: 400-390-1/19-03 од 07.06.2019.год.

Председник општине Деспотовац
Никола Николић, дипл. екон. с.р.
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САДРЖАЈ
1.

Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целу територију

1

2.

Одлука о укидању ванредне ситуације на целу тероторију

2
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Оснивач:
Скупштина општине Деспотовац
Уредник:
Дамјан Крстовић, дипл.правник
Секретар Скупштине општине Деспотовац
Издаје и штампа:
Општинска управа Деспотовац
ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4
Тел/факс:
(035) 611-006
Email:
sodespotovac@ptt.rs
Web:
www.despotovac.rs
2019
-----------------------Деспотовац

