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На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018) и члана 56. став 1. тачка
11. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог
Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник, са треће ванредне седнице одржане
дана: 03.06.2019. године, председник општине Трстеник доноси:
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Члан 1.
Због обилних падавина и поплава на водотоцима II реда, које су погодиле целу
територију општине Трстеник, ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК.
Члан 2.
Налаже се надлежним службама локалне самоуправе, јавним и другим
предузећима и другим институцијама, да у складу са својим обавезама и могућностима
предузму неопходне мере на спасавању људи и матерјалних добара, санирању
последица поплава и успоставе услови за нормално фунционисање и комуникацију у
насељеним местима.
Члан 3.
Због обилних падавина дошло је до изливања канала и плављења стамбених и
економских објекта у више насељених места на територији општине Трстеник.

Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник ће ангажовати сву неопходну
механизацију ради спасавања људи и матерјалних добара и откалњања последица
поплава на територији општине Трстеник.

Члан 5.
Средства за накнаду трошкова ангажовања правних лица и предузетника у
отклањању последица поплава обезбедиће се из буџета општине Трстеник.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у
„Службеном листу општине Трстеник“.
Број: 87-11/2019-02
Дана: 03.06.2019. године у 12:15 часова

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Александар Ћирић, дипл. правник
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