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ГОДИНА 2022        БРОЈ 36                 КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

1. 
На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), члана 10. Уредбе 

о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник 

РС", број 27/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија  на 

VI.ванредној телефонској седници одржаној 16.09.2022. године, донео је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

којим се предлаже председнику општине да укине ванредну ситуацију на делу 

територије општине Куршумлија 

1. Штаб за ванредне ситуације на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја 

ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном обилним кишним 

падавинама, предлаже председнику општине да укине ванредну ситуацију на делу 

територије општине Куршумлија - у следећим Месним заједницама: 

• МЗ Барлово, 
• МЗ Пепељевац 
• МЗ Мачковац, 
• МЗ Марковиће, 
• МЗ Жуч, 
• МЗ Мердаре, 
• МЗ Пролом. 
 

2. На основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју 

угроженом опасношћу изазваном обилним кишним падавинама, утврђено је да су 

престали разлози за даље трајање ванредне ситуације. 

 

3. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим 
битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку опасности 
због којих је ванредна ситуација проглашена. 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Број: II-87-14/2022-1 
Датум: 16.09.2022. године 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Војимир Чарапић, дипл.правник ср 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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2. 
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 

– др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 62. Статута општине Куршумлија („Сл. 

лист општине Куршумлија“, бр. 6/2019 од 05.03.2019. године), а на основу Закључка 

општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија број II-87-14/2022-1 од 

16.09.2022. године, председник општине Куршумлија доноси, 

О  Д  Л  У  К  У 
o укидању ванредне ситуације на делу територије 

општине Куршумлија 
1. Укида се ванредна ситуација, на делу територије општине Куршумлија, у следећим 

Месним заједницама: МЗ Барлово, МЗ Пепељевац, МЗ Мачковац, МЗ Марковиће, МЗ 
Жуч, МЗ Мердаре, МЗ Пролом, која је проглашена због наступања обилних кишних 
падавина Одлуком председника општине Куршумлија, број II-02-91/2022 од 
25.08.2022. године, јер су на наведеној теритотији престали разлози њеног 
проглашења. 

2. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Куршумлија у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018). 

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Топличког управног 
округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, 
Одељењу за ВС у Прокупљу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у 
спровођењу мера заштите и спасавања. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу 
општине Куршумлија.          
 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II-02-91/2022-1 
У Куршумлији, 
Дана: 16.09.2022. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Војимир Чарапић, дипл.правник ср 

 
С А Д Р Ж А Ј 

1 Закључак којим се предлаже председнику општине да укине ванредну 

ситуацију на делу територије општине Куршумлија … 501 

2 Одлука o укидању ванредне ситуације на делу територије општине 

Куршумлија … 502 

 


