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ГОДИНА 2023        БРОЈ 2                 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), а на основу Извештаја стручно-оперативних тимова општине Куршумлија 

од 19.01.2023. године, Штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на I. ванредној 

телефонској седници одржаној 19.01.2023. године, донео је: 

З А К Љ У Ч А К 

којим се предлаже председнику општине да прогласи ванредну ситуацију на  целој 

територији општине Куршумлија 

1. Штаб за ванредне ситуације, на предлог чланова, и на основу процене ризика и 

очекиваног даљег развоја ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном 

обилним кишним падавинама, предлаже председнику општине да прогласи ванредну 

ситуацију на целој територији општине Куршумлија. 

2. Услед обилних кишних падавина, у послеподневним часовима дана 19.01.2023. 

године, на територији општине Куршумлија и немогућности прихвата воде својих 

притока, Луковске реке, Штавске реке и бујичних потока, дошло је до изливања реке 

Топлице.  Најпре су  најкритичније локације биле од ушћа Бањске у Топлице узводно 

током реке Топлице, да би се касније прошириле и низводно. Дошло  је до плављења 

пољопривредног земљишта у селима Влахиња, Перуника, Жуч, Данковиће. 

Обустављен је саобраћај на путу Куршумлија – Луковска Бања од Мерћеза, место 

Гужвеник. Непроходан је пут за село Магово, Селова - засеок Даниловићи, Данковиће - 

засеок  Судимци, Пачарађа – засеок  Аџовићи, пут за Љутову - преплављен је  мост. У 

насељу Расадник дошло је до изливања реке при чему су поплављени стамбени 

објекти. Испод моста код Електродистрибуције, река се излила у двориште објекта 

Електродистрибуције при чему је угрожен и сам објекат. На истој локацији низводно 

угрожени су стамбени  објекти. 

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. 

4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
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 и 47/2018) и члана 62. став 16. Статута општине Куршумлија („Службени лист 

општине Куршумлија“, бр. 6/2019), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Куршумлија број II-87-1/2023-2 од 19.01.2023. године, председник 

општине Куршумлија доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију 

општине Куршумлија 
 

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Куршумлија. 
2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде изазване обилним 

кишним падавинама и спровођења оперативних мера заштите и спасавања. 
3. 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). 

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Прокупље, 
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. 

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу 
општине Куршумлија».             .          
 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II-87-2/2023 
У Куршумлији, 
Дана: 19.01.2023. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Војимир Чарапић, дипл.правник ср 
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