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   АКТА  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ 
 

 
 

 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 61. став 1. тачка 11. Статута општине Прибој(„Сл. лист општине 
Прибој“, бр. 1/19) а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације број 87-8 од 
18.05.2022. године, председник општине доноси, 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о проглашењу ванредне ситуације за део територије 

општине Прибој 
  
 

1. Проглашава се ванредна ситуација за део територије општине Прибој и то за: МЗ 
Кратово, МЗ Калафати, МЗ Нови Град, МЗ Прибојска Бања, МЗ Мажићи, МЗ Стрмац, као и 
делове МЗ Бучје (Калуђеровићи) и МЗ Саставци (Касидоли). 
 

 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
03 Број: 87-12/22 
Датум:  18.05.2022. године 
 



Број  3/2022                                                                   СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                

2 | С т р а н а  
 

2. Ванредна ситуација се проглашава због настанка велике материјалне штете на 
пољопривредним културама и путној инфраструктури услед елемантарне непогоде града и 
обилних кишних падавина које су погодиле територију општине Прибој 17.05.2022. године и 
спровођења оперативних мера заштите и спасавања. 
 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине 
Прибој 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 Златиборског УО, 
Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у 
Пријепољу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите 
и спасавања. 
 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу 
општине Прибој.  
              

03 Број: 87-12/22 
У Прибоју, Дана: 18.05.2022. године 

  
 
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                   Лазар Рвовић, дипл. правник, с.р. 

___________________ 
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