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Република Србија 

Општина Брус 

                                Председник 

Број: 87- 236/2023-II 

Датум:  13.03.2023. године 

 

 

 

             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 1. тачка 15. Статута општине Брус („Сл. 

лист општине Брус“, бр. 2/19 и 6/22), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне 

ситуације Брус, број 87-223.5/2023-II од 13.03.2023 године, председник општине Брус 

доноси, 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о укидању ванредне ситуације за целу територију 

општине Брус 

 

1. Укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Брус, проглашена 

Одлуком  председника општине Брус, због обилних кишних падавина, појаве 

бујичних вода, поплавама, олујног ветра и спровођења оперативних мера заштите и 

спасавања, јер су  престали разлози њеног проглашења. 

 

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна 

ситуација проглашена, број: 87-10/2023 од 19.01.2023.  године. 
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3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Расинског управног 

округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, 

Одељењу за ванредне ситуације Крушевац, јавним предузећима, службама, 

установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу 

општине Брус».                

 

 

Број: 87-236/2023-II 

У Брусу 

Дана: 13.03.2023. године 

 

  

 

 

____________________ 

                     ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНЕ БРУС 

       Валентина Милосављевић, с.р. 
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_________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Брус, телефон 3150101 (037)  

жиро-рачун број: 840-742351843-94 са позивом 97 на број 11-029 

Главни и одговорни уредник Андрија Несторовић, Секретар Скупштине општине 

Брус. 

 

 

          


