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73. На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12)
Градски штаб за ванредне ситуације на седници одржаној дана 20.07.2014.године донео

ЗАКЉУЧАК
1. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Градоначелнику града Ужица да прогласи ванредну ситуацију на делу територије града
Ужица које обухвата подручје које се водом снабдева са постројења за прераду воде "Петар Антонијевић" због потребе
предузимања хитних мера и обезбеђивања несметаног снабдевања грађана пијаћом водом.

Образложење
Законом о ванредним ситуацијама предвиђено је да је ванредна ситуација стање када су ризици и претње или
последице ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима
и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних
органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства
уз појачан режим рада.
У циљу успостављања редовног снабдевања и спречавања настанка тежих последица по систем водоснабдевања
потребно је да се предузму хитне мере и обезбеде услови за нормализацију снабдевања грађана Ужица пијаћом водом за
чије извођење град Ужице не поседује довољно снага и материјалних средстава.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
II Број 325-46/14, 20.07.2014. године
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Милошевић,с.р.

74. На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/12) и
члана 44.ст.1.тач. 5 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07), на предлог Градског штаба за ванредне
ситуације од 20.07.2014.године Градоначелник града Ужица дана доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на делу територије града Ужица које обухвата подручје које се водом
снабдева са постројења за прераду воде "Петар Антонијевић" због потребе предузимања хитних мера и обезбеђивања
несметаног снабдевања грађана пијаћом водом.
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2. Градски штаб за ванредне ситуације координира и руководи пословима заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама утврђеним чланом 34. и чланом 35. Закона о ванредним ситуацијама.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II Број 325-46/14, 20.07.2014. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Милошевић, с.р.
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