
 

 

 

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 67. став 1. тачка 18., Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 

6/19), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сокобања број: 217-

41/20 од 13.08.2020. године, председник општине Сокобања, доноси 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о проглашењу ванредне ситуације за део територије  

      општине Сокобања 

  

 

 

1.Проглашава се ванредна ситуација за део територије општине Сокобања у насељима  Врело, 

Читлук и Левовик. 

 

2. Ванредна ситуација се проглашава због обилних кишних падавина, поплава и појаве   

бујичних вода у насељима Врело, Читлук и Левовик и спровођења оперативних мера заштите 

и спасавања, а све ради санирања последица у вези напред наведеног.  

 

Због појаве клизишта у Левовику дошло је до прекида саобраћаја на локалној саобраћајници у 

јужном делу насеља, на домаћинствима у делу ТЗВ «Суви поток» дошло је до изливања 

бујичног потока који је за собом оставио камен и еродирани материјал и делимично променио 

ток. 

Такође је дошло до спирања туцаничког коловоза на већини сеоских саобраћајница и 

онемогућен пролаз на Државном  путу Сокобања-Књажевац. 

У насељу Читлук дошло је до спирања туцаничког коловоза на већини сеоских саобраћајница 

и онемогућен пролаз.  

У насељу Врело дошло је до спирања туцаничког коловоза на већини сеоских саобраћајница и 

онемогућен пролаз на Општинском путу 

 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине  

Сокобања 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 Зајечарског управног округа, 

јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и 

спасавања. 

 

  

 

 

 
Република Србија 

Општина Сокобања 

Oпштински штаб 

 за ванредне ситуације 

Број: 217-42/20 

Датум:  13.08.2020. године 
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5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине 

        

Сокобања.    

              

 

                                                                                                

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

М.П. 

                                                                                                           ______________________ 

                                                                                                                    Исидор Крстић 

 

СТРАНА 2                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРОЈ 31                      13. август 2020. године



С А Д Р Ж А Ј

Р.број ОДЛУКА Страна
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