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BROJ 2/2012 27. februar 2012

Godi{wa pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

На основу члана 32. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр.
111/09), члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 58.
став 5. Статута општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', бр. 4/09), на
предлог Штаба за ванредне ситуације,
Председник Општине Пријепоље дана
27.02.2012. године донео је

ОДЛУКУ

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE PRIJEPOLJE

GODINA XII
BROJ 2/2012

PRIJEPOLJE
27. februar 2012

Godi{nja pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

Na osnovu ~lana 32. Zakona o vanrednim
situaciјama (''Slu`beni glasnik RS'', br. 111/09), ~lana
44. Zakona o lokalnoј samoupravi (''Slu`beni glasnik
RS'', br. 129/07) i ~lana 58. stav 5. Statuta op{tine
Priјepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Priјepolje'', br.
4/09), na predlog {taba za vanredne situaciјe,
Predsednik Op{tine Pri ј epolje dana
27.02.2012. godine doneo јe

ODLUKU

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

O UKIDANJU VANREDNE SITUACIЈE ZA
TERITORIЈU
OP[TINE PRIЈEPOLJE

Укида се
ванредна ситуација на
територији општине Пријепоље
која је
проглашена 26.01.2012. године.

Ukida se vanredna situaciјa na teritoriјi
op{tine Priјepolje koјa јe progla{ena 26.01.2012.
godine.

Образложење

O b r a z l o ` e nj e

Штаб за ванредне ситуације општине
Пријепоље на седници одржаној 27.02.2012.
године је констатовао да су престале околности
због којих је уведена ванредна ситуација у
општини Пријепоље и предложио председнику
Општине да укине ванредну ситуацију.

[tab za vanredne situaciјe op{tine Priјepolje
na sednici odr`ano ј 27.02.2012. godine ј e
konstatovao da su prestale okolnosti zbog koјih јe
uvedena vanredna situaciјa u op{tini Priјepolje i
predlo`io predsedniku Op{tine da ukine vanrednu
situaciјu.

На основу предлога Штаба за ванредне
ситуације донета је Одлука као у диспозитиву.

Na osnovu predloga {taba za vanredne
situaciјe doneta јe Odluka kao u dispozitivu.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a
ob ј avi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine
Priјepolje''.

Одлуку објавити и преко средстава јавног
информисања.

Odluku obјaviti i preko sredstava јavnog
informisanja.

Број: 82-1/2012-27
Дана: 27.02.2012. године
Пријепоље

Broј: 82-1/2012-27
Dana: 27.02.2012. godine
Priјepolje
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