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26. ЈУНА 2020.ГОД.

Дана 26.06.2020.год.проглашена је ванредна ситуација на делу териорије
општине Врњачка Бања у Катастарским општинама Вранеши, Подунавци, Грачац,
Ново Село, Врњци и Штулац, и подручје сливова Подунавачке, Грачачке и Новоселске
реке (Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Врњачка
Бања бр.217-85/19 од 26.06.2020. год.),ла је из тог разлога потребно да у складу са чл.
15. Закона о обнови након елементарнеи друге непогоде („Сл. гласник РС“, бр.
112/15) упутите позив грађанима општине Врњачка Бања да пријаве пасталу
штету у следећој садржини:

| Обавештавамо власнике ш кориснике оштећених стамбених објеката, власнике
| привредних субјеката и власнике регистрованих пољопривредних газдинстава, који су
претрпели ште поплавама на сливовима Подунавачке, Грачачке и Новоселскереке, од21 до 22.06.2020.од, као им све грађане који су претрпели штете услед изливања реке

|

Западне Мораве која је нанела штету чја општине Врњачка Бања 24. и
25.06.2020. год. (подручје катастарских општина Вранеши, Подунавци, Грачац, Ново Село,

| Врњци и Штулац) да је општина Врњачка Бања 26.06.2020.тод. прогласила ванредну|ситуацију на. делу територије општине Врњачка Бања услед непосредне опасностинастале
дејством површинскихи бујичнихвода.
У складу са чланом 15. Закона о обновинакон елементарне и друге непогоде („Сл. гласник|РС“, бр. 112/15) Општина Врњачка Бања позива грађане, власнике привредних субјеката,

|стамбених објеката и регистрованих пољопривредних газдинстава да пријаве штету која јенастала 21, 22, 24 и 25.06.2020.године, у рокуод 29 дана од дана објављивања овог позива, а
најкасније до 31.07.2020.год.
Захтев за пријаву, односно за процену штете подноси се на писарници Општинске управе
општине Врњачка Бања, канцеларија бр.1.
Достава попуњеног обрасца за процену штете може да се обави и преко Месних
канцеларија на територијигде је штета настала.
Информације о подношењузахтева за процену и надокнаду штете можете добитидиректио у
услужном центру, општинске управе општине Врњачка Бања, канцеларија бр. 3, на телефон

| 036/601-223 и на сајту општине Врњачка Бања улу.орзблаугпјаскађапја.сот., КАО И НА
| БРОЈ Начелника штабаза ванредне ситуације 036/601-247. |

Захтевисе подносе у назначеном року а најкасније до 31. јула 2020. године.

Позив је потребно објавити закључноса 30.07.2020 год.
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